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Ata da 193ª Sessão, Não Deliberativa,
em 18 de Outubro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Casildo Maldaner, da Srª Ana Amélia, e dos Srs.
Mozarildo Cavalcanti e Tomás Correia.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-se às
17 horas e 37 minutos)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Eu, antes de conceder pela ordem as inscrições
dos Srs. Senadores e a pedido do atento Senador de
São Paulo, Partido dos Trabalhadores, Eduardo Suplicy,
faço questão de saudar, em nome da Mesa do Senado, os visitantes que são alunos do curso de Direito da
unidade de ensino de Lorena, que pertence ao Centro
Universitário Salesiano de São Paulo.
Então, bem-vindos todos e todas aqui a esta
sessão do Senado Federal, e sejam bem sucedidos
na visita de estudos que fazem a Brasília e às instituições que funcionam no nosso regime democrático,
entre as quais o Senado Federal, que, como vocês,
bons estudantes de Direito, é a Casa da República.
Nós representamos aqui os interesses do Estado,
segundo o art. 53 da Constituição Federal brasileira. Por isso, cada Estado aqui tem três Senadores,
não importa que seja o Estado de vocês, o rico motor econômico do País, São Paulo, quanto o menor
Estado, em termos econômicos ou populacionais,
também tem três Senadores; é o equilíbrio igualitário da representação.
Bem-vindos a todos e sejam bem sucedidos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 1.857,
de 11 de outubro de 2012, do Ministro de Estado
da Justiça, em resposta ao Requerimento nº 629, de
2012, de informações, de autoria do Senador João
Vicente Claudino.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 378, DE 2012
Concede anistia a alunos excluídos dos
quadros discentes das instituições federais de educação superior, nos casos que
especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei concede anistia a alunos excluídos dos quadros discentes de instituições federais de
educação superior, em razão de abandono, jubilamento
ou expulsão por atividade política.
Art. 2º Ficam as instituições federais de ensino
obrigadas a matricular como alunos regulares os interessados referidos no art. 1º que preencham os seguintes requisitos, cumulativamente:
I – tenham ingressado em instituição federal de
educação superior por meio de exame seletivo regular,
em qualquer época;
II – manifestem interesse em retomar os estudos
junto a instituição federal de ensino, no prazo de três
anos a contar da publicação desta Lei;
III – não tenham concluído, até o final do prazo
previsto no inciso II, curso de nível equivalente àquele
de que foram excluídos.
Art. 3º Nos três anos que se seguirem à publicação
desta Lei, as instituições federais de ensino reservarão
vagas de novos ingressos para fins de cumprimento do
disposto no art. 2º, nos termos de regulamento.
§ 1º Fica admitido o remanejamento para instituição ou curso diverso daquele em que o estudante
tenha sido originalmente aprovado, desde que haja
disponibilidade de vagas.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Nas sociedades contemporâneas, a universidade
tem-se firmado como espaço, por excelência, da difusão, do questionamento, da renovação e produção do
conhecimento, em todos os campos. A condição peculiar
de centro de discussão torna a pluralidade de ideias
e concepções de mundo uma de suas marcas. Não é
à toa que o seu nome se relaciona à universalidade.
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Ocorre, no entanto, que nem sempre ela reflete valores dominantes na sociedade. Talvez por isso
mesmo, e graças à autonomia, a universidade seja
vista como transgressora e inovadora. Somente com
atuação independente, é que a universidade avança
e busca o novo. Ademais, nada impede que ela paute
suas ações por princípios como os da ética, da responsabilidade social e defesa da democracia.
Não constitui nenhuma novidade, assim, no campo político, a sua insurgência contra movimentos reacionários, autoritários no seio do Estado. Não foram
poucas as vezes em que deu causa a movimentos de
resistência. Eventualmente, esse tipo de comportamento acarretou violação ao direito de autoconduzir-se, ficando sujeita à ingerência de forças estranhas.
Nesses momentos atípicos, dirigentes, servidores,
docentes e estudantes foram excluídos de seus quadros e, não raro, perseguidos em suas vidas pessoais.
Entre os que mantinham vínculo de trabalho, é certo
que muitos retornaram. Todavia, não se tem notícia de
oportunidade similar para a maioria dos estudantes,
cujos traumas inviabilizaram a recomposição de suas
vidas e interesses.
Esse é o cerne do presente projeto, por meio
do qual se concede anistia a tais estudantes, oferecendo-lhes a oportunidade de reconciliação com a
universidade e de reviver o sonho de concluir estudos superiores. Para tanto, a proposição obriga as
universidades e instituições federais de ensino, durante três anos, a abrir oportunidade de reingresso
para essa clientela.
No momento em que nossa sociedade vive a
realidade estabelecida pelo sistema de cotas nas universidades, oferecendo um resgate de toda uma comunidade excluída, por diversos fatores, da oportunidade de realizar sua formação superior, enxergamos a
oportunidade de também resgatar àqueles que foram
jubilados, expulsos ou abandonaram as instituições
por motivação política, a conclusão de sua formação.
O intuito deste projeto nada mais é do que promover o reencontro da universidade com esses alunos,
expurgados dos quadros das instituições por motivos
os mais diversos, mas sempre injustos. Como a medida tem âmbito limitado, esperamos que seja seguida
de propostas semelhantes no âmbito dos Parlamentos
estaduais, de modo a que possa surtir a repercussão
e o alcance social almejado, estendendo-se a todas
as instituições públicas de educação superior.
Por essas razões, solicitamos o apoio dos senhores Senadores e das senhoras Senadoras para a
aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda
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(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 379, DE 2012
Altera o art. 39 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente, para prever
tentativas de reinserção familiar da criança
ou do adolescente
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 39 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 39...............................................................
...................
§ 1º A adoção é medida excepcional e irrevogável,
à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os
recursos de manutenção e as tentativas de reinserção
da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei.
...........................................................................
...........(NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.
Justificação
A família é a base da sociedade e goza de proteção especial do Estado, conforme disposto no art. 226
da Constituição Federal. A partir da família, estruturam-se o indivíduo e a ordem social.
As famílias podem ser constituídas por laços biológicos, legais ou afetivos. Dessa forma, o casamento,
a união estável, o nascimento e a adoção são fatos
que dão origem à família.
Há laços jurídicos ou afetivos relevantes que podem resultar no estabelecimento de relações muito similares às de família, tais como a tutela, a curatela, o
apadrinhamento e outros vínculos sociais relevantes.
Todavia, a relação jurídica entre pais e filhos tem origem exclusivamente na filiação biológica ou na adoção.
Até mesmo a relação entre padrastos e madrastas e
seus enteados, resultante de casamento, é de ordem
diversa, ensejando a aplicação de regras próprias.
Ainda que tenhamos no Brasil o legado cultural
do apadrinhamento e da criação de crianças e adolescentes agregados às famílias, somente a adoção
garante a plena observância dos direitos e dos deveres
pertinentes às relações entre pais e filhos. Nesse sentido, o § 6º do art. 227 da Constituição Federal estabelece plena igualdade de direitos e qualificações entre
os filhos havidos ou não da relação de casamento, ou
adotivos, o que evidencia a importância desse instituto.
Quando o adotando tem pais e parentes, a adoção por uma nova família extingue todos esses víncu-
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los familiares antecedentes, com exceção dos impedimentos matrimoniais. Nesse caso, a introdução do
adotando numa nova família representa o fim de seus
laços com a família original.
É evidente, portanto, que a adoção deve ser revestida da mais profunda seriedade. Por essa razão,
participam dos procedimentos de adoção o Poder Judiciário, o Ministério Público, Conselhos Tutelares, assistentes sociais, psicólogos e, evidentemente, as famílias
envolvidas, além do próprio adotando. Além de procurar
favorecer a inserção do adotando numa família saudável e acolhedora, o rigor dos procedimentos de adoção
tem a finalidade de colocar crianças e adolescentes a
salvo das redes de tráfico humano associadas a crimes
bárbaros, tais como a escravidão sexual ou laboral, ou
mesmo o tráfico de órgãos. Por outro lado, esse rigor
pode retardar e encarecer o êxito da adoção, de modo
que vivemos numa constante tensão entre segurança e
celeridade, não sendo raras as críticas de pessoas em
boa-fé no sentido de que a formalidade, aparentemente
excessiva, prejudica os próprios adotandos.
Contudo, uma vez que a adoção por uma nova
família implica a extinção dos laços familiares antecedentes, não podemos nos furtar, em sã consciência, ao
esgotamento das tentativas de manutenção da criança
ou adolescente na família natural ou extensa. Por essa
razão, a Lei nº 12.010, de 3 de agosto de 2009, inseriu
dispositivo com esse teor no art. 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo art. 45 já prevê a necessidade
de consentimento dos pais ou dos representantes legais
do adotando para que a adoção ocorra. Todavia, identificamos uma lacuna não sanada por essa norma, que
consiste na omissão relativa às tentativas de reinserção
da criança ou adolescente na sua família original, dado
que a manutenção não abrange, a rigor, casos nos quais
o adotando já esteja em família substituta, sob guarda
ou tutela, ou tenha sido abandonado. Trata-se de alteração simples, porém substantiva, que não prejudica os
potenciais adotandos, ao passo que oferece uma oportunidade de preservação dos laços familiares originais,
cuja importância não pode ser subestimada.
Por essas razões, solicitamos o apoio dos ilustres
Pares à proposição ora apresentada.
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Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares
LEGISLAÇÃO CITADA
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
O Presidente da República: Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Título II
Dos Direitos Fundamentais
Capítulo III
Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Seção III
Da Família Substituta
Subseção IV
Da Adoção
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente
reger-se-á segundo o disposto nesta Lei.
§ 1o A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados
os recursos de manutenção da criança ou adolescente
na família natural ou extensa, na forma do parágrafo
único do art. 25 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010,
de 2009) Vigência).
(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, em decisão terminativa)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Proposta de Emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes nos
art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, do
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Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso
no 1.204-GP-TCU, de 2012, na origem, encaminhando
cópia do Acórdão nº 2.523/2012-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo nº TC 015.570/2011-8,
acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
É o seguinte o Aviso:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 19 de outubro do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 001/MPV582 – 2012
Brasília, 17 de outubro de 2012.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação da
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 582, de 20 de setembro de 2012, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador Walter Pinheiro
Vice-Presidente: Deputado Vanderlei Siraque
Relator: Deputado Marcelo Castro
Relator Revisor: Senador Francisco Dornelles
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual – Senador Walter Pinheiro, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de me
inscrever para uma comunicação inadiável, Srª Presidenta; se possível, se eu puder ser o primeiro.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª é o primeiro inscrito como comunicação
inadiável.
Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Peço a palavra como Líder, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Inácio Arruda como Líder do PSDB;
desculpe-me, é PCdoB. É o cansaço.
Senador Suplicy, o primeiro orador inscrito é o Senador João Durval; se ele conceder a V. Exª a condição
e se não tiver nenhum impedimento, mas depende da
aquiescência dele porque é o primeiro orador inscrito.
Então, por...
Desculpe-me, Senador, o primeiro inscrito, não
quis chamar porque não gosto de chamar o nome de
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um Senador ausente, o primeiro orador inscrito é o
Senador Rodrigo Rollemberg.
O Senador Suplicy havia solicitado e o Senador
João Durval havia aquiescido, fazer uma permuta, em
função de viagem que ele tem. Então o Senador Rodrigo Rollemberg está com a palavra se faz a concessão
ao Senador Suplicy.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Faço, Srª Presidenta, se todos concordarem. Eu
agradeço a V. Exª. Se todos concordarem, ouviremos
com muito prazer o Senador Suplicy, em seguida, farei uso da palavra.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Para comunicação inadiável, o Senador Suplicy
sabe que são 5 minutos. E antes da Ordem do Dia os
inscritos terão 20 minutos, em sessão não deliberativa.
Passo a palavra, por 5 minutos, ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Agradeço ao Senador João Durval, ao Senador Rodrigo Rollemberg, muito obrigado, Senadora Ana Amélia,
que preside esta sessão.
Eu devo seguir daqui a pouco para São Paulo e
gostaria de relatar uma razão especial, felizmente e
eu me sinto honrado de hoje ter sido escolhido como
patrono dos formandos da Escola de Administração de
Empresas e de Administração Pública da Fundação
Getúlio Vargas em São Paulo.
E aqui gostaria de registrar que ingressei na Fundação Getúlio Vargas em 1966. Em fevereiro daquele
ano prestei o concurso na escola onde eu havia me
formado em administração de empresas, no ano de
1964. Depois, fui trabalhar com meu pai, no escritório Suplicy, por um ano e pouco, para desenvolver um
setor de exportação de produtos manufaturados. Mas,
quando chegou a notícia de que havia um concurso
aberto para ser professor de economia, eu avaliei e
até dialoguei com meu pai, Paulo Cochrane Suplicy,
da minha vontade de me tornar professor, porque justamente queria conhecer que instrumentos de política
econômica poderiam contribuir para que pudéssemos
construir uma nação efetivamente justa e civilizada.
Felizmente, prestei o concurso que me possibilitou fazer o mestrado, posteriormente o doutoramento
em Economia na Michigan State University, com um
período de 15 meses também em Stanford. Foram praticamente 5 anos, de 66 a 68, e de 70 a 73.
Pude ali conhecer bastante os Estados Unidos da
América, inclusive em momentos em que se protestava
muito contra a guerra no Vietnam. Mas naquele período eu pude conhecer proposições como aquelas que,
na teoria econômica, vieram depois a embasar as pro-
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posições de garantia de renda mínima, de uma renda
básica de cidadania que apresentei aqui no Senado.
Então, hoje, perante os graduados em Administração de Empresa e Administração Pública – a formatura
se dará hoje no Centro de Convenções Anhembi – terei
a oportunidade, perante meus colegas professores e estudantes, de agradecer o convite para ser o patrono da
turma, em especial, neste semestre, porque há três anos
a direção da Escola de Administração de Empresas de
São Paulo transmitiu a todos nós, professores da minha
geração, que haviam ingressado naquela época, que teríamos três anos de prazo para nos aposentar.
Eu quero aqui informar, muitos sabem, que ao
longo destes anos que fui Senador, nas sextas-feiras
e à tarde eu continuei a dar um curso na Escola de
Administração de Empresas de São Paulo, aberto a
todos os alunos. E são essas turmas que justamente
me convidaram e eu ali irei agradecer e transmitir um
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pouco de tudo o que aconteceu ao longo destes anos
e as idéias que tenho defendido.
Eu quero muito agradecer esta oportunidade,
Presidenta Ana Amélia, que ora preside a sessão do
Senado.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy, pela atenciosa obediência ao Regimento e ao tempo destinado
a uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Há sobre a mesa Requerimento nº 890, de 2012, do
Senador José Sarney, Presidente desta Casa, solicitando,
nos termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização
para ausentar-se do País em viagem às cidades de Salamanca e Cádiz, Espanha, para desempenho de missão
oficial, no período de 19 a 26 de outubro do corrente ano.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Uma vez que a próxima sessão deliberativa
ocorrerá após o período da referida licença, a Presidência, nos termos do art. 41 do Regimento Interno,
defere o requerimento.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Tenho a satisfação de convidar para fazer uso
da palavra o primeiro orador inscrito, Senador Rodrigo
Rollemberg. Depois dele, como comunicação de liderança do PCdoB, o Senador Inácio Arruda.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senadora Ana Amélia, Presidente desta
sessão, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da
Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, assumo
a tribuna da tarde de hoje, Srª Presidenta, para comentar os desfechos e os vetos apostos pela Presidenta
da República, Dilma Rousseff, ao projeto de Código
Florestal aprovado no Congresso Nacional.
Em primeiro lugar, quero fazer aqui um esclarecimento, uma vez que considero que o ideal seria que
tivéssemos conseguido construir o texto definitivo no
âmbito do Congresso Nacional. Mas o nosso sistema
legislativo prevê a possibilidade de o projeto, depois
de apreciado pelo Congresso Nacional, ser examinado pela Presidência da República, que tem o poder de fazer os vetos quando considerar necessário,
vetos esses que deverão novamente ser apreciados
pelo Congresso Nacional. Portanto, estamos dentro da
normalidade democrática e dentro da normalidade do
processo legislativo, embora entenda que do ponto de
vista do processo político o ideal sempre é ver sancionados os projetos aprovados no âmbito do Congresso
Nacional na íntegra.
Mas quero registrar que o que considero fundamental em uma legislação intergeracional, como deve
ser o Código Florestal, é que ela garanta tranquilidade
e segurança jurídica para o presente e que ela lance os
olhos sobre o futuro. E, nesse sentido, quero comentar,
no mérito, os vetos apostos pela Presidenta da República, a quem quero cumprimentar pelos compromissos assumidos, ainda ao longo da sua campanha, de
que não permitiria a ampliação do desmatamento no
Brasil e que ela cumpre, com os vetos apostos ao Projeto do Código Florestal, todos aqueles compromissos
assumidos durante a campanha eleitoral.
Quero registrar que muitas dessas questões aqui
vetadas foram por mim – durante o debate do Código
Florestal, seja no Senado, num primeiro momento, seja
depois, na Comissão Especial – apontadas como nocivas ao meio ambiente e que permitiriam a ampliação
do desmatamento, especialmente alguns introduzidos
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num segundo momento, depois da primeira tramitação
do Código Florestal, depois de a Presidenta vetar vários
artigos e encaminhar uma medida provisória. E, rompendo com a tradição da discussão anterior do Código
Florestal, que buscava apenas discutir a definição dos
limites da responsabilidade de recomposição de áreas de preservação permanente e de áreas de reserva
legal, foram introduzidos alguns artigos, parágrafos e
incisos que permitiam a ampliação do desmatamento,
e, desde o primeiro momento, o Senado tinha rejeitado
essa perspectiva.
Lamento, mais uma vez – já o fiz desta tribuna –,
que a Câmara não tenha tido a capacidade de aprovar
o texto produzido pelo Senado, porque esse, sim, foi
um texto de entendimento, produzido num ambiente
de muito diálogo, entre as quatro Comissões em que
tramitou no Senado – Comissão de Meio Ambiente,
Comissão de Agricultura, de Ciências e Tecnologia, e
Constituição e Justiça – e com a Câmara dos Deputados. O tempo todo negociando com a Câmara dos
Deputados. O Senador Waldemir Moka teve um papel
de liderança nesse processo. O Deputado Moacir Micheletto, na ocasião, que era o Presidente da Frente
Agropecuária, infelizmente faleceu no meio desse
processo, antes de o projeto do Senado ser apreciado
definitivamente pela Câmara, e, quando foi apreciado
pela Câmara, foi desfigurado, o que levou a Presidenta,
naquela ocasião, a apor diversos vetos e emitir uma
medida provisória.
Mas passo a comentar alguns artigos e incisos
introduzidos que, certamente, trariam prejuízo ao meio
ambiente. Começo pelo inciso II, §4º, do art. 15. Assumi várias vezes esta tribuna para denunciar que, se
aprovado esse inciso, estaríamos ampliando as possibilidades de desmatamento, especialmente no Cerrado
amazônico, é da maior importância não apenas pelo
abastecimento das águas, já que o Cerrado é a nossa
verdadeira caixa d’água do nosso País, mas também
por toda a biodiversidade presente no Cerrado. No
Cerrado amazônico, o percentual exigido de Reserva
Legal é de 35%. Ao limitar em 50% do imóvel a obrigatoriedade de recomposição, ou seja, a obrigatoriedade
de recomposição de Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal, toda vez que tivéssemos uma
propriedade com mais de 15% de Área de Preservação Permanente, o percentual que excedesse esse
valor, esse número, poderia ser acrescido à possibilidade de desmatamento, e, portanto, nós estaríamos
contrariando o princípio do projeto desde o primeiro
momento, que era o de definir as obrigatoriedades de
recomposição. Com este inciso nós estaríamos ampliando muito a possibilidade de desmatamento no
Cerrado amazônico.
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Anunciei isso, alertei para isso muitas vezes.
Procurei destacar isso na Comissão Especial e, em
função de terem sido aprovados alguns incisos que,
para voltar atrás – como, naquele momento, a retirada
das Áreas de Preservação Permanente sobre os rios
intermitentes – nisso que seria uma insensatez completa, tivemos que abrir mão dos demais destaques. E
esse era o ponto que eu tinha destacado para retirar
do texto, pelos inúmeros prejuízos que isso causaria
ao Cerrado brasileiro.
Outra questão: a redução que foi proposta na
obrigatoriedade de recomposição das Áreas de Preservação Permanente. O texto que saiu do Senado obrigava todas as propriedades a recuperarem um mínimo
de 15 metros e um máximo de 100 metros nas suas
Áreas de Preservação Permanente, definindo que, a
partir de 30 metros de largura do rio, a obrigatoriedade
seria definida pela metade da largura do rio, até atingir
o máximo de 100 metros.
A Presidenta inovou ao definir uma escadinha que
procurava dar uma proteção maior ao pequeno agricultor, ao pequeno produtor, que tinha uma condição
menor de promover a recuperação das suas Áreas de
Preservação Permanente. Nesse sentido, ela criou uma
escadinha em que a obrigatoriedade para quem tivesse
propriedade de até um módulo rural era de 5m; de 1 a
2, era de 8m; de 2 a 4, era de 15m; de 4 a 10, era de
20m; e, acima de 10, seria o mínimo de 30m, para os
rios de até 10m de largura, indo até o máximo de 100.
Ou seja, pegou o espírito do projeto do Senado, reduziu para as propriedades menores e ampliou
a obrigação para as propriedades maiores, que são
aqueles que têm maiores condições de fazer a recuperação. Pareceu-nos algo absolutamente sensato. Mas
alguns, insatisfeitos com isso, tentaram e conseguiram, lamentavelmente – a partir de uma pressão muito
grande e também se utilizando do instrumento de que
tudo para ser modificado na medida provisória, na Comissão Especial, teria que ser por acordo, em função
da modificação anterior que precisou ser retornada e
acabava com a obrigatoriedade de recomposição de
APP de rios intermitentes –, incluir a ampliação para a
redução da obrigatoriedade de recomposição de APPs
em propriedades de 4 até 10 módulos, aumentando
o escopo das propriedades para de 4 até 15 módulos
e reduzindo a obrigatoriedade de recomposição de
Áreas de Preservação Permanente de 20 para 15m.
Com esse veto, ela retoma, a partir do decreto, a
ideia original de ter uma lógica de que quem é pequeno
proprietário, quem tem uma menor capacidade de recuperação, vai recuperar uma área menor. Quem tem
uma capacidade maior que são os médios e os grandes
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proprietários têm uma obrigatoriedade de recomposição maior – e isso me parece absolutamente correto.
Outra questão também que foi introduzida, de
forma inadequada, na última hora, que era a obrigatoriedade de Áreas de Preservação Permanente para
rios intermitentes de até 2m de largura, de apenas
5m, independentemente do tamanho da propriedade,
também acabando com o critério de escalonar as responsabilidades, em função do tamanho da propriedade e da capacidade do produtor rural de recompor as
suas Áreas de Preservação Permanente. Ao vetar este
artigo, a Presidenta também coloca o texto de forma
mais equilibrada.
Outro inciso, o inciso III, do art. 61, “b”, limitava a
recomposição das Áreas de Preservação Permanente,
que não poderiam ultrapassar 25% da área total do
imóvel para imóveis com área superior para quatro e
até dez módulos fiscais. Pois parece que as Áreas de
Preservação Permanente têm que ser preservadas na
sua totalidade e devem ser recuperadas, na medida
do possível, em toda a sua totalidade, em função dos
serviços ambientais que uma área de preservação
permanente oferece, desde a proteção das águas à
proteção da biodiversidade, à proteção contra a erosão e o assoreamento. Parece-me também que essa
medida foi adequada.
De qualquer forma, o que nós temos foi outro
veto, importante também, e que foi anunciado. Na ocasião, foi alertado que seria danosa ao meio ambiente,
Senador Tomás, a possibilidade de recomposição de
áreas de preservação permanente exclusivamente
com árvores frutíferas.
Ora, já se permitiu recompor áreas de reserva legal utilizando plantas exóticas e plantas nativas. Agora,
a recomposição de Áreas de Preservação Permanente
que, como disse, têm um papel fundamental na preservação da biodiversidade, você poderia, por exemplo,
em tese, com o artigo aprovado recompor uma Área
de Preservação Permanente simplesmente plantando
bananeiras. É claro que isso não seria adequado para
as nossas Áreas de Preservação Permanente.
Entendo que, com esses vetos, nós vamos obter
um texto do Código Florestal e, também, complementado com o decreto que cria o programa de regularização
ambiental, o Código Florestal equilibrado.
Quero registrar aqui, e já disse outras vezes, está
longe de ser o código dos meus sonhos, mas também
não tenho a pretensão, num país diverso como o Brasil, de ter um Código Florestal que seja aquele das
minhas convicções. O Código Florestal tem que ser
a média da opinião do Congresso Nacional, a média
da opinião também no processo do Poder Executivo,
da sociedade brasileira. Entendo que não teremos o
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Código Florestal ideal, mas teremos o Código Florestal equilibrado, que permitirá o Brasil continuar sendo
um grande produtor de alimentos, um grande produtor
de água e energia, mas mantendo a sua condição de
potência ambiental.
Temos enormes desafios. Não vamos imaginar
que, com todas as concessões que foram feitas no Código Florestal, ele será implementado da noite para o
dia. Ele teme desafios enormes. Sabemos da dificuldade
que os pequenos produtores rurais têm de recuperar
as suas áreas de preservação permanente. Sabemos
que isso tem custo. E o Governo precisa criar instrumentos, especialmente para o pequeno produto,r de
estímulo para que ele consiga ter capacidade de recuperar as suas Áreas de Preservação Permanente.
Foi pensando nisso que apresentei projeto de lei
e, agora, emenda nessa medida provisória que muda,
que estende as concessões do setor elétrico, para fazer
com que parte daqueles recursos que significariam a
modicidade da tarifa seja utilizado para um fundo do
meio ambiente, para um fundo de pagamentos por serviços ambientais, para criar instrumentos, possibilidades para os pequenos produtores rurais recuperarem
as suas Áreas de Preservação Permanente.
Temos outros desafios. Precisamos fortalecer o
Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, fortalecendo todas as instituições, a Embrapa, com a sua
capacidade de gerar conhecimento, de produzir novas
tecnologias no âmbito da economia verde, do âmbito
da agricultura sustentável, mas fortalecendo também
a capacidade das universidades de fazerem pesquisa
básica, fortalecendo as Organizações Estaduais de
Pesquisa Agropecuária, as Oepas, e fortalecendo também o sistema de extensão rural e assistência técnica,
por meio das nossas Ematers.
Ficou muito claro para mim, no debate do Código
Florestal, que a forma mais inteligente, a forma mais
barata, a forma mais sustentável e a forma mais duradoura de garantirmos aumento da nossa produção
rural, aumento da nossa produção de alimentos, aumento da nossa produção de agroenergia, sem precisar avançar sobre áreas de biomas preservados, é por
meio do investimento em ciência, tecnologia e novação.
É isso que fará com que o Brasil aproveite, por
exemplo, os milhões e milhões de hectares, no Cerrado brasileiro, de pastagens degradadas, para avançar
por meios de técnicas de integração lavoura/pecuária/
floresta, por meio do plantio direto, garantir o aumento
da produtividade, garantir o aumento da nossa produção sem precisar desmatar parcelas do bioma Cerrado.
Esse bioma já teve mais de 50% da sua área convertida,
antropizada, desmatada, sem que ainda conheçamos
grande parte dessa biodiversidade fantástica, que é um

14996.indd 55335

OUTUBRO 2012

Sexta-feira 19

55335

componente fundamental para o desenvolvimento da
indústria da biotecnologia no Brasil. Essa biodiversidade será fundamental para a sustentabilidade da agricultura brasileira no futuro, para o desenvolvimento da
nutracêutica, dos alimentos funcionais, enfim, de uma
série de avanços que estão a aguardar a agricultura
brasileira, já que nós temos no Cerrado brasileiro um
dos grandes laboratórios de genes do mundo.
Portanto, quero convidar todos os Senadores,
o Congresso Nacional, o setor produtivo brasileiro, o
setor ambiental, a superar as divergências e começar
imediatamente a construir uma agenda pós-Código
Florestal, uma agenda de futuro, uma agenda em
que a gente, definitivamente, retire, acabe com o antagonismo entre o desenvolvimento da agricultura, o
desenvolvimento da pecuária com a preservação do
meio ambiente.
Hoje temos conhecimento suficiente, hoje, para
garantir, como disse, que o Brasil continue sendo um
grande produtor de alimentos, aumente sua capacidade de produzir alimentos, diversifique a sua produção de alimentos, de agroenergia, mas sem abrir mão
da sua enorme biodiversidade, sem abrir mão de ser
uma potência ambiental, sem abrir mão desse ativo
fundamental para as futuras gerações, que é a biodiversidade brasileira.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg.
Apenas sobre esse tema, uso declaração publicada hoje no Portal IG: o especialista em políticas
públicas Kenzo Jucá, da organização ambiental WWF-Brasil, disse que viu com surpresa os vetos e considerou o ato de um decreto inconstitucional que poderá
ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal.
Penso que nós, no Senado, vamos ter que nos
debruçar sobre essa matéria para evitar que isso crie
um contencioso político. Do ponto de vista técnico até
podemos concordar que não haverá enormes dificuldades, porém, do ponto de vista institucional e político,
pode haver problemas se isso for judicializado, como
parece ser o caminho que está sendo indicado por algumas organizações não governamentais ligadas ao
meio ambiente e também ligadas aos produtores rurais.
Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda,
pela Liderança do PCdoB.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
o tema é instigante. Como criador de várias áreas de
proteção ambiental no meu Estado, sempre me sinto
muito à vontade para discutir esse tema, mas vou ter
de fazer isso em outra oportunidade, porque na data
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de hoje, 18 de outubro, Dia do Médico, eu quero cumprimentar todos os médicos, todas as médicas que nos
acompanham neste momento.
Esta é uma Casa que tem recepcionado muitos
profissionais da área da saúde, notadamente médicos.
Profissionais de outras categorias da área da saúde
também têm assento no Senado Federal e na Câmara Federal, mas a minha relação com os médicos e
com as médicas é muito forte. Então, não tenho como
deixar de fazer este cumprimento a todos os médicos
brasileiros e destacar, Srª Presidente, a carta que os
profissionais acabam de entregar ao Ministro Padilha.
É uma carta com muito conteúdo, porque é um dia de
comemoração, mas é, ao mesmo tempo, um dia de
luta dessas categorias.
Os médicos, juntamente com os demais profissionais da área de saúde, foram os construtores, junto
com o movimento social, do Sistema Único de Saúde.
Lembro-me da conferência de que participei. Eu ainda não era Parlamentar, mas estive aqui em Brasília,
no Congresso Nacional, às vésperas da Constituinte,
quando nós criamos o SUDS, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que resultou, posteriormente,
no Sistema Único de Saúde e toda a sua implantação.
Como membro do movimento popular, do movimento
comunitário, eu participei ativamente desse processo
na minha cidade de Fortaleza, no meu Estado, o Ceará.
Fico muito feliz que, na data de comemoração
do Dia do Médico, as categorias profissionais representadas pela Associação Médica Brasileira, pelo
Conselho Federal de Medicina e pela Federação Nacional dos Médicos se dirijam ao Ministro da Saúde
para comemorar o Dia do Médico, mas deixando clara
a sua insatisfação com o que vem ocorrendo e com as
dificuldades por que passa o Sistema Único de Saúde
no Brasil. É um sistema que atende a milhões e milhões de brasileiros e que passa por muita dificuldade.
A União não conseguiu, ao lado da definição que foi
feita por nós, no Congresso Nacional, de valor mínimo
de aplicação na área de saúde para os Municípios e
para os Estados, considerar a sua participação, através
da solicitação feita pelas categorias, pelo movimento
social, pelo movimento dos que precisam do Sistema
Único de Saúde, para que a União alcançasse 10%
das suas receitas brutas investidas na área da saúde.
Então, essa é uma luta, um processo que nós ainda
estamos vivenciando.
Ao lado da carta, foi entregue também a Agenda Estratégica para a Saúde no Brasil, proposta pelas
entidades médicas nacionais. Destaco, Srª Presidenta,
alguns pontos, que considero muito significativos, dessa
agenda que está embasada na carta que os profissionais entregaram ao Ministro da Saúde.
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O primeiro é o problema do financiamento da
saúde. Quer dizer, sem você atentar para a questão
dos recursos que são necessários... Nós perdemos a
CPMF aqui no Congresso Nacional, exatamente no
Senado Federal, é verdade. Então, ao deixar de investir
alguns bilhões... Na época eram 40 bilhões; hoje nós
teríamos muito mais recursos destinados. Se investiu
ou se não investiu é outro problema, mas o fato é que
esses recursos eram destinados à saúde pública brasileira, e nós perdemos esses recursos. Então, hoje
há uma luta nacional para que alcancemos os 10%
da renda bruta da União para ações e serviços públicos de saúde.
Também destaco uma política de gestão do trabalho na saúde, para valorizar os profissionais, deixar
de lado a precarização via terceirização e para que se
amplie a contratação para ocupar cargos, tendo uma
carreira e vencimentos adequados para os médicos
e demais profissionais da área de saúde. Um modelo
de gestão pública, um modelo de atenção à saúde.
Aqui destaco também o problema dos planos de
saúde. Os médicos suspenderam o atendimento em
vários Estados do País, num protesto nacional contra
a ação dos planos de saúde. Os valores que são pagos hoje são degradantes para os profissionais, que
se dirigem à Agência Nacional de Saúde, a quem entregaram uma correspondência, desde abril de 2012, e
pretendem uma resposta para que possamos ter uma
contratação entre médicos e operadoras em moldes
elevados, o que não está ocorrendo.
Também tratam da adoção da classificação brasileira hierarquizada dos procedimentos médicos, da
transparência dos dados de cobertura e atentam para
a questão da regulação do setor privado, através da
Agência Nacional de Saúde, de quem devemos chamar a atenção, porque se trata da saúde de milhões
de brasileiros que, além de contribuir para o Governo
Federal com seus tributos, com seus impostos aos
Estados e Municípios, ainda pagam, adicionalmente,
um plano de saúde, e não estão sendo atendidos de
forma adequada.
Então, Srª Presidente, eu queria cumprimentar
todos os médicos e médicas brasileiras, os estudantes
de Medicina do nosso País, que serão os nossos futuros médicos, e, ao mesmo tempo, deixar registrado
aqui, nos anais do Senado Federal, para que possamos
acompanhar, na sequência, como Senadores responsáveis pela política de saúde do Brasil, essa proposta
de carta que foi entregue pelas entidades médicas e
também a agenda estratégica do setor.
Era este o pronunciamento que eu gostaria de
fazer, cumprimentando esses profissionais tão valoro-
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sos em nossa pátria que são os médicos e médicas
brasileiras.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Inácio Arruda, a Mesa endossa a homenagem...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Cumprimentando o nosso Senador Mozarildo Cavalcanti.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Eu ia dizer. A Mesa endossa a homenagem aos
médicos e às médicas brasileiras neste dia registrado
muito bem por V. Exª na pessoa e na figura do nosso
colega Mozarildo Cavalcanti, que é médico, entre tantos que temos, inclusive o nosso Senador Waldemir
Moka, que é membro da Mesa e é também um médico
que está dando a sua contribuição valiosa com seus
conhecimentos para a agenda parlamentar.
É claro que o problema do financiamento da
saúde é crucial, até porque hoje, pela distribuição,
os Municípios têm, pela lei, que aplicar 15% da sua
receita líquida em saúde. Com a ausência da União
e dos Estados no financiamento da saúde – os Estados deveriam aplicar 12% da receita líquida, e não o
fazem; a União não faz os 10% que queríamos com a
Emenda 29 –, sobrecarregam-se os Municípios, primos
pobres da Federação, que aplicam não os 15% que a
lei determina, mas, na média, mais de 20%.
Então, V. Exª abordou um tema muito relevante
para a sociedade brasileira, que é a saúde pública.
Convido para fazer uso da palavra como orador
inscrito o Senador João Durval.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, aproveitando a oportunidade de se comemorar no Brasil o Dia
do Professor, na data de 15 de outubro, venho a esta
tribuna parabenizar os professores de nosso País e,
ao mesmo tempo, tecer algumas considerações.
A construção do País farto e generoso que sonhamos, em benefício de todos os seus filhos, nos impõe
o contínuo aumento da escolarização da sociedade
brasileira, com qualidade e soberania, com excelência.
É de Monteiro Lobato a brilhante afirmação de
que “Um país se faz com homens e livros.” Mas a exata
compreensão da literatura e de seu conteúdo exige que
nos tornemos, antes de tudo, um País de gente culta e
informada; um País de mulheres e homens com base
intelectual suficiente para compreender o mundo, por
intermédio da educação.
Vou partir do princípio de que não se discutem os
benefícios da educação e de que não se discute que
o Brasil tem muito a aprender, tem muito a ser feito.
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Nas sociedades mais desenvolvidas, é a educação que qualifica o indivíduo para a vida coletiva,
para o exercício cotidiano da cidadania, além de lhe
garantir a desejada emancipação econômica, na medida em que lhe dá formação para o exercício de atividade remunerada, que lhe assegura o pão de cada
dia, sobre a mesa.
O momento histórico tornou-se favorável em 1930,
quando o governo Getúlio Vargas criou o Ministério
da Educação. No Brasil, uma discussão mais séria
em torno da educação, no entanto, só começou em
1932, quando a vanguarda intelectual brasileira publicou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.
Personagens como Cecília Meireles, Anísio Teixeira,
Lourenço Filho e Fernando de Azevedo redigiram um
texto, com propostas avançadas para a realidade da
época, como a escola obrigatória gratuita, laica e não
discriminatória.
No texto dos autores do Manifesto, nós, também,
defendemos que a docência deve se tornar uma opção
profissional atraente, com prestígio e bem remunerada.
Ser professor não pode se tornar um mero sacerdócio,
uma escolha pessoal e cheia de sacrifícios destinada
apenas a uns poucos vocacionados.
É preciso que as carreiras vinculadas à educação
atraiam os melhores quadros, para o bem das futuras
gerações de cidadãos. A globalização e o ambiente internacional apontam que o conhecimento determinará
o sucesso dos indivíduos, das empresas e dos países.
Na presente década, houve também um significativo aumento de vagas nos cursos profissionalizantes
do ensino médio. Até o ano de 2002, funcionavam, no
Brasil, 140 escolas técnicas. A elas se somam outras
214, inauguradas durante os oito anos do governo Lula,
e a Presidente Dilma Rousseff deverá inaugurar mais
81 unidades iniciadas pelo seu antecessor. A meta da
Presidente Dilma é construir outras 120 unidades de
educação profissional e tecnológica, conforme a divulgação no lançamento do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
Srªs e Srs. Senadores, devemos investir na formação continuada dos professores e não só no ensino
técnico. Em outras épocas, as Escolas Normais tinham
a sua importância nessa formação tão necessária.
Com a Lei nº 5.692, de 1971, garantiu-se a liberdade de escolha de cursos profissionalizantes no
segundo grau pelas escolas. O curso de magistério
assegurava a formação de mestres para creches e
para o 1o grau até a 6o série.
Matérias e disciplinas do currículo do curso pedagógico garantiam a formação continuada do professor
além do conhecimento apropriado e necessário para a
qualidade dos mestres, que deveriam estar em todos
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os rincões do nosso imenso Brasil, com suas peculiaridades variadas: três anos de Pedagogia, Psicologia,
Higiene, Puericultura, Filosofia, e tantas outras disciplinas fazem falta na qualidade do professor que se
propõe a ensinar nas creches e no ensino fundamental até a 6a série.
Todo professor deve ser um educador: transmitir
conhecimento deve estar aliado ao cultivo do espírito
para a formação do caráter e o desenvolvimento das
qualidades natas da personalidade do aluno. O professor poderá ser lembrado, no futuro, mas o educador
será inesquecível em qualquer tempo.
Precisamos agregar a qualidade de conteúdo à
universalização do ensino, porque uma proporção considerável dos estudantes brasileiros ainda apresenta
deficiências na leitura e na escrita.
Devemos, por isso, investir na formação continuada dos professores que transmitem, em suas aulas,
o aprendizado que tiveram oportunidade de receber.
É preciso dotar as escolas de equipamentos
adequados, inclusive em informática, para que os estudantes maximizem seu potencial, na interação com
os docentes e com os demais colegas.
Precisamos reforçar os investimentos na educação de base, desde a creche e pré-escola, porque, se
queremos bons professores no futuro, teremos que ter
alunos bem formados no presente.
Há discussões nos órgãos ligados ao Ministério
da Educação sobre a organização de currículos, mas
sem o objetivo de capacitar o professor. Também se
defende a necessidade de tempo integral na aprendizagem dos alunos, mas até agora não se criou a determinação legal que efetive o avanço na qualidade
do professor.
A discussão de nosso tempo quanto aos avanços
possíveis na educação diz respeito ao projeto de se
aumentar para 10% do Produto Interno Bruto (PIB) o
investimento nacional em educação, no curso dos próximos dez anos. No presente, é de 5% o valor reservado pelo Brasil à rubrica educação. Pelo texto legal,
em discussão no Congresso Nacional, aumentaremos
o desembolso para 7% do PIB, até o ano de 2015. Em
seguida, no período entre 2015 e 2020, alcançaremos o
patamar de 10% do PIB anual investidos em educação.
Srªs e Srs. Senadores, concluímos que é de fundamental importância o retorno da educação continuada do professor com curso de Magistério em grau
médio e ampliação dos investimentos públicos em
Educação, iniciativas que certamente reverterão em
desenvolvimento econômico e refinamento espiritual
de nossa sociedade. Nas palavras do filósofo Emanuel
Kant, “É no problema da educação que se assenta o
grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade”.
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Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Cumprimento-o, Senador João Durval, por
abordar esse tema que deveria ser pauta diária nossa aqui, porque a questão da Educação é o ponto de
partida para qualquer desenvolvimento, seja social,
seja econômico, seja educacional, seja em qualquer
área. Então, V. Exª teve a felicidade de voltar ao tema
do nosso. Senador Cristovam Buarque.
Ontem mesmo, estávamos discutindo, e um especialista, o Professor Demerval, que fez uma exposição sobre Federalismo, alertava que os 10% do PIB
em educação ainda são pouco, porque, no passado,
se pensava em 50%. Mas são os limites que temos
no Orçamento.
Parabéns pelo seu pronunciamento, Senador.
João Durval.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – Muito
obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Há sobre a mesa Requerimento nº 891, de 2012,
do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização
para ausentar-se do País em viagem à cidade de Nova
Iorque, Estados Unidos da América, para desempenho
de missão oficial no período de 28 de outubro a 3 de
novembro do corrente ano.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 891, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para me ausentar
dos trabalhos da Casa durante o período de 28 de
outubro a 3 de novembro do corrente ano, tendo em
vista minha participação como observador parlamentar
das atividades da 67ª Assembleia-Geral das Nações
Unidas, em Nova York, Estados Unidos da América.
Comunico, nos termos do art. 39, I, do mesmo
Diploma Legal, que estarei ausente do País no período acima citado.
Brasília, 18 de outubro de 2012. – Senador Antonio Carlos Valadares.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Uma vez que a próxima sessão deliberativa ocorrerá após o período da referida licença, a Presidência,
nos termos do art. 41 do Regimento Interno, defere o
requerimento do Senador Antonio Carlos Valadares.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Passo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, a minha voz está realmente comprometida de tanta campanha durante a eleição municipal. Mas eu não poderia ficar calado hoje,
mesmo assim, para vir aqui homenagear a figura do
médico. Eu sou médico; fui, aliás, o primeiro roraimense a se formar em medicina. Portanto, há 44 anos sou
formado em medicina. Exerci, integral e intensamente,
durante 14 anos, no período em que no meu Estado
existiam apenas seis médicos para cerca de 200 mil
habitantes; portanto, muito abaixo da recomendação
da OMS, de 1 para 1.000. Hoje o meu Estado tem 530
médicos. Parece pouco esse número, mas nós não temos nem 500 mil habitantes. Portanto, dá menos de 1
para 1.000, o que é um bom número, embora, evidentemente, possa faltar nesta ou naquela especialidade.
Mas o importante hoje, além de prestar homenagem aos colegas e às colegas médicas, é registrar
aqui que, se por um lado temos a comemorar, e temos
muito, porque toda profissão exige vocação, abnegação
e, sobretudo, que o profissional se dedique de maneira
competente, ética. Mas a medicina, pelas suas peculiaridades, porque o médico lida com a saúde e com a
vida das pessoas, com os sentimentos das pessoas,
então exige muito mais do que uma simples dedicação.
E por isso mesmo é que o médico, mesmo trabalhando na situação em que trabalha hoje, de aviltamento
da profissão, seja na questão salarial, seja na questão
da carga horária, mesmo assim, os médicos ainda são
avaliados pela população como uma das instituições e
profissões que tem a melhor avaliação pela população.
Quero ler uma homenagem aos médicos, uma
nota do Conselho Regional de Medicina do meu Estado, que diz assim:
Hoje, 18 de outubro, comemoramos mais um
dia dos médicos. Os colegas devem estar se
perguntando: E temos o que comemorar? Temos, sim [...]: A nossa profissão é uma das
poucas que ainda goza de credibilidade junto
à população.
Em 2005, [...] [pesquisa feita indicou que,] na
opinião do povo brasileiro, 81% dos entrevistados confiam na classe médica. Estudos feitos
pela GfK – empresa especializada na execução de pesquisas de mercado –, em entrevista
com cerca de mil pessoas, os médicos também
se destacaram, atingindo 90% [de aprovação]
das menções [feitas], conforme a lista divulgada pela GfK. Na divulgação do ÍNDICE DE
CONFIANÇA (2011) PROFISSIONAL BRASIL INTERNACIONAL, a classe médica ficou
junto aos bombeiros, carteiros e professores,
considerados como os profissionais de maior
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credibilidade. Na outra ponta [...], como instituições com menos credibilidade, [infelizmente],
figuram os políticos e seus partidos.
Por essas razões, é que devemos aproveitar as nossas forças para lutar por melhores
condições de trabalho, salários [mais] justos e
uma assistência digna para nossos pacientes.
Em parceria com o Conselho Federal de Medicina, iniciamos neste mês de outubro a “Campanha pela Valorização da Medicina e da Assistência em Saúde”. O Brasil tem urgência de
ser bem tratado, especialmente no campo da
saúde. Neste contexto, de ausência de políticas públicas que valorizem o setor e de falta
de recursos para garantir o Sistema Único de
Saúde (SUS) em sua plenitude, os médicos
cobram melhorias na rede de assistência e
em suas condições de trabalho. Esses são os
focos da nossa campanha.
[Portanto, eu quero dar os] parabéns a todos os
médicos de Roraima [e do Brasil], que fazem
de sua arte um instrumento de alívio para os
males físicos e psíquicos de seus pacientes.
Essa é a nota do Conselho Regional de Medicina, que – digamos assim – eu assino embaixo, porque
realmente eu fui Presidente do Conselho Regional de
Medicina. Aliás, eu tenho o CRM mais antigo do meu
Estado. O meu CRM é o menor. Portanto, eu sou o médico mais antigo ainda vivo no Estado de Roraima. Eu
tenho muito orgulho disso. Eu sempre digo que, se eu
fosse começar de novo, eu faria medicina novamente,
apesar dessas condições precárias de salários, condições de trabalho, de aviltamento.
E, antes de conceder a palavra a V. Exª, eu não
poderia deixar de falar a respeito de um comentário
feito pelo Senador Inácio Arruda de que faltam recursos
porque se perdeu a CPMF. Isso não é verdade. Isso
não é verdade, porque, no dia seguinte à derrubada da
CPMF, aliás, contra a qual votei como médico porque
a CPMF estava sendo usada para tudo, pouquíssimo
para a saúde. Inicialmente, a CPMF foi criada só para
a saúde; depois, botaram a seguridade; depois, botaram outros setores e até usavam a CPMF para fazer
caixa para o Governo, superávit primário.
Então, em 14 anos de existência da CPMF, não
melhorou uma vírgula o setor de saúde pública no
Brasil. Então, realmente, ali era um mal necessário a
ser tirado. Porém, o Governo Federal – e aqui votei de
novo na regulamentação da Emenda 29 – não tem limite
para gastar em saúde. Então, quem termina gastando mais são os Municípios, que podem menos; quem
termina gastando, em segundo lugar, são os Estados
e quem gasta menos é a União, é o Governo Federal.
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Isso é um paradoxo e eu espero que a Presidente
Dilma possa, junto com o Ministro da Saúde, corrigir
essa distorção, porque o Brasil arrecada mais de 30
impostos, fora as contribuições, e não destina nem
10% para a saúde. É um absurdo!
Então, quero, ao cumprimentar os Colegas, fazer
esse registro também.
Mas quero ouvir, com muito prazer, o aparte de
V. Exª.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Senador Mozarildo Cavalcanti, saúdo também os médicos nesta data de hoje, seu dia. E nada melhor para
fazê-lo do que saudá-los através de V. Exª, que é um
médico antigo do Estado de Roraima, brilhante, um
político extraordinário e que esta Casa admira. Então,
V. Exª, ao fazer essa homenagem, eu peço que também incorpore a homenagem que faço aos médicos
do Brasil, aos médicos do meu Estado de Rondônia
e aos médicos, evidentemente, do Estado de V. Exª,
Roraima. E quero dizer, Senador, que é uma das profissões mais bonitas que já vi. O médico é uma figura
admirada pela sociedade, pelas pessoas, principalmente nas cidades pequenas, porque exatamente o médico
é a pessoa que nos socorre nas horas mais difíceis,
cuida do que é mais importante na face da Terra, que
é a vida humana. Então, V. Exª está de parabéns. Eu
quero também cumprimentar, na pessoa de V. Exª, volto
a repetir, todos os médicos, uma classe admiradíssima
no Brasil. E fico feliz ao ouvir essa pesquisa feita por
V. Exª, dita por V. Exª, da tribuna...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Lida.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Lida
por V. Exª na tribuna, em que os médicos têm a confiança de mais de 80% da sociedade. Eu quero parabenizá-lo por isso. E é verdade. Esse é um fato absolutamente verdadeiro, porque o médico, como eu disse,
tem a admiração inata das pessoas, das crianças. Se
você conversa com uma criança na escola, quando
pergunta o que ela quer ser quando crescer, geralmente ela fala que quer ser médico, porque admira o
médico, tem no médico uma figura de empatia muito
grande. Então, quero saudar V. Exª, que é o primeiro
médico do antigo Território de Roraima. Sei também
da dificuldade que tinham as pessoas para estudar em
Rondônia. Iam estudar em Belém. Havia até a casa
do médico em Belém. Iam estudar no Amazonas, iam
estudar no Rio de Janeiro. Hoje, o meu Estado, felizmente, já tem também Faculdade de Medicina, para
nossa felicidade, como também deverá ter o Estado de
V. Exª. De sorte que eu queria neste momento saudá-lo e cumprimentá-lo sobretudo por ser o médico mais
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antigo, o primeiro médico do meu querido Estado de
Roraima. Parabéns a V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – Agradeço muito o aparte de V. Exª. Quero dizer
que, quando mencionei aqui que hoje Roraima, tendo
menos de 500 mil habitantes, tem 530 médicos, isso
se deve, Senador, exatamente à criação do curso de
Medicina lá em Roraima, na universidade federal.
Aliás, nessa época eu estava sem mandato e trabalhava na universidade, fazia parte do conselho universitário. E viemos aqui brigar, no Conselho Nacional
de Saúde, pela criação do curso lá. Havia, no início,
uma resistência terrível contra a abertura do curso. E
hoje o curso é um dos mais bem avaliados no Brasil,
lá em Roraima, e já forma médicos ao ponto de ter,
proporcionalmente, mais médicos do que recomenda
a Organização Mundial de Saúde.
Eu quero ouvir o aparte do Senador Sérgio Souza.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Meu
caro Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª, com a assiduidade e a preocupação de sempre com os interesses
de todas as classes, vem à tribuna para reverenciar o
médico, esse profissional essencial ao Brasil e ao mundo, à manutenção do mínimo de saúde necessária ao
cidadão brasileiro. Eu vi, recentemente, uma reportagem
que dizia que estão diversificando a atenção básica à
saúde, levando o médico até a residência do cidadão.
Eu, ontem, fiz uma rápida viagem ao Paraná, no final
da tarde, retornando ainda no início da madrugada, e
junto comigo estava o Ministro da Saúde, Ministro Padilha. E ele me dizia que, durante oito anos da sua vida
como médico, ficava três meses no interior do Amazonas, na cidade de Santarém, no Pará, e três meses
em São Paulo. Durante oito anos fazendo isso. Veja a
dedicação que realmente alguns médicos fazem nas
suas carreiras. Ele também relatava a preocupação do
Ministério da Saúde do Governo da Presidente Dilma
com a quantidade de médicos no Brasil. Nós temos um
déficit muito grande ainda de médicos, principalmente nas regiões mais distantes, no interior do País ou
dos Estados. Não é diferente no meu Estado, lógico,
que é privilegiado por ter uma universidade de Medicina, que forma profissionais à altura do seu Estado
e atende a demanda. Isso é importante. Mas me relatava, por exemplo, o Ministro Padilha, dizendo que no
Estado do Maranhão há um déficit muito grande e lá
temos que colocar mais universidades, universidades
de Medicina, para fixarmos a residência dos médicos
em determinadas regiões deste País em que são realmente necessários. Parabéns pelo pronunciamento
de V. Exª e rogo para a felicidade de todos os médicos,
em especial os do meu Estado, o Estado do Paraná.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – Agradecendo ao Sérgio Souza, queria fazer só
um comentário a respeito de seu aparte. Na verdade,
no Brasil não existe carência de médicos. O que existe
é má distribuição de médicos pelo País.
Você vê, por exemplo, na minha turma, nos formamos em Belém e fomos comemorar, no ano passado, os 44 anos de formados, a maioria dos colegas
está em São Paulo, em Brasília, no Rio e a minoria
está em Belém. Não é o meu caso porque fui para lá
estudar e voltar para Roraima mesmo, mas muitos paraenses se formaram lá e foram para outros lugares.
Por quê? Porque, nos lugares mais carentes, não há
as condições de trabalho. Mesmo que o médico seja
mais bem pago, ele não tem como exercer a profissão
direito. Ou não tem hospital, ou tem hospital precário; a
maioria dos prefeitos, em vez de construírem um posto
de saúde ou um hospital, compram ambulâncias. Para
quê? Para, quando a coisa complicar, mandar para o
Município vizinho ou mandar para a capital.
Na verdade, por que eles fazem isso? É por malvadeza? Não. É porque não têm recursos para aplicar
na construção e na manutenção de hospital, de posto
de saúde etc. Então, o Governo Federal tem que inverter essa situação, e eu espero, inclusive, que, por
parte do Ministro Padilha, que eu conheço, de quem
reconheço a competência e abnegação – V. Exª citou
aí que ele é lá de Santarém mesmo... Quero dizer que
outro grande mal na área de saúde é a corrupção, é a
corrupção. Olhem, no meu Estado, recentemente, pela
segunda vez já, houve uma operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal em que prenderam
alguns peixes mais miúdos e se constatou um roubo
de R$30 milhões – parece pouco, mas R$30 milhões
– num Estado só e em pouco tempo. Roubando como?
Roubando na compra de medicamentos. Compravam
medicamentos prestes a vencer e, logo em seguida,
faziam nova compra com dispensa de licitação e jogavam fora, aterravam os remédios vencidos.
Então, era um verdadeiro crime hediondo contra
a saúde, mas contra a pessoa, contra a vida das pessoas. É preciso que a gente não só aumente a fiscalização dos recursos que são aplicados na saúde, e,
aí, o Governo Federal tem um papel importante, assim
como os órgãos de fiscalização, começando pelos Tribunais de Contas dos Estados, Ministérios Públicos dos
Estados, vindo para a União, CGU, Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal, porque não
dá para querer melhorar a saúde se lá se transforma
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num esquema de roubo dos recursos que eram para
aplicar nas pessoas.
Finalmente, Senadora Ana Amélia, quero encerrar dizendo que tenho muito orgulho de ser médico.
Embora não exerça mais, mas, quando exerci, eu o fiz
de maneira intensa e continuo com o meu CRM em
dia, isto é, estou em dia com o Conselho Regional de
Medicina, porque eu sempre digo: estou Senador, mas
sou médico. Pode ser que um dia eu volte ao exercício
da profissão.
De qualquer forma é que, tendo avaliação positiva,
apesar dos pesares, porque, muitas vezes, o médico é
incriminado por um mau atendimento tanto no serviço
público de saúde, no SUS, quanto nos planos de saúde;
às vezes, o médico pega a culpa pelo patrão, porque o
Governo não dá equipamento, não dá condições, não
contrata funcionários em número suficiente, e os planos
de saúde proibindo este ou aquele procedimento... Ao
contrário, os planos de saúde querem que se atenda
muita gente, mas sem condições. E o preço que se
paga pela consulta é aviltante: a mais cara consulta no
plano de saúde é alguma coisa em torno de R$60,00,
e a consulta básica não chega a R$30,00.
Então, o médico é forçado a atender muita gente,
sem poder fazer certos exames, porque o plano não
cobre e, por isso, é um negócio muito rentável ser dono
de um plano de saúde.
Eu quero encerrar, também, ao cumprimentar os
colegas médicos de Roraima e do Brasil, os colegas e
as colegas, dizer que também quero terminar homenageando os professores, cujo dia foi comemorado no
dia 15, e que, sem o professor, não haveria o médico.
Portanto, a educação e a saúde são básicas. Assim como o professor é fundamental, o médico complementa porque cuida também. Se o educador cuida
da formação intelectual e moral do cidadão, o médico
cuida da integridade da saúde física, mental e social
da população.
Muito obrigado.
Peço a V. Exª que autorize a transcrição de duas
matérias a que eu me referi aqui.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 2º,
do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
– Homenagem ao Dia dos Médicos;
– Roraima tem apenas 530 médicos.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Na forma regimental, Senador Mozarildo Cavalcanti, a sua solicitação será atendida, e renovando
e endossando a manifestação em homenagem que o
senhor, como médico, faz aos médicos.
O presidente do Conselho Regional de Medicina
no meu Estado, o Rio Grande do Sul, o CREMERS,
Dr. Rogério Wolf de Aguiar, publicou hoje nos jornais
um anúncio parabenizando todos os médicos gaúchos:
“Saúde no Brasil – o País tem urgência de ser bem
tratado, e os médicos também”.
E o que me deixa muito feliz também, Senador
Mozarildo, é que o senhor é Senador aqui, com essa
missão de médico; então, tem a sensibilidade.
Também queria fazer um registro sobre os candidatos médicos nas eleições municipais deste ano. No
meu Estado, tive a honra de, na minha cidade, Lagoa
Vermelha, ter o candidato Dr. Antônio Fávaro, que casualmente nasceu no mesmo distrito que eu, em Lagoa Vermelha, disputou como candidato a Vice, não foi
feliz, mas foi uma bonita eleição. Da mesma forma, o
cardiologista Dr. Marcos Boff, na cidade de Veranópolis.
Tivemos uma grande felicidade, uma vitória importante em Marau, com Dr. Bordin, que é do PDT;
em Ipê, com o Dr. Portaluppi; e um médico, daqueles
médicos bem populares, que atende à massa carente, o Dr. Farret, que é nosso, do Partido Progressista,
Vice-Prefeito da cidade de Santa Maria, junto com o
Prefeito Cezar Schirmer. E foi eleito um médico em São
Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, Dr.
Moacir. Na cidade de Farroupilha, também não é do
meu partido, mas foi eleito um médico, o Dr. Claiton.
E o Dr. Piva, do meu partido, foi reeleito Prefeito de
Não-Me-Toque.
Assim é que os médicos estão hoje aumentando
a responsabilidade, e tornando as comunidades bem
assistidas.
Aproveito também para registrar: Dr. Jacó Lavinsky, é um grande oftalmologista; Dr. Fernando Lucchese, cardiologista do meu Estado; Drª Maira Caleffi,
uma mastologista; Dr. Pedrini, também mastologista;
Dr. Agostinho Neto, um ginecologista, como V. Exª; Dr.
Armando Afonso; e Drª Ellen Abel.
Então, feitas essas homenagens, penso que estou aí abrigando não todos, mas grande parte dos
médicos que fazem e exercem a Medicina como um
sacerdócio. E o médico bom é esse médico que trata
dessa forma, como fez V. Exª durante o tempo em que
exerceu a Medicina.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, cidadãos brasileiros, Assessoria, todos aqueles
que nos acompanham na tarde de hoje, o assunto que
me traz à tribuna, na tarde de hoje, é a sanção e os
vetos opostos pela Presidente Dilma na Lei nº 12.727,
que trata da Medida Provisória nº 571, que se refere
ao Código Florestal brasileiro, ou seja, aquela Medida
Provisória que complementou a Lei nº 12.651, de 2012,
que é a lei do novo Código Florestal brasileiro. Código
esse que tramitou, no Congresso Nacional, por mais
de uma década de debates e embates, sempre com
grupos aguerridos dedicados às suas causas. Junto
com a sanção, foram apresentados nove vetos pela
Presidência da República.
Sem entrar nos detalhes, penso que é fundamental destacar como positiva a sanção da lei originada pela MP 571, que, por sua vez, correspondia à
continuidade de um processo legislativo que já durava
quase 15 anos. Desde que o Brasil começou a expandir as suas áreas agrícolas, principalmente no Norte,
houve a necessidade de regulamentarmos ou de refazermos a legislação ambiental. Trata-se, portanto, Sr.
Presidente, meu caro Senador Mozarildo Cavalcanti,
da consolidação de um marco regulatório para o uso
da terra e para a conservação das florestas nacionais.
Trata-se, enfim, de conferir segurança jurídica aos
produtores agrícolas de todo o nosso Brasil. Esse é o
ponto principal dessa legislação entendida como Código Florestal. O ponto principal é darmos segurança
jurídica aos produtores de todo este nosso imenso e
continental País.
A tramitação dessa matéria, ao longo de todos
esses anos, foi marcada pelo antagonismo entre ruralistas e ambientalistas, e, ao final desse processo,
percebendo que ambos os setores não se sentem plenamente satisfeitos, creio que foi possível construir um
meio termo que atende ao Brasil.
O País possui uma vegetação extraordinária, inclusive possui uma vocação do mesmo tamanho na
produção rural. E não se pode, em hipótese alguma,
meus caros Senadores e Senadoras, abrir mão desse
potencial rural que tem o Brasil, desse potencial agrícola que tem o Brasil, como não podemos também
abrir mão do potencial ambiental que tem este País.
Podemos nos tornar o maior produtor de alimentos, em um Planeta que atingirá 9 bilhões de pessoas
em 2050, sendo que, até lá, precisaremos aumentar
em 50% a produção de alimentos, segundo dados fornecidos por Ban Ki-moon na abertura da Conferência
sobre Sustentabilidade, a Rio+20, que ocorreu neste
ano na cidade do Rio de Janeiro.
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De outro lado, há que se considerar a nossa condição de país com um território de dimensões continentais, que possui 62% de matas nativas preservadas;
62% de todo o território brasileiro é coberto por matas
nativas; 38% se referem aos centros urbanos, às regiões metropolitanas e às regiões degradadas, bem
como às áreas utilizadas para a produção agrícola. Ou
seja, mesmo com 62% do território preservado com
mata nativa – repito isso, porque temos uma grande
extensão também de reflorestamento com exóticas –,
nós somos já o segundo maior produtor agrícola do
mundo. Nós damos exemplo de produção agrícola e
também damos exemplo de preservação ambiental. Ou
seja, nós damos exemplo de sustentabilidade para o
resto do mundo, e assim devemos continuar.
Penso que os dois objetivos foram perseguidos e alcançados, tanto a melhoria e a continuidade
da produção rural, quanto a conservação ambiental.
Sem esses dois elementos – produção de alimentos
e conservação do meio ambiente –,nós não teremos
sobrevida no Planeta. Não há vida sem alimentos, não
há vida sem meio ambiente. São pilares necessários
para a sustentabilidade dos nossos cidadãos, do povo,
da Nação brasileira e de todo o Planeta.
Muitas vezes, as discussões se mostraram exacerbadas e desconexas. Afinal, não é possível ao homem do campo, cuja atividade econômica depende
exclusivamente da natureza, não tratar, com muito
cuidado, do meio ambiente em que vive e – repito –
de que depende.
Mas, enfim, chegamos ao fim desse processo
com a apresentação de nove vetos ao texto aprovado
no Congresso Nacional. Devo dizer que o texto que
aqui aprovamos representa a vontade da maioria do
Poder Legislativo. E, aliás, ao longo das negociações,
aparentemente contava também com a concordância
do Governo Federal. Os vetos demonstram o contrário.
E isso faz parte do processo democrático brasileiro.
É evidente que há críticas de mérito e de forma
em relação aos vetos. Mas, ainda assim, vejo como
positivo o estabelecimento, afinal, de um marco regulatório que traga paz e segurança ao homem do campo.
Com muito prazer, concedo um aparte à minha
colega Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Sérgio Souza, V. Exª, que é de um Estado, como o meu,
de alta produtividade agrícola de alimentos, o Paraná
– eu sou do Rio Grande do Sul –, conhece melhor ainda a realidade dos pequenos e médios agricultores,
que são a maioria no Brasil. A legislação, do ponto de
vista técnico da preservação ambiental, protege os
pequenos. Os grandes, na verdade, têm capacidade
e poder para tomar empréstimos, para terem acesso
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à tecnologia, todo acesso à competição de mercado;
têm competitividade, porque têm poder. Os pequenos
têm a proteção de políticas públicas, muito adequadas,
por sinal, como o Pronaf, o Mais Alimentos, entre outros mecanismos de que dispõem. Agora mesmo, na
votação do Código, o que nós aprovamos no Senado
foi exatamente essa proteção aos que têm até quatro
módulos fiscais, cuja dimensão varia de Estado para
Estado e, às vezes, até de região para região. O módulo pode variar de 15 hectares até 100 hectares, dependendo da região do País. Eu me preocupo porque
o médio agricultor, aquele que tem até 300 hectares,
fica descoberto, como eu disse hoje, sem pai, nem mãe.
O risco não é só o da insegurança jurídica: é o de aumentar a concentração das grandes propriedades ou
a subdivisão da média propriedade em propriedades
de até quatro módulos fiscais, como forma de sobrevivência dessa unidade rural média.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
O que não traria benefício ao produtor, porque a legislação não permite. Aí tem que manter as áreas de
preservação como se fossem a propriedade média.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – É. Veja
só: este é um ponto. Mas nem vou me ater a esse aspecto, que é um aspecto técnico, eu diria. Quanto aos
vetos, analisados tecnicamente, até os agricultores
poderiam cumpri-los, dependendo dos prazos que o
Governo regulamentar e da garantia que der. A minha
preocupação é de ordem política e institucional. Nós
aqui fizemos um enorme esforço, mas enorme esforço mesmo, porque, para aprovar uma matéria numa
comissão mista que examina medida provisória, é
preciso unanimidade. Basta que um Senador ou um
Deputado na comissão mista estabeleça uma vírgula
e não vote para anular todo o esforço. Naqueles dois
dias das últimas semanas de votação do Código, houve
um exercício muito exaustivo, cansativo, mas de muito
empenho de parte a parte. Então, os nossos Relatores – elogio novamente desde o Aldo Rebello até o
Luiz Henrique e o Jorge Viana – fizeram um trabalho
junto com o Presidente no sentido dessa construção.
Então, preocupa-me muito que a Presidente, que tem
todo o direito constitucional de apor vetos, tenha usado
o decreto-lei para resolver essa pendência. Aí é que
está o grande problema da eventual discussão sobre a
constitucionalidade desse ato da Presidente da República. Então, eu aqui acompanho isso e penso que uma
matéria tão relevante como essa ir para a judicialização
não é o melhor dos mundos, não é o melhor de que o
Brasil precisa em matéria de segurança jurídica para
a área da preservação ambiental. Para terminar, não
querendo comprometer o seu discurso, mesmo tendo
a certeza de que o Senador Mozarildo, generoso como
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é, vai lhe dar o tempo que usei neste aparte, quero dizer que a minha preocupação também em relação a
essa matéria, Senador, diz respeito às questões não
só jurídicas, mas à questão da própria segurança do
produtor rural e a uma omissão nessa lei, que não é
uma lei de florestas, mas uma lei ambiental: não há,
nessa lei, nenhuma referência a legislação ambiental
para a área urbana, mas somente para a área rural.
Então, não podemos nos omitir em ter também para
a área urbana um requisito legal, um marco legal regulatório, porque, se não, vamos continuar, passivamente, aceitando o esgoto sendo jogado nos rios nas
grandes cidades, e ninguém enxerga isso. O Tietê, lá
em São Paulo; o Dilúvio, lá em Porto Alegre, jogando
tudo no Guaíba ou nas nascentes dos rios. Isso pode.
Então, é preciso ter não uma hipocrisia no trato dessa
questão, mas um tratamento real, porque a maior parte
dos agricultores brasileiros é preservacionista, no seu
Estado e no meu Estado. Então, faço este aparte para
tentar abrir o debate em torno desse tema, diante dos
vetos que a Presidente Dilma apôs à Medida Provisória, trazendo um decreto para definir a questão.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Dentro da questão de que, de fato, nós temos
uma legislação ambiental, não uma legislação florestal,
que não se restringe ou não deveria se restringir ao
meio rural, mas também ao País como um todo, pois
nas cidades é que se concentra hoje mais de 95% da
população brasileira, concordo plenamente com V. Exª,
porque eu já citava aqui, durante os debates, tanto aqui
quanto nas Comissões de mérito, antes mesmo da Medida Provisória, o exemplo do Paraná, de Curitiba, pois
passam por dentro da cidade de Curitiba vários rios,
que se transformam ou deságuam no Iguaçu, um rio
extremamente poluído, um dos mais poluídos, como
o Tietê, em São Paulo, que não tem vida.
No entanto, pouco mais de uma centena de quilômetros após sair do meio urbano, você já vê uma vida
toda em volta desse rio. De fato, nós percebemos que o
maior poluidor é o homem, não é o produtor rural, não
é o cidadão comum, não, é o homem como um todo.
E como há uma aglomeração muito forte nos grandes
centros, nos centros urbanos, a poluição maior é ali.
E dali, cabe à natureza, durante...
E esse Código vem para isso. Ele vem como uma
forma de proteção dos nossos rios. A mata ciliar serve
para isso, além de formar o corredor da biodiversidade,
tanto da fauna quanto da flora. Mas ele serve como
proteção dos nossos rios, que são uma fonte de água
e da sustentabilidade.
Nos meios urbanos, isso não existe. Em Curitiba,
mesmo, muitos dos rios estão embaixo das ruas, das
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quadras, dos prédios. Isso é fato. Nós deveríamos ter
avançado um pouco mais. Mas eu percebi que tanto o
Governo quanto o Congresso Nacional, quando viram
a dificuldade que seria tratar desse tema, dentro desse Código, não conseguiríamos avançar na celeridade ou na velocidade que precisaríamos para resolver
o problema, pelo menos no meio rural. Mas, acredito
que vamos dar um passo importante na sequência,
porque há uma consciência muito grande de que nós
precisamos rever parâmetros, padrões de produção
e de consumo e, principalmente, de conservação do
meio ambiente.
Sou Relator da Comissão de Mudanças Climáticas. Fiz uma referência, uma reflexão, nesta semana,
na reunião da Comissão. Nós vamos ter a COP-18,
agora, no final de novembro e começo de dezembro,
em Doha, no Catar. Percebo que há um evidente desinteresse do Parlamento, pela assiduidade que percebo nessa Comissão, que é uma das comissões mais
importantes do Congresso Nacional. O Congresso Nacional só tem duas comissões permanentes: uma é a
de Mudanças Climáticas e a outra é a Comissão do
Orçamento. E percebo um esvaziamento.
Mas eu vou além: percebo um desinteresse da sociedade brasileira, mundial, nessa questão do cuidado
com as questões climáticas, que afetam diretamente
a produção rural, o meio rural, o meio urbano, e que
são fruto da forma com que nós utilizamos o nosso
Planeta. Por isso, repito, usar parâmetros para mudar
conceitos de produção e de consumo.
Nós temos que nos preocupar com isso, porque
somente a parte econômica, momentânea, não é a
solução. Talvez o econômico, no futuro, seja muito
mais desfavorável ao cidadão brasileiro, à população
mundial, se nós não adotarmos uma medida pontual
no que diz respeito a essa questão das mudanças climáticas para minimizar secas como essas do Nordeste
ou como essa que assolou o Sul do País, causando
prejuízos catastróficos aos nossos Estados, principalmente ao Paraná e a Santa Catarina.
Com muita honra, concedo um aparte ao meu
colega do PMDB do Estado de Rondônia, Senador
Tomás Correia.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Senador Sérgio Souza, agradeço o aparte que V. Exª
me concede. Eu queria dizer o seguinte: não há dúvida de que o Poder Executivo tem competência para
apor vetos a matérias de projetos de lei votados nesta
Casa. Isso é constitucional, não vejo nenhum problema
quanto aos vetos, embora estranhe em uma matéria
como esta, que foi amplamente debatida nesta Casa,
discutida, objeto de acordos, de reuniões, de vai para
lá e vem para cá, de puxa para um lado e para outro,
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ambientalistas, ruralistas, debates, noites e jantares,
almoços, etc. e tal para encontrar um texto que fosse
consensual e que fosse entendido com o Poder Executivo. Tudo aprovado, o Congresso votou por unanimidade – houve apenas, se não estou enganado, dois
votos: do Senador do PMDB do Paraná, Requião, e do
Senador, salvo engano, do PT do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias. O restante da Casa, todos os Senadores
votaram aprovando esta medida provisória. Também na
Câmara dos Deputados, salvo engano, foi unânime. E,
de repente, o que era fruto do entendimento foi vetado.
A competência para vetar é indiscutível, é matéria prevista na Constituição, mas aí vem uma dúvida maior:
se o Executivo teria, efetivamente, competência para,
através de ato administrativo, que é simplesmente um
decreto, se poderia tratar dessa matéria por decreto.
Uma matéria votada no Congresso, aprovada, que foi
objeto de deliberação, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, de repente, essa
matéria agora é tratada via administrativa, por decreto. Então, tenho dúvida se realmente não traz mais
confusão ainda, porque certamente vai haver reação
tanto por parte da Frente Parlamentar da Agricultura,
que aqui às vezes é vista com certo desdém, como,
se por acaso, no Brasil, a agricultura fosse uma coisa
ruim – a Frente Parlamentar da Agricultura, a frente
ruralista. A questão é vista, assim, como se fosse uma
coisa retrógrada, uma coisa do atraso, uma coisa que
não tem tanta importância no contexto nacional. E, na
verdade, somos todos nós – eu não sou da Frente,
mas sou produtor rural – produtores de alimentos. Por
isso, eu queria dizer a V. Exa que fiquei triste quando
vi esses vetos, porque eu estava animado, achando
que a coisa estava andando, do ponto de vista do que
tinha sido tratado na Casa, do ponto de vista do entendimento. Infelizmente, verificou-se que valeu mais
a vontade do Poder Executivo do que a vontade do
Congresso Nacional. De sorte que eu queria dizer a
V. Exa que compreendo a competência da Presidente
e sei que a Presidente da República deve estar com
dificuldades, exatamente, porque, de um lado há a
pressão ruralista, legítima, evidentemente, e de outro
há a pressão dos ambientalistas. Então, a Presidente
fica, talvez, sem condições de decidir para um lado ou
para outro, fazendo aquilo que é melhor para o País.
Eu tenho certeza de que a Presidenta da República,
Dilma Rousseff, tem todo o interesse em atender ao
que é bom para a nossa Nação, mas, sinceramente,
eu volto a dizer que, quanto à constitucionalidade do
decreto, eu tenho sérias dúvidas. Agradeço a V. Exa.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Muito obrigado, Senador Tomás Correia.
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Eu penso que nós produzimos, no Congresso Nacional, uma legislação possível. Não foi a mais ideal,
a perfeita, nem para os mais aguerridos das causas
ambientalistas, nem para aqueles que defendem com
mais profundidade as causas ruralistas.
Um dia eu disse à Ministra Izabella Teixeira que
parecia um antagonismo, porque eu, como Senador da
República, naquele momento, de um lado, era Presidente da Comissão de Mudanças Climáticas e membro
permanente da Comissão de Meio Ambiente do Senado
Federal, ativo dentro das questões ambientais, e, por
outro lado, era membro titular da Comissão de Agricultura e coordenador político da Frente Parlamentar
Agropecuária, uma frente tida como ruralista.
Parecia um antagonismo, mas, de fato, não era.
A experiência dos dois lados me levava à convicção de
que o meu trabalho na defesa do Código Florestal era
produzir um equilíbrio, um equilíbrio entre conservação
do meio ambiente e produção de alimentos. Repito:
não há sobrevida no Planeta, não haverá seres humanos no Planeta, sem alimentos e sem meio ambiente.
Sr. Presidente, no que se refere ao mérito, eu
não poderia deixar de externar a minha preocupação,
no mérito dos vetos, com os médios produtores rurais
– e aí, faço eco ao que disse a Senadora Ana Amélia – que podem encontrar dificuldades para manter a
sua produção.
Os benefícios aos médios produtores rurais na
recuperação das matas nas margens dos rios, o plantio
de árvores frutíferas na recomposição das Áreas de
Preservação Permanente e a possibilidade de regularização da situação relativa às autuações antes de
2008 – trata-se daquele decreto de crimes ambientais
da época do Presidente Lula suspenso até sanção do
novo Código Florestal –, a partir da adesão ao Programa de Regularização Ambiental, foram eliminados
da nova legislação.
Também foi vetado o dispositivo que garantia o
uso das áreas consolidadas, pois limitava a exigência
de recomposição a 25% da área total do imóvel, no
caso das propriedades que, até 2008, detinham até
dez módulos fora da Amazônia Legal.
Enfim, são assuntos que devemos acompanhar
ao longo da implementação do Código e, se for necessário, corrigir no futuro, aqui no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, eu sou Senador da República do
Estado do Paraná e, quando cheguei ao Senado Federal, fiz uma reflexão da importância do meu mandato,
da minha atuação. Qual é a função de um Senador da
República? É representar o seu Estado, a sua unidade federativa.
O meu Estado do Paraná é o maior produtor
agrícola deste País. Então, essa passou a ser a mi-
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nha meta, que eu perseguia em todos os momentos,
estando na Comissão da Agricultura, em todas as comissões por onde tramitou o Código Florestal, sendo
membro da Comissão Mista que analisou a Medida
Provisória nº 571, na Frente Parlamentar Agropecuária, porque o meu Estado é aquele que produz mais
de 20% de toda a produção agropecuária deste País
e precisa de um Senador que defenda essa produção,
mas com sustentabilidade.
No entanto, no caso do meu Estado, o Paraná,
creio que o fim desse processo traz enormes ganhos,
afinal somos um Estado composto majoritariamente de
pequenas propriedades – o Paraná é o segundo Estado com maior número de propriedades de agricultura
familiar, perdendo tão somente para Minas Gerais –,
e a estas foi assegurado o direito de produzir com a
segurança jurídica necessária para tanto.
De qualquer maneira, depois de tantos debates,
muitos deles extremados, exaltados em demasia, entendo que mais uma vez o Brasil dá uma demonstração
de maturidade política e democrática.
Se já somos exemplo de preservação ambiental
no mundo, penso que agora fomos muito além e nós
nos tornamos exemplo de legislação ambiental para o
mundo. Ao longo de todo o processo, buscamos harmonizar a necessidade de produzir e conservar, e, ao
final, penso que fomos bem sucedidos.
Sr. Presidente, neste processo quem venceu foi
o Brasil, foi o povo brasileiro, foi a Nação brasileira, foi
o meio ambiente, mas também foi a produção rural
deste País, que já é o segundo maior produtor agrícola
do mundo e será um dos maiores responsáveis para
alimentar o Planeta hoje e amanhã, quando seremos,
em 2050, próximos a 9 bilhões de seres humanos sobre este Planeta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Uma boa tarde a todas as senhoras e senhores.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Antes de anunciar a próxima oradora,
a Senadora Ana Amélia, quero ler alguns expedientes
que se encontram sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência designa o Senador Marco
Antônio Costa, como membro titular, em substituição à
Senadora Kátia Abreu, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 575, de 2012, conforme Ofício nº 69, de 2012, da
Liderança do PSD no Senado Federal.
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O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 69/2012-GLPSD
Brasília, 17 de outubro de 2012.
Ref.: Designação de parlamentares para ocupar
a vaga destinada ao PSD para compor as Comissões
Mistas de apreciação de Medida Provisória nº 575,
de 2012.
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, em decorrência do afastamento da Senadora Kátia Abreu para
tratar de interesse participar (art. 43, II RISF), coloco
meu nome para ocupar a vaga destinada ao Partido
Social Democrático – PSD, para compor como titular
a Comissão Mista que apreciará a Medida Provisória
nº 575, de 2012, para alterar a Lei nº 11.079, de 30 de
dezembro de 2004, que institui normas gerais para a
licitação e contratação de parceria público-privada no
âmbito da administração pública.
Respeitosamente, – Senador Marco Antônio
Costa, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência designa os Deputados
Felipe Bornier e Danrlei de Deus Hinterholz, como
membros titulares, em substituição aos Deputados Guilherme Campos e Fábio Faria, e os Deputados Fábio
Faria e Dr. Paulo César, como membros suplentes, em
substituição aos Deputados Eduardo Sciarra e Geraldo
Thadeu, para integrarem a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 584, de 2012,
conforme Ofício nº 1.033, de 2012, da Liderança do
PSD na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GAB/PSD nº 1.033
Brasília, 17 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito que sejam indicados os seguintes parlamentares à Comissão
Mista destinada a oferecer parecer à Medida Provisória
nº 584, de 2012, em substituição aos membros atuais.
Titulares
Suplentes
Felipe Bornier
Fabio Faria
Danrlei de Deus
Dr. Paulo César.
Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência designa:
– o Senador Benedito de Lira, como membro titular, em substituição ao Senador Jader Barbalho, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 578,
de 2012, conforme o Ofício nº 327, de 2012,
da Liderança do PMDB no Senado Federal.
– O Senado designa também os Senadores
Luiz Henrique, Roberto Requião, Benedito de
Lira e Eduardo Braga, como membros titulares
em substituição aos Senadores Renan Calheiros, Francisco Dornelles, Paulo Davim e Vital
do Rêgo, e os Senadores Clésio Andrade,
Pedro Simon e Paulo Davim, como membros
suplentes, em substituição aos Senadores Ana
Amélia, Romero Jucá e Sérgio Souza, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 580, de 2012,
conforme o Ofício 324, de 2012, da Liderança
do PMDB, no Senado Federal.
– E designa ainda os Senadores Waldemir
Moka, Ricardo Ferraço, Eunício Oliveira e Ana
Amélia, como membros titulares, em substituição aos Senadores Renan Calheiros, Francisco Dornelles, Paulo Davim e Vital do Rêgo, e
os Senadores Eduardo Braga, Jader Barbalho, Tomás Correia e Casildo Maldaner, como
membros suplentes, em substituição aos Senadores Ana Amélia, Romero Jucá, Sérgio
Souza e Waldemir Moka, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida nº 581, de 2012, conforme o Ofício
nº 325, de 2012, da Liderança do PMDB no
Senado Federal.
– E, ainda, os Senadores Clésio Andrade,
Casildo Maldaner e Eduardo Braga, como
membros titulares, em substituição aos Senadores Renan Calheiros, Paulo Davim e Vital do Rêgo, e os Senadores Pedro Simon,
Roberto Requião, Vital do Rêgo e Ivo Cassol,
como membros suplentes, em substituição aos
Senadores Ana Amélia, Romero Jucá, Sérgio
Souza e Waldemir Moka, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 582, de 2012, conforme o Ofício nº 326, de 2012, da Liderança
do PMDB no Senado Federal.
–E ainda designa os Senadores Lobão Filho
e Luiz Henrique, como membros titulares, em
substituição aos Senadores Renan Calheiros e
Paulo Davim, e os Senadores Tomás Correia,
Eduardo Braga e Ricardo Ferraço, como mem-
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bros suplentes, em substituição aos Senadores
Ana Amélia, Sérgio Souza e Waldemir Moka,
para integrarem a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 584,
de 2012, conforme o Ofício 328, de 2012, da
Liderança do PMDB, no Senado Federal.
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos devidos processados.
São os seguintes os Ofícios:
OF. GLPMDB nº 327/2012
Brasília, 17 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória nº 578, de 31 de agosto de 2012.
Titulares
Suplentes
Tomás Correia
Eduardo Braga
Ivo Cassol
Ricardo Ferraço
Benedito de Lira
Sergio Souza
Waldemir Moka
Paulo Davin
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB nº 324/2012
Brasília, 16 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 580, de 17 de setembro de 2012.
Titulares
Suplentes
Luiz Henrique
Clésio Andrade
Roberto Requião
Pedro Simon
Benedito de Lira
Waldemir Moka
Eduardo Braga
Paulo Davim
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB nº 325/2012
Brasília, 16 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 581, de 21 de setembro de 2012.
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Titulares
Suplentes
Waldemir Moka
Eduardo Braga
Ricardo Ferraço
Jader Barbalho
Eunício Oliveira
Tomás Correia
Ana Amélia
Casildo Maldaner
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB nº 326/2012
Brasília, 16 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 582, de 21 de setembro de 2012.
Titulares
Suplentes
Clésio Andrade
Pedro Simon
Francisco Dornelles
Roberto Requião
Casildo Maldaner
Vital do Rego
Eduardo Braga
Ivo Cassol
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB nº 328/2012
Brasília, 16 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória nº 584, de 11 de outubro de 2012.
Titulares
Suplentes
Francisco Dornelles
Tomás Correia
Lobão Filho
Eduardo Braga
Vital do Rêgo
Ricardo Ferraço
Luiz Henrique
Romero Jucá
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra, Senadora Ana
Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside
esta sessão, Srs. Senadores, nossos telespectadores da
TV Senado, aproveito para saudar os jovens visitantes,
alunos porque estão uniformizados, jovens mulheres
e homens que estão visitando o Senado nesta tarde,
aqui em Brasília.

14996.indd 55351

OUTUBRO 2012

Sexta-feira 19

55351

Eu queria chamar a atenção dos Srs. Senadores
para um tema que tem sido recorrente aqui relativamente a nossa eficiência da questão logística ou do
funcionamento da máquina pública.
Por causa do excesso de politização e de cargos
de confiança, não com escolhas técnicas, no Governo Federal, para se ter uma ideia do tamanho dessa
máquina de cargos de confiança, são 22 mil cargos
de confiança, portanto, cujas escolhas e seleção não
são por critério técnico de confiança, mas por apadrinhamento político. Não chega a ser uma questão
– digamos – equivocada, mas não é o critério que se
exige nos países desenvolvidos para a escolha de
bons gestores ou mesmo de pessoas qualificadas para
o atendimento das demandas da sociedade; isso vai
desde educação, saúde e todas as áreas envolvidas.
Hoje, temos agências reguladoras operando em
vários segmentos.
A Administração Pública tem acumulado uma série de erros de gestão: decisões equivocadas, prazos
incongruentes com as necessidades da sociedade e
também das empresas e, consequentemente, restrição óbvia ao necessário aumento de competitividade
brasileira: sermos melhores na competição comparado
com os outros países.
Para ilustrar essa situação, eu trouxe hoje um
exemplo de um caso que aconteceu recentemente no
meu Estado do Rio Grande do Sul, mas que certamente
se repete nos demais Estados brasileiros.
Um tradicional laboratório de medicamentos fitoterápicos está, há mais de um ano, esperando, Senador Mozarildo, a renovação de registro da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para retomar
a produção de um medicamento fitoterápico que auxilia
a digestão, desses que não precisam de receita médica, que são experimentados. Esse mesmo laboratório
aguarda também, há um ano, pelo registro de um xarope contra tosse, também medicamento fitoterápico.
Mas devido à demora da Anvisa em avaliar esses pedidos, a unidade, situada em Porto Alegre, na capital
do meu Estado, está paralisada.
A consequência óbvia e lamentável é que os
empregos dessa indústria também correm risco, pois,
sem produção do medicamento fitoterápico a ser comercializado, não há retorno financeiro para pagar os
funcionários que justificariam a vaga do profissional
do laboratório.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senadora Ana Amélia, se V. Exª me permite,
registro a presença aqui, nas nossas galerias, dos
alunos do ensino médio do Instituto Auxiliadora, de
Silvânia, Goiás. Sejam bem-vindos às nossas galerias.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Renovo,
então, a saudação que havia feito também aos jovens
estudantes.
Para demonstrar o descaso brasileiro com quem
trabalha e produz, os servidores da Anvisa – que até
tem um relacionamento muito profissional e institucional com o seu dirigente máximo, Dr. Dirceu Barbano –,
quando procurados pelo laboratório, informaram aos
dirigentes da empresa o seguinte: sobre o auxiliar digestivo fitoterápico, registrado desde 1951 – esse produto
está no mercado, Senador, desde 1951 –, eles disseram que tem que ser feita uma renovação periódica.
Ai, os servidores da Anvisa, disseram, simplesmente,
que o pedido de renovação do medicamento não é
uma prioridade. Desde 1951, a empresa tem o registro desse medicamento, produz, comercializa e vende.
Sem a renovação ela não pode produzir e nem vender.
Quanto ao xarope, também fitoterápico, à mesma
empresa foi explicado, pasmem, que a análise está sob
a responsabilidade de um “único” funcionário responsável pela admissão de todos fitoterápicos do País. Uma
técnica é responsável por mais 70 pedidos semelhantes
de outras empresas. Ou seja, após um ano de espera,
quando a empresa consegue explicações é para ouvir
que não há previsão de solução a esses entraves burocráticos. Não é possível nem qualificar esse tipo de
atendimento de um agente público, no caso uma agência reguladora, porque o mais importante não é dizer
sim ou não – aliás, o mais importante é dizer sim ou
não – e não deixar um ano uma empresa aguardando
uma decisão que não tem, segundo eles, prioridade.
Esse é o atestado maior dos problemas que nós temos.
No último dia 27 de setembro, encaminhei à Anvisa um ofício pedindo celeridade na análise desses
pedidos de registros e de renovação para esse laboratório do meu Estado. Mas, infelizmente, ainda não
há resposta.
Sinceramente, não há como um empresário ser
otimista em relação ao futuro da própria empresa, e
muito mais em relação ao Estado e ao País com tanta
barreira burocrática.
Com a imensa biodiversidade que nós temos, não
se pode aceitar que a Anvisa tenha apenas uma pessoa
responsável para avaliar produtos de origem fitoterápicos, que são medicamentos feitos exclusivamente
à base de plantas. Isso não é admissível num país
que se considera sério e com uma rica biodiversidade.
Se não são possíveis novas contratações para
não inchar ainda mais os gastos com o funcionalismo,
que se organize uma força tarefa com funcionários de
outros setores para agilizar os pedidos que estão na
fila de espera. Em poucos meses, certamente, essa
pendência não existiria mais.
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A Anvisa também tem provocado transtornos aos
laboratórios com sucessivas alterações de normas nas
duas últimas décadas, segundo reclamações das empresas que produzem fitoterápicos. Somente no meu
Estado, das 90 indústrias que atuavam no setor em
1990, sobraram apenas – por conta de cada dia maiores
dificuldades – 23, conforme informações do Sindicato
da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Rio Grande
do Sul - Sindifar. Segundo o Diretor Técnico-Executivo
da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais – Alanac, Henrique Tada, esse mesmo problema
é sentido nacionalmente. A Alanac, em conjunto com
outras entidades de classe, também apoia a revisão
das normas referentes aos fitoterápicos.
É importante considerar que o mercado mundial
de fitoterápicos movimenta aproximadamente US$22
bilhões. No território brasileiro, esse mesmo setor responde por apenas US$500 milhões, o equivalente a
R$1 bilhão. É muito pouco, considerado o tamanho
da biodiversidade brasileira. O Brasil deveria ser líder
nesse mercado. Lá em Santa Catarina, existem muitos laboratórios fitoterápicos importantes, Senador
Casildo Maldaner. O Brasil deveria ser líder nessa
área, mas lamentavelmente esse papel é ocupado
hoje pela Alemanha.
Portanto é dever do Poder Público viabilizar um
ambiente favorável ao desenvolvimento do setor produtivo sem o mau uso da política, que, no caso do Brasil,
tem deixado áreas da administração em situação de
total letargia. Conheci inclusive um dono de um grande
laboratório fitoterápico em Joinville.
Para ajudar a melhorar a gestão pública, apresentei nesta semana um projeto de lei, o PLS nº 367/2012,
que sugere nova modificação na Lei das Licitações,
com a obrigatoriedade de licitação para a aquisição
de produtos da área da saúde.
A Constituição Federal determina a licitação como
regra, sendo a dispensa reservada apenas para situações realmente excepcionais. Não acho que seja o
caso da aquisição de produtos de saúde, ainda que
a contratação inclua a transferência de tecnologia.
É, portanto, uma forma de dar mais transparência às
compras governamentais e reforçar a meritocracia para
evitar, por exemplo, irregularidade ou o uso indevido
dos recursos públicos. O contribuinte quer serviços de
qualidade, já que temos uma das cargas tributárias
mais elevadas do planeta.
O setor elétrico também precisa de regras mais
claras e de foco na eficiência por parte das autoridades
públicas. O processo de renovação dos contratos de
concessões deste setor, por exemplo, atinge segmentos
importantes da nossa infraestrutura, como rodovias e
portos, segundo o especialista em infraestrutura Fábio
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Moura, que publicou hoje um artigo no jornal Folha de
S. Paulo sobre este tema.
Como sou integrante da Frente Parlamentar em
Defesa da Infraestrutura, penso ser essencial clareza
no formato que o Governo brasileiro escolheu para
renovar os contratos das concessionárias de energia
elétrica. A exigência de queda de tarifas sem a divulgação prévia dos valores das indenizações tem afastado
os investidores, especialmente os estrangeiros. A prova
disso é que o Governo desistiu de tornar, também no
caso dos aeroportos, os problemas existentes. No caso
da infraestrutura aeroportuária, o Governo desistiu de
tornar a Infraero majoritária nas novas concesões dos
aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, na grande Belo Horizonte, segundo informa hoje
o jornal Folha de S. Paulo.
Essa medida, segundo a publicação, deve ser
anunciada após as eleições municipais do segundo
turno por causa da falta de intersese dos investidores
no modelo de leilão proposto pelo Governo, ou seja,
o investidor precisa de clareza, de segurança jurídica
para realizar os investimentos. E é preciso, portanto,
ter uma atenção maior sobre esses aspectos.
Conversei sobre esse assunto com o Presidente
da Frente Parlamentar, o Deputado Federal Arnaldo
Jardim, do PPS de São Paulo, e avaliamos que essa
“imprevisibilidade”, essa “confusão”, essas mudanças
e essa insegurança não podem existir num momento
crucial para ampliação de investimentos na logística
nacional.
As Parcerias Público Privadas, as famosas PPPs,
são uma ótima ideia, mas está sendo mal aproveitada.
Ainda não conta com um marco legai definitivo. Nós
precisamos aprofundar o debate sobre essas questões.
E acho que, no próximo dia 21 de novembro, quando
ocorrerá o Seminário “Um Novo Mapa Logístico”, promovido pelo jornal Valor Económico em parceria com
a Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura, aqui
em Brasília, poderemos ampliar o entendimento, com
a ajuda do setor privado, sobre os projetos logísticos,
os modelos de financiamento e os marcos legais mais
adequados ao desenvolvimento brasileiro.
O suíço Egon Zehnder, um dos mais famosos consultores de recursos humanos do mundo – o famoso
headhunter ou caçador de talentos –, concedeu uma
entrevista muito ilustrativa para as páginas amarelas da
revista Veja publicada nesta semana, afirmando que,
estatisticamente, a corrupção é menos nociva do que
a escolha de gestores ineficientes.
Esse especialista fez contas para comprovar que
os danos causados por uma administração pública
mal feita são infinitamente maiores do que os inde-
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sejáveis danos causados por casos de corrupção na
área pública.
O especialista também usou uma comparação
entre Singapura e Jamaica, países com históricos semelhantes, ambas ilhas subtropicais com populações
equivalentes, mas com escolhas políticas completamente diferentes. Singapura optou por investir nos melhores gestores e talentos e os atraiu para dentro dos
governos, com foco na competência e na meritocracia,
enquanto a Jamaica não fez o mesmo caminho. Basta
conferir o nível de desenvolvimento das duas nações
para verificarmos o quanto as diferenças são gritantes.
Isso reforça a tese desse especialista de que
nenhuma nomeação de ministro, de diretor de estatal
ou de autarquia deve ser cem por cento política. Os
aspectos técnicos precisam sempre ser considerados
para evitar apagões na área logística em vários setores, não só de energia mas também na área do abastecimento, até de combustível.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, em vez de indústrias fechando, queremos portas se abrindo para
novos empregos, gerando mais oportunidades, mais
renda e mais desenvolvimento. A administração federal precisa se manter firme no propósito de servir ao
público, sem perder o foco na eficiência e na eficácia.
Somente com menos burocracia e mais regras claras
conseguiremos atingir as metas econômicas que estão sendo propostas pelo Governo Federal. E estamos
aqui para ajudar nesse desenvolvimento e nesse crescimento. Mas é preciso também que haja, de parte do
Governo, boa vontade para agir com inteligência em
todos esses processos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Meus cumprimentos a V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A meritocracia, como em Singapura, e assim por
diante, a competência, se nós as colocarmos na Anvisa, com certeza as renovações que os laboratórios de
fisioterapia estão aguardando vão andar com um pouco
mais de agilidade. Essa expectativa, ficar engavetado,
demorar – como diz V. Exª, só tem um funcionário cuidando disso, é o que informa – não é possível, com
tantos mil cargos comissionados no Governo Federal.
Acho que nós temos que dar agilidade e proficiência.
Meus cumprimentos pelo pronunciamento de V.
Exª, Senadora Ana Amélia.
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Na sequência, teremos a palavra do Líder do
PSDB na Casa, o imenso Senador Alvaro Dias, do
Estado do Paraná.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje, pela manhã, participamos de um debate,
no Senado Federal, sobre a construção do federalismo
brasileiro, um debate imprescindível nesta hora.
A rediscussão do sistema federativo do País é
essencial, talvez seja o maior desafio da hora presente. E é por essa razão que o Presidente do Congresso
Nacional, Senador José Sarney, construiu a comissão
de especialistas para a apresentação de proposta, que
dará início a um grande debate no Congresso Nacional.
Tive a satisfação de presidir uma mesa de debates, pela manhã, e o que procurei suscitar foi exatamente o fato de estarmos sob a vigência de um
presidencialismo forte, que impossibilita a realização
de reformas profundas sem a participação interessada, direta e competente da Presidência da República.
Não há como realizar reformas essenciais para o País,
sem que o Poder Executivo comande o processo. É
do nosso sistema.
No Congresso Nacional, um desequilíbrio que
fala por si só. Nunca tivemos desequilíbrio tão transcendental como o atual. A maioria governista é esmagadora. Numericamente, somos a menor oposição da
história. Somos a menor oposição da América Latina.
O Brasil é um país-continente, com tradições,
com diferenças regionais, com interesses que são incompatíveis entre as unidades federativas.
E, portanto, sem a presença do Executivo comandando o processo, já que é ele o maior legislador,
já que é ele que pauta o Legislativo, já que é ele que
impõe o cronograma de debates no Congresso Nacional, sem a participação efetiva, estaremos gerando
falsa expectativa em relação às mudanças desejadas
especialmente pelos prefeitos municipais.
Ainda nesta semana, tivemos a presença em Brasília de centenas de prefeitos brasileiros. Foi mais uma
marcha na direção de Brasília. Em todos os anos, estamos acostumados a assistir à marcha de prefeitos até
a Capital, na busca de apoio, agora, sobretudo, porque
terminam os mandatos com dificuldades financeiras,
e quase sempre as medidas adotadas são paliativas
e não solucionam de forma definitiva o drama vivido
pelos Municípios brasileiros.
A experiência brasileira de um federalismo fiscal tem enfrentado cinco grandes desafios. Os
três primeiros encontram-se no plano político,
pois implicam definição quanto ao perfil que se
pretenda dar ao relacionamento entre os vários
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segmentos da sociedade e do Poder Público.
Os dois últimos envolvem questões de ordem
técnica, ligadas à instituição e conformação
da tributação enquanto tal.
Nessa ordem de desafios, destacam-se a carga
tributária, a distribuição dos encargos públicos, a “guerra
fiscal” e os critérios de definição da competência tributária, passando ainda pela neutralidade da tributação.
No Brasil, a partida das receitas é muito clara
(com percentuais bastante definidos), mas a partilha
das despesas é confusa; não há clareza nenhuma, é
sempre ponto de tensão. No que tange às despesas,
pode-se dizer que o federalismo é imperfeito.
Infelizmente, a minuciosa partilha de rendas, em
grande medida abrigada no texto constitucional, não
correspondeu a uma minimamente consistente discriminação de encargos públicos, gerando sobreposições
de competência e flagrantes desperdícios, sem mencionar a irracionalidade das transferências de recursos
advindas de emendas parlamentares.
Estamos cônscios de que esse federalismo imperfeito, em gradações distintas, sempre viveu em
ebulição. Nesse contexto, nos dias atuais, se avizinha
uma crise de grandes proporções.
Eu vou conceder um aparte.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Solicito um aparte bem rápido a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pois
não. Com prazer.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Só
uma informação. Voltando um pouquinho ao discurso
de V. Exª, eu tenho aqui um dado interessante: das leis
aprovadas no Brasil, nos últimos 15 anos, 1.871 partiram do Poder Executivo; destas, 702 medidas provisórias. De iniciativa do Poder Legislativo, 970 leis, em
15 anos. Portanto, V. Exª veja que nós estamos aqui
só homologando atos que vêm do Executivo. Peço
desculpa a V. Exª por ter interrompido.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Oportuno o aparte de V. Exª, e agradeço a interferência no
discurso exatamente porque V. Exª traz a fotografia
da realidade que estamos aqui descrevendo – a predominância do Executivo, inclusive com invasão de
competência, subtraindo prerrogativas do Legislativo
e impondo as normas legais, que são homologadas
no Congresso Nacional.
É por esta razão que nós estamos afirmando:
não podemos gerar falsa expectativa. Vamos alimentar
o debate sobre a necessidade de revermos o Pacto
Federativo, mas não vamos anunciar que será uma
realidade a mudança que o Brasil espera – a menos
que o Poder Executivo se interesse.
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Vamos a alguns fatos que agravam a situação,
alguns impasses que estão à vista.
O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais os vigentes critérios de rateio do Fundo
de Participação dos Estados (FPE), modulando seus
efeitos até 31 de dezembro de 2012. Findo esse prazo, sem a construção de novas regras compatíveis
com a Constituição, a sanção será a suspensão das
transferências ao Fundo de Participação dos Estados.
Caso isso se concretize, o caos nas contas estaduais
será inevitável.
Numa outra vertente, as perspectivas de elevação das transferências para os Estados, em face dos
royalties do pré-sal, levaram o Congresso Nacional a
alterar os controversos critérios de rateio em vigor, substituindo-os pelo Fundo de Participação dos Estados.
Como nos alerta Everardo Maciel, em que pese o
veto do Executivo, aposto à norma aprovada pelo Parlamento, a simples possibilidade de apreciação do veto
faculta imaginar uma situação absolutamente esdrúxula
que consiste em substituir critérios inconsistentes por
outros tidos como inconstitucionais. A guerra fiscal,
como destacam os especialistas, possui muitas frentes e é travada em muitas e controvertidas trincheiras.
Sou autor, Senador Tomás, de uma PEC, a de nº
23, que altera o art. 159 da Constituição Federal para
destinar ao Fundo de Participação dos Municípios parte da arrecadação da União relativa às contribuições
previstas nas alíneas “b” e “c”, do inciso I, do art. 195.
Recordo que a Constituição Federal estabelece
que a União entregue 48% da arrecadação do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR) e
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aos
demais entes da Federação. Na partilha estabelecida pelo art. 159, 21,5% são destinados ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE);
23,5%, ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
sendo que 1% será entregue, no primeiro decênio do
mês de dezembro de cada ano, e 3% para aplicação
em programas de financiamento ao setor produtivo das
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Entretanto, a cada ano, as unidades da Federação vêm sentindo uma sensível perda nas transferências obrigatórias, haja vista o aumento da participação
das contribuições sociais na arrecadação federal. Em
2008, os impostos representavam 39,28% do total dos
tributos arrecadados pela Receita Federal, enquanto
as contribuições representavam 56%. Esses valores
estão ainda mais descalibrados.
É por essa razão que a nossa proposta, em atendimento ao pleito dos prefeitos do Paraná, inicialmente, depois apoiados por prefeitos de todo o Brasil, tem
por objetivo fazer com que os recursos oriundos das
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contribuições sociais, que significam 56% do total da
receita pública federal, sejam também esses recursos
compartilhados na composição do Fundo de Participação dos Municípios brasileiros.
A nossa proposta torna obrigatória a partilha dos
recursos das contribuições sociais incidentes sobre a
receita ou faturamento e o lucro com os Municípios,
de maneira a permitir que mantenham sua autonomia
financeira.
Portanto, Srs. Senadores, esse é o grande desafio
do Congresso Nacional. Não há respeito ao princípio
da isonomia na distribuição dos recursos. Quase sempre, nos últimos dez anos, quando falamos em reforma
tributária, pensamos muito mais na parte referente à
arrecadação do que na parte atinente à distribuição
dos recursos arrecadados. É evidente que não basta
essa preocupação com uma melhor distribuição dos
recursos públicos. É preciso preocupação também em
relação à aplicação desses recursos. Nós dependemos
de reformas essenciais para que os recursos públicos
sejam mais bem aplicados. O modelo atual, instituído
a partir de Brasília e transplantado a Estados e Municípios, esgota a energia financeira do Poder Publico
brasileiro, reduzindo a capacidade de investimento.
Eu cito como exemplo o meu Estado. Quando
fui Governador, de 1987 a 1991, investimos em média
por ano 23% da receita estadual. Nos últimos governos, o investimento foi de apenas 5%. No atual, não
chegaremos a 5%. Está havendo uma involução perversa. Enquanto o Estado arrecada mais e arrecada
mais em valores reais, aplica menos, investe menos,
porque o Estado vai se tornando perdulário. Ele foi engordando para atender o apetite fisiológico daqueles
que o apoiam.
E vou repetir aqui o que tenho dito nos últimos
dias, especialmente em função da campanha eleitoral: quanto pior o governo, quanto mais complacente,
conivente, cúmplice da corrupção, quanto mais incompetente do ponto de vista administrativo, mais apoio
político obtém, mais gasta em publicidade oficial. Para
obter o apoio da maioria política, os cargos públicos,
os recursos públicos, para obter apoio da opinião pública, a publicidade oficial é enganosa, milionária ou
bilionária. O povo acaba iludido com governos virtuais.
E as consequências são imprevisíveis, especialmente
no que diz respeito ao comprometimento da qualidade
de vida dos brasileiros. Os problemas se avolumam.
Portanto, há preocupação com uma melhor distribuição dos recursos públicos entre os entes da Federação, mas há preocupação também com reformas
que alterem o sistema vigente, eliminando o balcão
de negócios em primeiro lugar, sepultando esse modelo que institui uma relação de promiscuidade entre
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poderes; que, realizando uma reforma administrativa,
superem a realidade presente do paralelismo, da superposição de ações, com a criação de estruturas para
contemplar os que são os apaniguados que oferecem
o apoio intransigente, inconsequente e permanentemente fiel às imposições de quem governa tanto no
plano da União quanto dos Estados e Municípios, sem
generalizar, evidentemente, porque existem as boas
exceções administrativas, que devem ser valorizadas.
Portanto, essa é uma aspiração que certamente
muitos brasileiros devem alimentar. É verdade que boa
parte da população não tem informações suficientes
para avaliar o sistema vigente. Mas eu estou convicto:
ou realizamos um pacto entre os políticos brasileiros e
acabamos com esse sistema, sepultamos esse modelo,
ou não vamos alcançar os índices de desenvolvimento
que o Brasil merece.
Eu citei o exemplo do Paraná porque conheço
os números, mas, certamente, esse exemplo não é o
único. Certamente, se nós projetarmos para a União,
verificaremos que a capacidade de investir do Estado
brasileiro está sendo liquidada aos poucos por esse
sistema perdulário que se instituiu no Brasil e que gerou, por exemplo, o mensalão.
O mensalão é um exemplo pontual. O Supremo
Tribunal Federal está condenando o mensalão. Hoje
discute e julga a formação de quadrilha, ou seja, são
os quadrilheiros da República, são os marginais que
se organizam em quadrilha para assaltar os cofres
públicos. Não é a oposição que está afirmando isso:
é o Supremo Tribunal Federal que está confirmando,
julgando e condenando.
Esse sistema tem que prevalecer? Esse sistema
pode perdurar? É evidente que não. Para o bem do
País, esse sistema tem que ser destruído, tem que ser
desmontado, tem que ser sepultado, evidentemente, a
partir de lideranças políticas responsáveis, mas seguramente através do voto do eleitor nas urnas.
Nós estamos caminhando. Essas eleições municipais em curso atestam a falência do quadro partidário
brasileiro e confirma a necessidade da reforma política. Entre todas as reformas propaladas, anunciadas,
essa deveria ser a matriz de todas elas, e até hoje
estamos devendo.
Vou conceder os dois apartes, porque o meu
tempo está se esgotando, com muito prazer.
Ouço primeiro o Senador Casildo Maldaner, de
Santa Catarina, e depois o Senador Cristovam Buarque, de Brasília.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Eu até disse, ainda ontem, ao destacar o Senador Luiz
Henrique, Senador Alvaro Dias, que, na verdade, se
analisarmos o que está em julgamento pelo Supremo
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hoje, se resumi bem, é o sistema, o sistema eleitoral, o
sistema como se praticam as eleições, a arrecadação
dos recursos. Acabamos de passar pelas eleições municipais no Brasil inteiro – ainda há os Municípios em
que haverá segundo turno – e vimos que é perverso o
sistema. As negociações são uma loucura, assim como
o modo de angariar os recursos, o modo de fazer... As
televisões, aqueles marketing... Aquilo é construído,
aquilo é maquiado, aquilo é feito. O marketing... São
as empresas. É preciso contratá-las. Aquilo vira um
mercado, na verdade. É uma loucura a negociação
entre os partidos para receber apoio. Vai daqui, vai de
lá, e a estrutura, então, tem que garantir as eleições
dos que pertencem ao partido para emprestar apoio
ou ceder o tempo de televisão. Isso está um balcão
de negócios. V. Exª tem razão, Senador Alvaro Dias:
precisamos mexer é na origem disso tudo, na reforma
política. Essa reforma precisa acontecer, para deixar
mais transparente, para evitar as coligações desproporcionais, menos partidos, ter mais ideias, essa outra
questão da garantia do fundo de recursos públicos com
transparência, evitando participação particular, para
evitar essa negociação oculta de querer transformar
e dar legalidade a isso. Eu acho que essas questões
todas... E aí V. Exª também abordou a descentralização do Brasil. Em vez de o Governo querer fazer, ele
tem que ser o normatizador das políticas nacionais. Ele
tem que normatizar, e não ele querer realizar, querer
ser o agente de tudo, porque traça as políticas gerais
nisso, e começar com essa reforma política que V. Exª
muito bem detalha e muito bem expõe neste momento,
Senador Alvaro Dias. Nossos cumprimentos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Casildo Maldaner.
V. Exª conhece bem o modelo político vigente,
milita há muitos anos e sabe que, sem mudança, sem
reforma, nós seremos atropelados pela opinião pública
brasileira, pela sociedade brasileira.
Concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Alvaro Dias, eu tive oportunidade de viajar
e participar dessas eleições em muitas cidades do
Brasil. De fato, de cada eleição a que a gente vai, a
cada dois anos, a gente sai com a sensação de que
o quadro piorou. Eu nunca vi – embora a última não
tenha sido boa – uma eleição com tanta mistura de
siglas, com tanta sobra de dinheiro e com tanta falta
de ideias, de propostas, de concepções. Nunca vi. Um
vazio geral de concepção, de propostas, de compromissos com algo mais do que apenas as propostas
locais; um custo altíssimo de campanha, que deixa
cada pessoa hoje se perguntando se deve voltar a ser
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candidato ou não, porque não sabe onde vai conseguir esse dinheiro e nem os compromissos que esse
dinheiro exige. E, finalmente, a misturada. Eu acho que
fiz campanha para Prefeito de todos os números que
se imagine, não porque eu tenha optado, mas porque
era aquilo que estava nas alianças que se faziam ali.
Procurei ter um rigor, apenas do ponto de vista ético, mas, do ponto de vista de sigla – eu faço questão
de não chamar de partido –, não dava para recusar
defender siglas as mais diversas, até porque eu me
sinto mais identificado, às vezes, com pessoas de outras siglas, e com pessoas da minha sigla – e há um
candidato para o qual eu não vou fazer campanha –,
do que deles. Nós precisamos entender que o modelo
democrático brasileiro se esgotou. Se esgotou, não de
se acabar, mas se esgotou de perder a funcionalidade.
Na verdade, não é só a democracia. Eu acho que os
quatro pilares que nortearam o Brasil nesses últimos
20 anos – numa continuidade – se esgotaram. A democracia. Todos os quatro presidentes – eu falo desde
o Itamar – mantiveram o compromisso, mas cheio de
dúvidas. A democracia com corrupção, a democracia
com dinheiro privado corrompendo as eleições, ou
mesmo quando não corrompe. Essa democracia da
falta de partidos está se esgotando. Segundo, a responsabilidade fiscal, criação do governo Itamar, ainda,
graças ao Ministro Fernando Henrique, que tem servido, mais ou menos, para todos. Obviamente, hoje,
eu vejo um risco na responsabilidade fiscal, mas ela
continua. Só que se esgotou. A gente não vai segurar
essa responsabilidade fiscal, Senador, se não houver
uma reforma do Estado, se a gente não reduzir o número de ministérios, se não controlar os gastos, não
vai segurar essa responsabilidade fiscal. Terceiro, a
generosidade social, que foi um grande avanço, que
começa com Fernando Henrique, com a Bolsa Escola,
que o Presidente Lula ampliou, que a Dilma mantém e
até criou novos programas. Não se vai manter e, além
disso, não basta. Quando é que a gente vai ter um candidato a presidente que vai dizer como o Brasil será
emancipado da necessidade de bolsa? Quando é que
a gente vai ter um candidato que diga: “dentro de tantos
anos, nenhum brasileiro vai precisar receber bolsa”?
E quarto, eu acho que o modelo econômico também é
o mesmo, e aí não é só a democracia, vem de antes.
É o da metal-mecânica, do agronegócio exportador, e
do que mais, além da metal-mecânica? Tem que entrar
no modelo econômico da indústria de alta tecnologia,
do respeito ao meio ambiente como parte do modelo
econômico, e um modelo econômico distributivo nele,
sem a necessidade de o dinheiro passar pelo Estado
para ser distribuído. Mas desses, é o primeiro que o
senhor falou e no qual eu quero tocar. Não dá para
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continuar essa democracia, porque, ou ela se acaba,
ou ela fica só no nome de democracia, mas uma instituição de manipulação, de conivência geral, como
a gente tem visto. Nós precisamos dar uma inflexão,
uma mudança de rumos e, talvez, quem sabe, Senador
Casildo, a gente aproveite a primeira semana depois
da eleição para trazer esse assunto aqui. Não houve
um Senador fora do processo eleitoral. Mesmo aqui no
DF, onde não há, eu me envolvi por todo o Brasil – ontem mesmo, estava em Curitiba, ontem à noite. Então,
vamos aproveitar e tentar fazer... Fez-se um grupo de
reforma política. Lembra-se? Cadê o resultado daquilo? Hoje há uma do federalismo, há outra do Código
Penal, mas quando é que a gente vai ter uma de fato,
para valer? E não só de debate intelectual e acadêmico, porque isso a gente faria na universidade, mas,
sim, de uma mudança no regime do processo eleitoral
e político, separando os dois por uma questão técnica
apenas. Eu gostaria de me somar a essa sua preocupação, talvez conversar com o Presidente da Casa e
dizer que é preciso haver um grupo de Senadores que
reflitamos sobre como fazer uma eleição séria, decente
e, outra coisa, sem o poder econômico dos Estados
mandando tanto – digo dos Estados, das prefeituras,
da União e do próprio Estado. Não dá, a democracia
está se esgotando! Ou por se acabar ou por ficar uma
farsa, porque eu acho que está muito perto de haver
uma democracia farsante se nós não soubermos fazer
a reforma política o mais rápido possível.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Cristovam.
Eu, com satisfação, concluo o meu discurso com
as suas palavras porque diferentes das minhas, no
mesmo contexto, com o mesmo conteúdo, desenhando
o mesmo quadro e desejando as mesmas mudanças.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Senador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, que
preside esta sessão, e caros colegas, além da bela
festa democrática que levou quase duas centenas de
milhões de eleitores às urnas no último dia 7, um fato
específico chamou a atenção: a impressionante velocidade da apuração.
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Eu vou falar um pouco sobre isso, apesar dos
senões que existem nas campanhas, como há pouco
o Senador Alvaro Dias levantou, além das colocações
muito bem-fundamentadas do Senador Cristovam
Buarque e as preocupações que nós temos com a
maneira pela qual se praticam as eleições, os meios
que são usados. Isso deve fazer parte de uma reforma
política, que urge no País. Penso que o Governo, com
a sua liderança, com a maioria, deve encabeçar esse
momento, sem dúvida alguma.
Eu quero trazer aqui algumas coisas: o meu Estado de Santa Catarina tem avançado no campo tecnológico, assim como as pessoas, empresas, empreendedores que promovem inovações. Quero exaltar
um pouco isso.
Como eu ia dizendo sobre a velocidade das eleições, poucas horas após o encerramento do horário
de votação, o Brasil já conhecia vereadores e prefeitos eleitos, bem como aqueles que tinham passado ao
segundo turno. No Município catarinense de Pinheiro
Preto, a apuração durou exatos 7min36. Para quem já
presenciou algumas eleições – e posso afirmar com
orgulho, com propriedade, pois, no último dia 7, completaram-se 50 anos da minha primeira disputa eleitoral
–, a diferença é abissal. Antes, com a votação manual,
em cédulas eleitorais, a apuração era uma verdadeira
maratona, que durava mais de uma semana, dependendo do tamanho do eleitorado.
Sei que o Senador Mozarildo Cavalcanti tem passado por isso também lá no glorioso Estado de Roraima.
Desde 1996, com a implantação da votação eletrônica
em 100% dos Municípios brasileiros, a situação mudou
radicalmente. Mas essa história começou antes, em
1989, na cidade de Brusque, Santa Catarina, com a
iniciativa do então Juiz Eleitoral Carlos Prudêncio, hoje
Desembargador em nosso Tribunal de Justiça. Em nosso Estado, naturalmente, a ideia encontrou ambiente
para seu desenvolvimento, permitindo a posterior expansão para o todo o Brasil.
Quanto à urna eletrônica, eu me lembro, até participei, em Brusque. Foi
a primeira experiência nessa época, e o Desembargador Prudêncio, à época, era o Juiz Eleitoral do
lugar. E a gente até não botava fé, porque o resultado
era instantâneo praticamente. Nós já tentamos. Éramos
acostumados a esperar.
Eu nunca me esqueço de que os Municípios da
área de segurança, na fronteira com a Argentina, em
1985, quando vieram as diretas para esses Municípios, em capitais, em Municípios de área de segurança, eu me lembro que, no Município de Tapiranga, na
fronteira com a Argentina, era a primeira eleição, nós
não tínhamos pessoas para colocar como fiscais nas
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mesas apuradoras. Só tínhamos um ou dois, que arrumamos lá, ajeitamos, para conferir, para participar
em cada mesa de escrutinadores. Tem que haver fiscais para apoiar, acompanhando a apuração, para ver
se está correta, se não mistura voto de um candidato
com outro. Era comum acontecer de misturar. Eu não
sei se de propósito, ou sem querer, ou querendo, mas
era comum naquela época. Então, tinha que estar de
olho aberto ali para acompanhar isso. E como!
Eu era Deputado Federal à época, e eu fiz uma
sugestão para que o nosso advogado de lá requeresse
ao juiz eleitoral – como nós tínhamos só dois, só duas
pessoas que pudessem acompanhar como fiscais de
várias mesas –, baseado no dispositivo da legislação,
que fosse apurado voto a voto, fosse cantado voto a
voto, para poder não deixar dúvida, porque aí, voto a
voto, nós tínhamos duas pessoas para acompanhar e
ficavam em cima. E, olha, voto a voto, cantando, divulgando o resultado por um alto-falante que havia ali no
lugar, e as pessoas acompanhando. E, olha, deu um
resultado apertadinho, quer dizer, foi por poucos votos, mas levamos a eleição. Uma passagem que nunca
esquecemos. Se não houvesse, como se diz, à época,
os fiscais para acompanhar aquilo, como eu disse no
começo, de propósito ou não sendo de propósito, querendo ou não querendo, poderiam, às vezes, misturar
alguns votos ali, e isso era muito comentado à época,
Senador Tomás, V. Exª que vem lá de Rondônia, e eu
sei que quer tecer alguns comentários sobre isso. E
eu o ouço com muita alegria, antes de prosseguir a
análise sobre essa revolução tecnológica.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Só
para dizer a V. Exª que, embora fosse muito mais emocionante a apuração na cédula, porque você acompanhava a leitura de voto a voto, e passa um, passa o
outro, mas eu queria apenas ressaltar uma coisa muito importante nesse processo eleitoral eletrônico: é a
segurança. Antigamente se falava muito em fraude,
às vezes, na apuração, a bico de pena, falavam sobre
as fraudes que ocorriam. O cidadão amanhecia eleito,
quando estava derrotado na noite seguinte. E, hoje, o
resultado é instantâneo. Você está lá e, em minutos,
você tem o placar, mostrando o vencedor, qualquer que
seja o tamanho da cidade e do eleitorado. Portanto, eu
também queria só destacar esse ponto, que é o da segurança e da lisura do pleito eleitoral, que é muito mais
seguro hoje com a urna eletrônica. Agradeço a V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Acolho o aparte de V. Exª, Senador Tomás.
Eu, na verdade, destacava aqui que, em um Município catarinense, Pinheiro Preto, que fica no Vale do
Rio do Peixe, a apuração durou exatos 7min36. Lógico,
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é um Município pequeno, mas foi algo praticamente
instantâneo.
Como vinha dizendo, para quem já presenciou
algumas eleições, como eu o tenho feito desde minha
primeira eleição, há meio século, a gente tem acompanhado isso muito de perto. Desde 1996, com a implantação da votação eletrônica em 100% dos Municípios
brasileiros, a situação mudou radicalmente. Essa história, como vinha relatando, começou lá em Brusque,
no meu Estado, e com a tecnologia que Santa Catarina
criou, evoluiu e partiu para o Brasil todo.
Outra inovação que eu gostaria de destacar do
meu Estado merece reconhecimento. Notícias publicadas, inclusive em jornais catarinenses, dão conta
da entrega, em 90 dias, do primeiro lote de tablets de
fabricação catarinense da empresa Braox, localizada
em Caçador. Quer dizer, já estamos lá em uma cidade
que fica na região norte catarinense, fabricando tablets
com tecnologia avançada. Exaltamos, por isso, a tecnologia, a inovação, os estudiosos nessa área.
Esses dois fatos são apenas um pequeno exemplo
da vocação catarinense para a inovação tecnológica,
que tem despontado com vigor nas últimas décadas,
unindo-se à nossa pujante agricultura, ao diversificado parque industrial e ao setor turístico, consolidada
atividade econômica em toda Santa Catarina.
Nosso Estado é considerado, atualmente, um dos
principais polos tecnológicos do País, especialmente
por conta do pioneirismo de diversas empresas e pelas
tecnologias desenvolvidas. As soluções em softwares,
hardwares, serviços e equipamentos desenvolvidos
pelas empresas catarinenses atendem diversos segmentos de mercado com clientes em todas as regiões
brasileiras.
Na base do desenvolvimento do setor, somam-se
a qualidade de ensino e dos centros de pesquisa das
instituições catarinenses, a participação revolucionária
das incubadoras de empresas de base tecnológica, a
participação de entidades representativas fortes, como
a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia,
com atuação desde 1986 – hoje com mais de 350 associados –, além, é claro, da cultura empreendedora
característica dos catarinenses.
Atualmente, são três grandes polos no Estado,
nas regiões da Grande Florianópolis, de Blumenau e de
Joinville. Cada um com características distintas – por
sinal, as três cidades que também estão com as eleições marcadas para o segundo turno. O polo da grande
Florianópolis abrange, além da capital, os Municípios
de São José, Palhoça e Biguaçu. As empresas são,
na sua maioria, de pequeno e médio porte de software de serviços, destacando-se também no segmento
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de hardware e de equipamentos de alta tecnologia e
valor agregado.
A Universidade Federal de Santa Catarina é responsável pela formação de grande parte da mão de obra
especializada do segmento em áreas como Engenharia,
Ciências da Computação e Sistemas da Informação.
A presença de fortes incubadoras de empresas
de base tecnológica é igualmente característica da região, sendo um dos seus diferenciais em relação ao
Estado e ao País. Na capital, concentram-se duas das
melhores incubadoras do Brasil: a Celta, da Fundação
Certi, primeira incubadora a ser criada no Brasil e duas
vezes considerada a melhor incubadora do País, e a
MIDI Tecnológico, da Acate e SEBRAE–SC, considerada, em 2008, também a melhor incubadora do Brasil.
Aliás, pela Anprotec, que é a Associação Nacional de
Parques e Incubadoras.
Berço do setor tecnológico catarinense, Blumenau
é reconhecida nacionalmente como Vale do Software.
A origem do segmento na região remonta à década
de 1970 e se deu em grande parte por conta da forte
indústria presente, especialmente a têxtil. Grande parte dos empreendedores que apostaram na informática
saiu dos centros de processamento de dados de grandes indústrias do segmento têxtil e metal-mecânico.
Há uma velha máxima na região de que, em Blumenau, há mais empresas de tecnologia do que padarias. São mais de 500 companhias especialmente
desenvolvedoras de software.
Com características semelhantes a Blumenau,
o polo tecnológico de Joinville se deve, em grande
parte, à presença de grandes indústrias na região, especialmente nos segmentos metal-mecânico e têxtil.
Os empreendedores do setor tecnológico saíram, em
grande parte, dessas companhias. Foi da região que
nasceram grandes empresas de software com atuação
nacional e, inclusive, internacional. Hoje, o Município
possui ampla rede de cursos técnicos e universitários
para a formação de profissionais.
O desenvolvimento dos polos tecnológicos, contudo, não se restringe aos três pioneiros, espalhando-se pelas mais diversas regiões do Estado. Trata-se de
uma indústria vibrante, sustentável, com exigência de
mão de obra altamente qualificada e com produtos de
altíssimo valor agregado.
Para que essas iniciativas se consolidem e se
frutifiquem ainda mais, em todo o País, é preciso desenvolver um ambiente fértil e propício. Além dos incentivos fiscais à inovação tecnológica, que retornarão
em empregos e geração de renda, o caminho é evidente: mais e mais investimento em educação. Esse
é o caminho inevitável para o crescimento sustentável
em nosso País.
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Trago essas reflexões, Sr. Presidente e caros colegas, relatando alguns itens, alguns casos no nosso
Estado, como a urna eletrônica e as inovações que
acontecem; como os tablets, que começam a ser fabricados em Santa Catarina, apenas para ilustrar a
importância que têm as incubadoras que se situam
nesses polos, principalmente, nos polos de Florianópolis, de Blumenau, de Joinville e mesmo em outras
regiões do Estado; a qualidade que isso tem, a participação, inclusive, de empresas de outros países, que
lá fazem softwares, que lá fazem joint ventures e que
participam, desenvolvem-se. É um verdadeiro vale,
eu diria, não do silício, como na Califórnia, mas um
vale extraordinário de desenvolvimento de softwares
e mesmo de hardwares.
Eu quero enaltecer isso, essa primazia, por assim dizer, por se buscar o melhor, por inovar essas
pequenas empresas, cooperativas de empresas, inclusive, que trabalham em inovações, que procuram
buscar coisas novas, onde, muitas vezes, ainda não há
a gênese. Tentam fazer com que isso tenha começo e,
tendo início, procuram o meio e o resultado.
Então, essas invenções, essas inovações, com
a participação de centros do Governo do Estado, têm
também a aplicação de tecnologia. E as empresas
mesmo renovam, investem parte dos orçamentos em
especulação ou mesmo no fomento de criação de
tecnologias.
Dois por cento, por exemplo, do orçamento do
nosso Governo – eu tive a honra, inclusive, quando
Governador, em 1988, 1989, de inserir isso na nossa
Constituição –, são aplicados na pesquisa e na extensão. Nosso Estado tem essa característica, por meio da
universidade estadual também, dos meios que usam
isso para aplicar em inovações. Isso, graças a Deus,
vem dando resultados.
Isto é importante: buscarmos novidades, buscarmos inovações, para não ficarmos no status quo, para
não só recebermos aquilo que já está pronto. O que
está pronto, nós vamos, então, só reproduzir, e isso é
fácil. Já existe, vamos ver como se reproduz. Então,
vou fazer, vou fabricar aquilo que existe. Qual é o modelo, como se faz, vou copiar, fazer um plágio. Esse
recurso, hoje, é fácil, agora, inovar e dessa inovação
procurar concorrer com aquilo que existe com melhor
resultado ainda, aí vale a pena. Aí vale a pena. Quer
dizer, isso merece incentivo, merece estímulo. Isso que
nós praticamos em Santa Catarina merece exaltação,
não menosprezando o que ocorre em outros Estados
do Brasil. Sei que isso ocorre, mas eu gostaria, com a
compreensão dos colegas, de deixar exaltados fatos
que ocorrem no nosso Estado.
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A urna eletrônica é um fato que começou em
Santa Catarina. Os tablets também começam a ser fabricados agora, para citar apenas esses dois exemplos
neste pronunciamento, sem querer tomar mais tempo
dos colegas para relatar outros episódios de inovações
que temos no Estado. É mais no sentido de privilegiar,
de estimular e de enaltecer fatos como esses.
Essa é uma pequena análise que trago hoje à
tarde ao Senado, para conhecimento dos colegas e,
por que não, para deixar como uma homenagem aos
que inovam, aos que pensam, aos que procuram trazer coisas diferentes, fazer um diferencial. Acho que
isso é importante.
Não podemos ser iguais aos que já existem, mesmo nas profissões. O médico se forma médico e tem
que buscar seu diferencial, tem que buscar conhecer.
O advogado, a mesma coisa; o engenheiro, o veterinário. Não é para ser mais um veterinário, não é para ser
mais um agrônomo, mas buscar inovar, buscar participar, buscar a ciência. Eu acho que isso é fundamental.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas,
pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Antes que V. Exª assuma a tribuna, a
Presidência designa o Deputado Roberto Brito, como
membro titular, em substituição à Deputada Iracema
Portela, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória n° 581, de 2012,
conforme o Ofício n° 534, de 2012, da Liderança do
Partido Progressista 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 534
Brasília, 18 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Roberto
Brito (PP/BA) como Titular na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 581, de 2012,
em substituição à Deputada Iracema Portela (PP/PI).
Atenciosamente, Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra agora ao Senador
José Agripino, Líder do Democratas, do Rio Grande
do Norte.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, eu gostaria hoje de fazer uma apreciação
sobre alguns fatos relacionados à prática da taxa de
juros em nosso País.
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Há poucos dias, o Copom, em mais uma reunião,
decidiu baixar em 0.25 pontos percentuais a taxa de
juros Selic para práticas comerciais, industriais, para
empréstimos no Brasil. A decisão não foi, a exemplo do
que vinha ocorrendo, à unanimidade ou à quase unanimidade. A decisão ocorreu por 3 votos a 2, ou seja,
com forte divergência dentro do Conselho do Copom.
Eu tenho razões de sobra para entender que a
mudança de comportamento ou de entendimento do
Copom com relação à baixa da taxa de juros Selic se
deve à dúvida que se instala entre os conselheiros
com relação à permanência das atitudes tomadas pelo
Copom no que diz respeito à queda da taxa de juros.
Porque eles tomam a iniciativa de baixar por decisão,
mas a decisão tem que ser suportada por fatos que
garantam que os bancos que emprestam, e que têm
que ter liquidez, possam continuar emprestando pela
taxa de juros cada vez mais baixa. Que emprestem e
que recebam. Que emprestem e que tenham remuneração para sobreviver as suas estruturas, elas, estruturas bancárias. E o Copom começa a ter dúvida pelo
próprio escore. Antes a queda da taxa Selic ocorria
quase sempre por unanimidade dos votos do Copom;
a última foi por 3 a 2.
O que está ocorrendo, Sr. Presidente? O Banco
do Brasil e a Caixa Econômica, os bancos oficiais têm
dado o bom exemplo, por determinação do Governo
central – boa determinação –, de fazer cair a taxa de
juros, e cair substantivamente, levando a que os bancos privados, os grandes bancos privados, um após o
outro, sigam o exemplo dado pelos bancos oficiais e
baixem a sua taxa de juros.
E aí é onde está a minha preocupação. Baixar
a taxa de juros, Senador Mozarildo Cavalcanti, meu
Presidente, é ótimo para a economia. Senador Cristovam, nada mais salutar do que taxa de juros civilizada em um país capitalista, nada, porque é incentivo a
investimentos – investimentos significam geração de
riqueza; geração de riqueza significa emprego dado,
renda garantida.
Ocorre o seguinte: a taxa de juros praticada pelo
Banco do Brasil, pelos bancos oficiais pode ser suportada por várias razões, entre as quais uma de que
acabei de tomar conhecimento. Eu não sei se V. Exª,
Senador Cristovam, estava na Comissão de Assuntos
Econômicos quando entrou em pauta um projeto que
objetivava abrir oportunidade a que os bancos privados autorizados pelo Banco Central – não qualquer
banco privado; só aqueles autorizados pelo Banco
Central – pudessem receber os depósitos judiciais
decorrentes das determinações judiciais, depósitos
que ficam guardados sob tutela judicial e que, hoje
ainda, são privilégio somente dos bancos oficiais. Há
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um projeto, que defendo em nome do interesse do
cidadão, em que esse privilégio dos bancos oficiais,
que pagam a remuneração que bem entenderem ao
cidadão – a V. Exª, a mim, ao cidadão comum – que
seja obrigado a fazer um depósito judicial em nome
de uma causa, até que haja o julgamento final, para
que ele seja resgatado ou devolvido... Há o interesse
em que a remuneração desse depósito seja a melhor
possível para o depositante, que é o cidadão. E, em
nome desse interesse da sociedade, eu manifestei a
minha posição de defesa ao projeto que abre a perspectiva para que não apenas os bancos oficiais, mas
os bancos privados autorizados pelo Banco Central –
não qualquer banco, mas banco credenciado, banco
acreditado – possam receber os depósitos judiciais.
O que eu não sabia, Senador Mozarildo, e vim
a saber agora é que os bancos oficiais, que têm o
privilégio desses depósitos judiciais, não recolhem
depósitos compulsórios. São R$120 bilhões – repito,
R$120 bilhões – de recursos de que os bancos dispõem, para poder movimentar, sem precisar do depósito compulsório.
E aí entra a minha preocupação. É muito bom
conceder uma taxa de juros civilizada, baixa, para
que investidor de boa qualidade possa tomar dinheiro
emprestado, investir e gerar riqueza, mas é importante
que exista o dinheiro para emprestar, não que exista
a notícia de que a taxa de juros caiu para x por cento.
É importante que a taxa de juros seja essa, que haja
dinheiro efetivo para emprestar e que os bancos disponham daquele dinheiro de forma sustentada.
Do que eu sei? A taxa de juros de um banco depende de alguns fatores: da carga de impostos que o
banco paga sobre as operações financeiras; do depósito compulsório. O que é o depósito compulsório?
Para cada real que V. Exª, Senador Mozarildo, ou eu
depositemos num banco – o meu banco é o Banco do
Brasil, por acaso –, ele é obrigado a recolher um percentual desse dinheiro ao Banco Central, esterilizando da economia esse dinheiro e indisponibilizando o
banco daquele dinheiro, para que ele possa emprestar.
O banco oficial, nos depósitos judiciais, recebe
R$120 bilhões e não tem de recolher um real; pode
emprestar e praticar taxa de juros baixa. O banco privado, que não tem o direito de receber aquele dinheiro, o depósito judicial, para todos os seus depósitos,
têm de fazer o recolhimento do depósito compulsório,
o que vai evidentemente onerar a taxa de juros sob a
qual ele pode emprestar o dinheiro. Ele tem a carga de
impostos, que é altíssima; o depósito compulsório, sobretudo; os custos de administração; e o risco bancário.
Eu faço este pronunciamento por uma razão muito
simples: defendo a queda da taxa de juros, aplaudo as
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iniciativas que venham no sentido de baixar as taxas
de juros de forma sustentada, agora, medida demagógica, medida que não tenha sustentação, essas têm
de ser alertadas e anunciadas, para que o Governo
tome as providências corretivas.
Por exemplo, depois da informação que recebi,
agora é que vou mesmo defender que os bancos privados autorizados pelo Banco Central tenham o direito
de receber, sim, o depósito judicial, até porque daqui,
desta Casa do Congresso, é que têm saído as melhores soluções – como as que, graças a Deus, depois
de três anos de termos votado, Senador Cristovam,
aqui no Senado, o cadastro positivo... V. Exª, como
eu, era Senador na legislatura passada. Lembro-me
do Senador Marco Maciel, ex-Vice-Presidente, defendendo, com brilhantismo e com competência, o projeto
do Cadastro Positivo.
O que é o Cadastro Positivo? Nada mais é do que
um elenco de informações de que a rede bancária pode
dispor que mostra quem é ficha limpa no campo dos
empréstimos, dos tomadores de empréstimos, para que
o banco, tendo aquela informação, possa emprestar a
uma taxa de juros menor a quem é ficha limpa, a quem
é bom pagador. Isso é o Cadastro Positivo.
Três anos atrás, o Congresso brasileiro deu o
exemplo e aprovou o projeto bem-feito e bem relatado
pelo Senador Marco Maciel, mas somente hoje, decorridos três anos, é que a regulamentação, por decreto,
do Cadastro Positivo foi publicada no Diário Oficial da
União. Tarde, mas melhor do que nunca.
O que é que acontece com esse tipo de iniciativa, que é congressual, como a que estamos tentando
no campo dos depósitos judiciais? Isso significa uma
tomada de posição que dá sustentação à prática da
taxa de juros baixa, porque os bancos, com o Cadastro
Positivo vigorando, regulamentado por decreto – antes tarde do que nunca –, vão poder baixar a taxa de
juros, que é o spread bancário, para tomadores confiáveis. Aí, sim, você está baixando taxa de juros com
confiabilidade.
Se um elenco de medidas como estas estivessem de forma generalizada sendo tomadas pelo Poder Central, eu duvido que as decisões do Copom, Sr.
Presidente, não fossem por unanimidade, deixavam o
3 a 2 pelo 5 a 0. Agora, do jeito que vai, vão continuar no 3 a 2, e nós correndo o risco de vivermos numa
república de faz de conta, em que você baixa a taxa
de juros por decreto, mas, nos fundamentos dos juros,
você não mexe, porque não mexeu no compulsório,
não mexeu na taxa de impostos sobre os empréstimos,
não conseguiu mexer no custo de administração dos
bancos porque não desonerou por inteiro a folha de
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pagamento, não mexeu no spread bancário até que o
Congresso tenha mexido.
Demorou três anos para que aquilo que o Congresso fez de forma madura, competente e refletida
viesse a ser registrado por decreto para que se desse, pela via congressual, uma manifestação substantiva, consistente, uma contribuição efetiva para que o
esforço do Brasil no sentido de baixar a taxa de juros
tivesse uma consequência efetiva, consistente, como
a que aqui tenho a alegria de relatar. Depois de todo
o esforço da Câmara e do Senado, dos debates, finalmente a regulamentação por decreto aconteceu.
E hoje pela manhã, o Diário Oficial da União traz para
os brasileiros a regulamentação do cadastro positivo.
Esta, sim, uma contribuição positiva para a real baixa
na taxa de juros do Brasil.
Era isso, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr.
Tomás Correia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante,
ao Senador Tomás Correia, do PMDB do Estado de
Rondônia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Srs.
telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores,
aqui compareço, Sr. Presidente, na qualidade de Presidente regional do PMDB do meu Estado, o Estado
de Rondônia, para tecer alguns comentários a respeito
da eleição no nosso Estado.
O PMDB elegeu em Rondônia 15 prefeitos e 11
vice-prefeitos. Na verdade, houve um crescimento do
Partido. Antes, tínhamos apenas 11 prefeitos e, hoje,
contamos com 15. Na verdade, o Partido perdeu em
algumas cidades e, em outras que não previa, foi vitorioso. Esse é o jogo democrático. Esse é o espaço
que, no nosso Estado, o PMDB conquistou.
Na última eleição, elegemos o Governador do
PMDB, Governador Confúcio Moura, que vem fazendo um trabalho muito importante no nosso Estado, organizando a parte administrativa, e enfrenta algumas
dificuldades, ainda, no setor da saúde.
Mas tenho certeza de que S. Exª irá, em pouco
tempo, resolver essa questão porque está tomando
medidas no sentido de corrigi-la.
A saúde no Brasil inteiro é problemática. Sabemos
disso. Não nos conforta essa situação. Precisamos,
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apesar disso, buscar solução, buscar meios para resolvermos o grave problema da saúde no nosso Estado.
Quero aqui dizer que o Governador Confúcio Moura não tem medido esforços para equilibrar o precário
atendimento que ainda persiste nos dias de hoje. Sabemos que o Hospital João Paulo II, em nosso Estado,
ainda está em situação precária, muito difícil. Mas o
Governador já tomou algumas medidas, visando melhorar o atendimento nesse hospital: algumas reformas
já estão sendo feitas e algumas unidades no campo
da saúde estão sendo construídas, como é o caso de
duas UPAs – Unidade de Pronto Atendimento – aliás,
já construídas e prontas; estão sendo equipadas e brevemente estarão funcionando, para oferecer à cidade
de Porto Velho, principalmente, melhores condições
nesta área. Também alguns leitos foram construídos
no Hospital de Base de Porto Velho. O Governador
inaugurou, recentemente, com equipamento, e pôs em
funcionamento um hospital regional em São Francisco.
De sorte, Sr. Presidente, que temos aqui que
entender que o Governador Confúcio Moura tem feito um trabalho, com muito esforço, no sentido de resolver ou de amenizar a grave situação da saúde em
nosso Estado.
Sabemos que os adversários, que não são poucos
e são poderosos, de quando em vez, atacam o Governador, inclusive citando escândalos que lamentavelmente
estouraram no seu Governo. Mas quero aqui registrar
que os escândalos da Operação Termópilas, no Estado
de Rondônia, foi fruto de ações que já estavam sendo
investigadas do Governo passado. Inclusive, foi feito
reajustamento de preço no apagar das luzes do governo anterior. Esse reajuste, Sr.Presidente, ultrapassou
o valor de R$18 milhões – tudo feito às escondidas no
último mês de governo.
Apesar de uma decisão da Justiça do Estado de
Rondônia, da Fazenda Pública de Porto Velho, apesar
de uma decisão judicial, uma liminar concedida para
impedir que o Estado fizesse qualquer pagamento
desses valores, assim como também de uma decisão
do Tribunal de Contas de Rondônia determinando, de
igual modo, que não fosse feito qualquer pagamento,
mesmo assim, o governo anterior, desobedecendo
claramente a uma ordem judicial, fez o pagamento de
nada mais, nada menos que R$6 milhões. Isso está
sendo fruto inclusive de uma ação civil pública para
responsabilizar os gestores que fizeram tal pagamento. Esses fatos, infelizmente, quando são trazidos ao
conhecimento da população, querem jogá-los exclusivamente na responsabilidade do atual Governo, do
Governador Confúcio Moura.
Quero aqui dizer que o Governador Confúcio
Moura, um médico – aliás, também saudamos hoje o
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dia do médico – tem feito um excelente trabalho, no
nosso Estado, de organização, de estruturação do Estado para bem servir a população. Considero-o, como,
aliás, é o conceito que o Confúcio tem no nosso Estado, um homem probo, sério, honesto, prefeito que foi
de Ariquemes, uma das principais cidades do interior
do Estado de Rondônia. Nunca se levantou qualquer
dúvida com relação à honorabilidade, à seriedade, à
responsabilidade do então prefeito Confúcio Moura,
na nossa cidade de Ariquemes.
Hoje, como Governador, estoura no seu Governo
um escândalo que já vinha sendo investigado no governo passado, mas os adversários procuram demonstrar
ao Estado de Rondônia como se essa responsabilidade
fosse única e exclusivamente do Governador Confúcio
Moura. Não! O Governador Confúcio Moura deu todo
apoio necessário e indispensável aos órgãos de fiscalização, aos órgãos de segurança pública, ao Ministério
Público, à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas para
que fossem devidamente apurados todos os fatos envolvendo a Secretaria de Saúde.
De sorte, que eu gostaria, Sr. Presidente, de fazer
esse registro em nome da realidade, em nome dos fatos, em nome da verdade. Nós não podemos conceber
que seja atingida a honorabilidade de um Governador
sério, honrado, que vem procurando desempenhar
suas funções com a maior responsabilidade possível.
Portanto, queria, nesse espaço de tempo que nos é
reservado, trazer ao conhecimento da Casa esses fatos que considero importante esclarecer.
Mas, voltando à campanha eleitoral do nosso
Estado, o Estado de Rondônia, registro que o PMDB
elegeu como prefeito do nosso Município, em Alta Floresta d’Oeste, o Prefeito Vantuil. Com uma expressiva
votação; também, em Alto Paraíso, elegeu o Prefeito
Marcão da Farmácia, em Buritis, elegemos o Toninho
Correa; em Chupinguaia, Prof. Vanderlei; em Espigão
d’Oeste, elegemos o Dr. Celio; na cidade de Governador Jorge Teixeira, elegemos a Cida do Nenê; em
Itapuã do Oeste, elegemos João Testa; em Mirante da
Serra, elegemos Vitorino do Cartório; em Nova Brasilândia d’Oeste, elegemos Gerson Neves; em Parecis,
Luiz Amaral; em Rio Crespo, Eudes de Sousa; em Santa Luzia d’Oeste, Jurandir de Oliveira; em São Felipe
d’Oeste, Zé Luiz; em Seringueiras, Armando; em Vale
do Anari, Nilson Japonês.
Foram esses os prefeitos que o PMDB elegeu no
Estado de Rondônia.
Vice-Prefeitos elegemos Enoque Nunes da Silva,
em Ariquemes, que tem como Prefeito o Lorival Amorim, em parceria conosco; elegemos Cleomar Henrique Helmann, no Município de Campo Novo, que tem
a Socorro como candidata à prefeita; elegemos Deo-

20/10/2012 01:36:15

OUTUBRO 2012

55364

Sexta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

93

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2012

cleciano Dizal; em Chupinguaia, Emerson Teixeira é o
Vice-Prefeito; Maricelia Aragão dos Santos, em Costa
Marques; e lá o Prefeito é o Chico Território, do Partido
dos Trabalhadores; Celso Viana Coelho, em Machadinho d’Oeste; Jandir Louzada de Melo; em Mirante da
Serra, o Pastor Jandir Louzada de Melo; Mirante da
Serra tem como Prefeito o Vitorino; Marcelo Maia, em
Monte Negro; Adão dos Santos, em Nova União; Joselita Araújo da Silva, em Ouro Preto do Oeste, que
tem como Prefeito Alex Testoni; e André Gortijo, em
Theobroma, que tem como Prefeito o Lima, do PDT.
De sorte que o nosso Partido fez um trabalho importante. Participamos da campanha juntamente com
o Senador Valdir Raupp, com a Deputada Marinha
Raupp. Estivemos, Sr. Presidente, todas as semanas
participando, em boa parte delas, da campanha lá do
nosso Estado. Andamos em vários Municípios.
A exemplo do que V. Exª há pouco falou, ou seja,
que estava até rouco de tanto participar da campanha
lá em Roraima, em Rondônia, conosco, foi a mesma
coisa. Havia dia em que visitávamos quatro, cinco cidades, distantes umas das outras. E o Senador Raupp,
com toda a sua juventude e força, chegava a desfilar
com os candidatos em pleno sol quente, às vezes, às
2h da tarde, às 3h da tarde. E eu, que já não aguento
mais andar com um sol muito quente, tinha que me
acomodar em algum lugar que tivesse condições de
dar segurança à saúde.
Mas o Senador Raupp, lá em Pimenta Bueno,
por exemplo, às 2h da tarde estava andando, pedindo
voto para o nosso Partido. E nós tivemos, como resultado das eleições, um crescimento do PMDB no nosso
Estado, tanto para prefeito quanto para vice-prefeito.
Eu gostaria de agradecer a todos os candidatos
que participaram da eleição, como é o caso dos candidatos a vereador, no Estado inteiro. Elegemos um
bom número de vereadores do PMDB. Essa vitória
que tivemos em Rondônia também atribuo aos partidos coligados. Diversos partidos participaram do pleito
conosco, e tivemos, assim, uma vitória, que foi a vitória
da sociedade, uma vitória da democracia.
Outros partidos também tiveram espaço e tiveram
o seu momento, tiveram vitórias. E assim é a democracia. Nós não podemos querer que apenas o PMDB
seja vitorioso no Estado inteiro. Tivemos eleições democráticas, com absoluta liberdade, com absoluta participação da população. Mas eu senti que há um anseio
muito grande da população pela renovação. Sentimos
isso. A população deseja renovar, deseja mudanças, e
nós sentimos isso em várias cidades. Em umas, houve
renovação, onde ganhamos; em outras, houve renovação, onde perdemos. Mas eu destaco esse desejo
de renovação da sociedade, do povo, e vi aqui outros
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Senadores dizerem a mesma coisa em relação a seus
Estados. Parece-me que é anseio nacional alguma mudança com relação à questão das eleições.
Quero dizer, Sr. Presidente, que o Senador Valdir Raupp, Presidente Nacional do nosso Partido, o
PMDB, vem fazendo uma campanha no País inteiro.
Estamos fazendo uma maratona, juntamente com o
Vice-Presidente da República Michel Temer. Estivemos
em vários Estados, em várias cidades, com a presença
do PMDB pedindo apoio. Estamos, em várias cidades,
no segundo turno e, em outras, não estamos. Em Porto
Velho tivemos oportunidade de ficar no segundo turno.
Lá nós temos dois candidatos a prefeito: o Deputado Mauro Nazif, do PSB e o Deputado Garçon,
do PV. Nessa cidade, o PMDB entendeu, juntamente
com o diretório municipal, que tem na presidência o Dr.
Abelardo Castro, não apoiar, em Porto Velho, nenhum
candidato. Vamos liberar a nossa militância partidária
para escolher qualquer um dos dois candidatos para
Porto Velho. Eu pessoalmente tenho mais simpatia pelo
Deputado Federal Mauro Nazif, mas não tenho nada
contra o Deputado Garçon, que também está disputando o segundo turno na nossa cidade.
De sorte que, quero fazer a comunicação de
que, em Porto Velho, o PMDB, através da minha pessoa, do diretório regional e da pessoa do Presidente
do Diretório Municipal, Dr. Abelardo Castro, liberou o
partido para escolher qualquer dos dois candidatos
no segundo turno.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao
Senador Cristovam Buarque, do PDT do Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Mozarildo, Srs. Senadores e Srªs
Senadoras, ontem, a Comissão de Educação, Cultura
e Esporte realizou uma audiência pública com a finalidade de debater a federalização ou não da educação
de base no Brasil.
O Prof. Dermeval Saviani, um filósofo, esteve
conosco, bem como o Prof. Luiz Walter, o representante da Undime – União dos Dirigentes Municipais da
Educação. O que nós vimos, sem chegar a uma conclusão, é que, de fato, sem o envolvimento da União
no processo educacional, não vamos resolver dois
problemas: o problema da qualidade e o problema da
igualdade educacional para todas as crianças deste
País, porque os Municípios são pobres e alguns muito
mais pobres do que outros.
Eu circulei muito, Senador, nesse período eleitoral, por outras cidades. O que observei é que não
vi um candidato que não dissesse que educação é a
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sua prioridade. Não vi um! E a certeza que eu tenho
é que, no dia seguinte à posse, vamos ter dois tipos
de prefeitos: os que vão esquecer o que prometeram
para educação e os que não vão ter dinheiro para fazer aquilo que prometeram. Mas eu duvido, salvo uma
ou outra das cidades brasileiras, que haverá recursos
para fazer a revolução educacional. Muitos dos prefeitos vão se esquecer, outros vão ser pressionados
por demandas diferentes. No final, vamos ver, daqui a
quatro anos, outra geração de candidatos à prefeitura prometendo educação, mas sabendo, ou não, que
depois da posse não vão cumprir o que prometeram.
Só tem uma maneira de fazer com que seja possível ter educação de qualidade e ter educação com a
qualidade igual, não importando a cidade onde uma
criança nasce, porque não é ela que escolhe onde
nascer. E, ao nascer, ela é brasileira! Nós não podemos tratar uma criança conforme o Município onde
ela nasce. Criança tem que ser tratada conforme o
país onde ela nasce. E, nasceu no Brasil, tem que ser
adotada pelo Brasil. Adotada pelo Brasil significa que a
União, o Governo Federal assume a responsabilidade
de oferecer os cuidados necessários àquelas crianças.
A Senadora Heloísa Helena, de quem eu fui contemporâneo aqui, tinha uma frase que gosto muito. Ela
dizia que, se o Brasil adotasse uma geração de brasileiros desde a primeira infância, essa geração, quando
adulta, adotaria o Brasil, pelo resto da nossa história.
Esse é o desafio: adotar uma geração de brasileiros. Mas como pedir que isso seja feito com essas
crianças distribuídas, espalhadas pelo Brasil nas 5.567
cidades? Não vão conseguir e, se conseguissem, será
uma ou outra; e, mesmo aquela que consegue, não
consegue plenamente, como eu tenho visto escolas
maravilhosas em alguns Municípios – e cito aqui Palmas, Tocantins – com uma, duas escolas de qualidade, porque o prefeito, por melhores que sejam as suas
intenções, não consegue fazer todas igualmente.
Como fazer a revolução da educação brasileira?
Eu não falei da educação de Caruaru, no meu Estado,
ou a educação do Distrito Federal; eu falei do Brasil.
Como fazer? Fazendo-a do Brasil! Mas não existe,
hoje, educação do Brasil; existe educação de cada
Município, de cada Estado, não do Brasil.
A primeira decisão seria esta: vamos tratar a educação brasileira como uma questão do Brasil. Este é
o primeiro desafio, mas ninguém quer.
Os prefeitos pensam que eles têm o controle,
que eles têm mais poder tendo as suas escolas, que
eles têm mais poder tendo os seus professores. Por
mais problemas que eles tenham com as escolas e
por menos resultados que eles tenham para as suas
crianças, querem manter esse privilegio da ilusão do
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poder. E o Governo Federal, por sua vez, temeroso
de, adotando uma saída federal, ter que colocar mais
recursos na educação.
Eu não vejo absolutamente outra forma de fazer
a revolução. Não estou falando melhorar, não! Melhorar
a gente consegue: numa cidade que tem 20 escolas,
consegue-se colocar uma em horário integral. Isso
a gente consegue; só não consegue o prefeito que
não quer. Os professores ganham pouco? O prefeito
consegue dar 10% de aumento, mas não consegue
multiplicar por quatro ou cinco o salário, sem o que a
escola não terá a qualidade necessária.
Como fazer isso? Não dá para fazer de um dia
para o outro. A revolução educacional não é como a
Abolição da Escravatura, que, em um dia 13 de maio,
a Princesa decretou: não existe mais trabalho escravo
neste País, e, no outro dia, todos os brasileiros da raça
negra estavam livres. Não se faz isso com a educação!
Educação é um processo; educação se faz acompanhando o crescimento da criança. Não dá para fazer a
revolução educacional por aqueles que já são adultos.
Não dá! Não dá! Podemos dar instrução, podemos dar
acompanhamento, podemos dar formação, mas educação ou a gente começa a dar na primeira infância,
ou não vai dar.
Então, tem um processo; um processo lento, mas
revolucionário ou não – e aqui é que está a diferença. Ou ele é lento revolucionariamente, ou ele é lento
acomodadamente, como é hoje.
Como seria uma solução revolucionária, ainda
que lenta, de acordo com o aumento da idade das
crianças? De acordo com a disponibilidade de professores e, até mesmo, de acordo com os recursos
fiscais, financeiros que o governo tenha.
A minha proposta é a de que a federalização
consistiria em duas coisas: uma carreira nacional do
magistério, que, na verdade, se formos olhar bem, já
existe. É a carreira dos professores do Colégio Pedro
II, dos Institutos de Aplicação, das Escolas Técnicas,
dos Colégios Militares, que são da melhor qualidade
quando comparadas às outras. Pegamos essa carreira e, em vez de ter alguns professores, que seriam 17
mil ou quantos sejam, e vamos aumentando até um
dia chegarmos aos dois milhões de professores no
Brasil; todos numa carreira federal, com um salário
pago pelo Governo Federal, com o poder do Governo
Federal, como este País já fez com as Universidades,
com as Escolas Técnicas, com a Caixa Econômica,
com o Banco do Brasil, com os Correios.
Quando eu vejo as pessoas dizerem que a municipalização é mais eficiente, eu pergunto se elas querem municipalizar os Correios. Já pensou se, no Brasil,
em vez de uma empresa de correios, nós tivéssemos
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5.567? Eu nunca vi quem defenda, como mais eficiente, que cada Município tenha o seu Banco Central e a
sua moeda, ou que cada um tenha a sua Justiça. Não
existe essa ideia! Uma coisa é a eficiência; a outra é
o que chamo de democracia.
A democratização da educação consiste no fato
de ela ser igual para todos. Essa é a primeira coisa
da democracia na educação. A segunda é que seu
conteúdo seja democrático, que não seja um currículo
imposto, que não ensinem coisas nocivas às crianças
do ponto de vista do comportamento democrático. Mas,
igual. E, para ser igual, tem que ser tratada igualmente. Para ser tratada igualmente, tem que ser pelo Governo Federal, tem que ser pela União, tem que ser
pela República – e eu gosto de chamar “República do
Brasil” e não República Federativa do Brasil, porque,
ao ser federativa, a gente já dá a impressão de que
o Brasil é a soma de Estados. Não! Os Estados são
partes do Brasil.
Aqui, eu reconheço, é uma concepção filosófica
que eu tenho que muitos não têm. Desde o início, quando se criaram os Estados Unidos do Brasil, imitando
os Estados Unidos da América do Norte, onde, de fato,
havia 13 colônias independentes que se uniram. Nós
não éramos colônias independentes, até nas capitanias
hereditárias podíamos ser, mas, depois, deixou de ser
quando houve o primeiro governo-geral. Nós éramos
um País dividido em Estados, que deve continuar pelas
características intrínsecas que os Estados têm. Não
estou aqui defendendo abolir os Estados. Longe de
mim! Até acho que alguns poderiam ser divididos, mas
a visão tem que ser unitária. Por isso gosto de dizer
que o nome do Brasil devia ser “República do Brasil”.
Não se precisa dessa palavra “federativa” aí dentro.
Pois bem, se temos a visão de república unida,
tem que ter o mesmo padrão educacional. Uma carreira nacional do magistério começaria a fazer isso.
Essa carreira tem que pagar bem. Senador Mozarildo,
eu não imagino conseguir bons profissionais, salvo um
ou outro, por vocação louca, eu não consigo ver como
ter bons profissionais no Brasil se não pagarmos pelo
menos R$9 mil de salário ao professor. Não vejo!
Nós estamos perdendo os melhores quadros, que
estão indo em busca de outras atividades. A Polícia
Civil do Distrito Federal conseguiu sugar uma quantidade de professores da Universidade de Brasília – da
Universidade! –, cujo salário é bem melhor do que da
rede pública da educação de base.
Um salário de R$9 mil aos professores não é
possível ser pago pelos Municípios. Nenhum deles
tem condições de fazê-lo. E mesmo a União não teria
como pagar isso para dois milhões de professores hoje.
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Essa carreira tem que ser adotada aos poucos,
até porque não há jovens em condições de serem professores neste País, mesmo a gente pagando bem.
Aliás, às vezes, eu até temo. Quando a gente passa a
pagar um salário muito algo para uma categoria, tem
gente que vai trabalhar nela sem nenhuma vocação.
Há segmentos do setor público no Brasil – não vou
citar quais – que pagam bem, e o profissional, quando ingressa na carreira, a primeira coisa que ele faz
na mesa, quando começa a trabalhar, é estudar para
outro concurso. Pegou aquele só pelo salário, só pela
possibilidade da aposentadoria integral ao final.
Professor sem vocação não existe! Por isso nós
não conseguiríamos, por mais que paguemos, hoje,
mais de cem mil professores jovens. Não há mais de
cem mil brasileiros jovens em condições de serem bons
professores como a gente precisa. A uma base de cem
mil professores por ano, a gente levaria 20 anos para
conseguir os dois milhões de que o Brasil precisa.
Agora, o professor não é uma entidade que se
esgota. Professor é como o cavaleiro: só é cavaleiro
aquele que tem cavalo; cavaleiro sem cavalo não é cavaleiro. Professor só é professor quando há um prédio
bonito onde ele pode dar aula, quando há um prédio
confortável para as crianças, quando esse prédio tem
os equipamentos mais modernos de laboratórios, de
estúdios, de quadras esportivas, de computadores,
de televisão, de bandas de música, e isso em horário
integral.
Cem mil professores, Senador Mozarildo, equivale, em média, a 10 mil escolas, a 250 cidades e a
três milhões de crianças. A gente pode fazer uma revolução imediata em 250 cidades e uma revolução
paulatina no Brasil inteiro. Essa é, como dizem por aí,
a “sacada” do processo. Você faz isso de uma vez, em
dois anos, em uma cidade de porte médio. Nas grandes cidades, isso toma mais tempo. No Brasil, isso só
pode ser feito em 20 anos.
Já imaginou quando houver duzentas cidades
dessas, quinhentas, mil, e a gente puder comparar e
dizer que o Ideb das cidades com educação federal é
equivalente ao Ideb dos melhores países do mundo?
E as outras vão melhorar aos poucos. Aí há gente que
diz: “Mas é injusto fazer isso em uma cidade e não
fazer em outra”. Não se fizeram aeroportos em todas
as cidades do Brasil. Isso começou em duas cidades,
pois, em uma só, não adiantava. Aeroporto só numa
cidade seria maluquice. E é capaz de ter havido um
único aeroporto e o avião ter sido só esportivo, para
passear por aí. Você vai fazendo isso num processo.
Não se fizeram rodovias em todo o Brasil de repente.
Foi aos poucos que a gente foi incorporando. A indus-
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trialização começou em São Paulo, não começou no
Brasil inteiro.
A educação tem de melhorar em todo o Brasil e
revolucionar em algumas cidades. É isso que eu chamo de federalização. É isso que nós discutimos ontem. E isso não rompe a importância do Município na
eficiência, porque a gente precisa federalizar para dar
um padrão único à educação, mas descentralizando a
gestão e dando liberdade pedagógica, porque não há
ninguém que saiba como é realmente uma pedagogia
ideal no mundo de hoje, com as transformações que
os computadores trouxeram.
Nós temos de dar liberdade pedagógica e descentralizar a gestão, e aí eu sou mais radical do que os
municipalistas. Eu acho que a administração de uma
escola pode ser feita pela própria comunidade da escola. A própria comunidade da escola pode fazer isso.
Não precisa nem ser o Prefeito. Então, sou radical na
descentralização. Agora, a carreira do professor é a
mesma, como é a carreira dos funcionários do Banco
do Brasil, como é a carreira dos funcionários da Caixa
Econômica e dos Correios.
Esse é o tema que nós debatemos ontem, Senador Mozarildo, e haverá mais duas sessões de debate. Esta já foi a quarta. Haverá mais duas sessões de
debate. Esperamos que, ao final dessas seis sessões,
seja possível chegar não a um acordo, mas pelo menos
a um acúmulo de ideias que possa ser levado para as
altas autoridades do Brasil de forma coletiva, porque
eu já as levei pessoalmente, e não me deram a menor
bola. Eu já levei tudo isso estudado, quantificado, e faltou dizer que, no final dos 20 anos, o custo disso será
6,4% do Produto Interno Bruto, pouco mais da metade
dos 10% que a gente vai aprovar aqui.
Eu até temo, Senador Mozarildo, que, se amanhã
forem dados 10% do PIB para a educação, a gente vá
jogar dinheiro fora. O sistema não é capaz de absorver isso. É como você dar muita comida a um faquir
no dia seguinte ao jejum de 50 dias. No nosso caso,
o jejum é de cinco séculos. É preciso dar o dinheiro,
sabendo como ele vai chegar ao cérebro das crianças.
Se chover dinheiro no quintal de uma escola, vira lama
na primeira chuva.
O dinheiro não chega, Senador Tomás, à cabeça
dos meninos só porque entrou na escola. Há de existir um processo. A própria carreira do professor tem
de ser reconstruída. Temos de garantir a estabilidade
do professor, para ele não ser demitido pelo prefeito,
pelo governador, pelos pais dos alunos. Mas nós não
podemos, se queremos uma revolução institucional,
tolerar a estabilidade de professores que não passam
em avaliações periódicas, que não demonstram ter
dedicação exclusiva àquela escola, que não demons-
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tram que estão aprendendo, a cada dia, a serem melhores professores.
Tudo isso a gente vem tratando como federalização. Reconheço que o nome não é bom. É preciso um
nome melhor. Mas que nome melhor? Nacionalização?
Brasileirização da educação? Não há universidades
federais? Por que não pode haver educação federal?
Há um sistema universitário federal. Ampliemos as
400 escolas federais que existem hoje, para fazer 200
mil escolas! Os prefeitos vão sendo liberados de uma
carga que eles têm sobre os ombros deles, que é uma
carga muito pesada: o custo das escolas.
Eu, como autor da Lei do Piso, fico muito irritado,
chateado, quando vejo um governador e um prefeito
dizerem que não podem pagar o piso. Sinceramente,
se a gente analisar bem, é capaz de alguns desses
não poderem pagar o piso, ou, para pagarem o piso,
teriam de tomar medidas tão drásticas nas contas dos
seus governos, que eles iam incomodar tanta gente,
que eles não iam poder continuar, por tirar dinheiro
de outras áreas para a educação. Não iam deixar que
isso ocorresse. Mesmo os que falam a favor da educação, quando souberem que o prefeito vai deixar de
asfaltar a rua para botar uma escola em outro bairro,
se estiverem precisando do asfalto, vão preferir o asfalto. Se é feito o orçamento participativo, educação não
é a primeira escolha dos participantes da elaboração
do orçamento.
Não sabemos o nome, mas, neste debate na Comissão, eu gostaria de, um dia, chegar aqui ao plenário
e discutir: criança é, primeiro, brasileira ou recifense,
como eu, de nascimento? Ou é brasiliense, como eu, de
opção? Criança não opta. Eu optei por ser brasiliense.
Criança não opta. Primeiro ponto: criança é brasileira
ou é municipal? Criança é federal ou é estadual? Segundo, como fazer a federalização das crianças? Como
cuidar delas? Que medidas tomar? Quanto gastar? E
qual o processo de implantação disso? Na minha ideia,
seria por cidades.
Creio que este foi o erro do Brizola: o de implantar
os CIEPs por unidades escolares isoladas, em vez de
chegar a uma cidade e dizer que ali todas as escolas
seriam CIEPs. Ele teria feito 20 ou 30 cidades. Ninguém
ia parar mais. Mas ele as fez isoladas. E o governador
seguinte relaxou, e poucos CIEPs sobreviveram.
Senador Mozarildo, eu queria falar sobre a nossa sessão de ontem, que foi extremamente criativa,
graças a esses dois professores.
Era isso o que eu tinha para falar.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Agradeço ao Senador Cristovam.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 892, DE 2012
Requerimento de voto de congratulação ao
Desembargador José dos Anjos por ocasião de sua posse no Tribunal de Justiça de
Sergipe.
Requeiro, nos termos regimentais, sejam apresentadas congratulações ao Desembargador José dos
Anjos por ocasião de sua posse no Tribunal de Justiça
de Sergipe.
Justificação
Tomou posse, dia 09 de outubro no Tribunal de
Justiça de Sergipe, o Desembargador José dos Anjos.
O novo desembargador foi escolhido após formação da lista tríplice pelo critério de merecimento, na
sessão administrativa do Pleno do dia 26 de setembro. Ele atingiu a maior pontuação (1.144,10) relativa
aos cinco critérios exigidos pela Resolução 106/2010
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): desempenho
(aspecto qualitativo da prestação jurisdicional), produtividade (aspecto quantitativo), presteza no exercício
das funções, aperfeiçoamento técnico e adequação da
conduta ao Código de Ética da Magistratura Nacional.
O magistrado ocupará a vaga aberta após aposentadoria compulsória do Desembargador José Alves
Neto, no mês de julho.
Natural de Maruim, o Doutor José dos Anjos,
tem formação superior em Educação e em Ciências
Jurídicas pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Ele atuou como pedagogo nas redes federal, estadual
e particular de ensino. Em 1976, assumiu as funções
de direitor do Colégio Estadual Atheneu Sergipense.
No âmbito judicial, José dos Anjos militou como advogado até 1988. Como Juiz do TJSE tomou posse em
dia 26 de novembro de 1989 e atuou nas Comarcas de
Carira, São Cristóvão, Lagarto e Itabaiana. Em Aracaju, a
partir de 1996, assumiu a 19ª Vara Cível (Fazenda Pública).
Foi juiz suplente do TRE/SE e membro titular no biênio 2007/2009. Também atuou como juiz eleitoral quando da titularidade das diversas comarcas, inclusive nas
eleições de Canindé de São Francisco e Campo do Brito.
O Juiz José dos Anjos integrou a turma recursal
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Capital
e Interior, e substituiu desembargadores no Pleno do
TJSE, em decorrência de férias dos membros do colegiado. Até a escolha para compor a Corte da Justiça, José dos Anjos era o titular do Juizado Especial
da Fazenda Pública.
Com esse currículo, José dos Anjos foi escolhido
para compor o Tribunal de Justiça do estado de Sergipe.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares – PSB-SE
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O Sr. Senador Antonio Carlos Valadares, a Srª Senadora Angela Portela e o Sr. Senador
Ciro Nogueira enviaram discursos à Mesa, para serem
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Estado
de Sergipe foi escolhido para sediar, entre os dias 5 e
6 de novembro deste ano, o sexto Encontro Nacional
do Judiciário, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça.
Será a primeira vez que o Nordeste sediará o
evento, um dos mais importantes não somente no
meio jurídico, mas de todo o setor público nacional. E
tal escolha, meus Nobres Colegas, não foi, em absoluto, por acaso - o Poder Judiciário Sergipano é tido
hoje, destacadamente, como o de melhor conceito e
dono das melhores práticas gerenciais de todo País.
Quem diz isso não sou eu, Senhor Presidente,
mas o próprio Conselho Nacional de Justiça. Na sessão em que foi chancelado como sede do próximo
Encontro, Sergipe foi parabenizado pelo fato de seu
Poder Judiciário ter cumprido todas as metas estipuladas para o ano passado pelo Conselho.
Tal condição, Senhoras e Senhores Senadores,
não nos foi surpresa. Não é de agora que o meu Estado
se destaca pela vanguarda e pelo comprometimento
com a boa gestão pública.
No campo jurisdicional, são muitos e destacados
os exemplos desse modo particular de atuação.
Podemos citar, inicialmente, o estabelecimento
pelo Tribunal de Justiça de Sergipe de metas bem definidas para a obtenção de resultados, com avaliação
rigorosa de suas ações e realização de reuniões periódicas para o seu acompanhamento.
Outra importante iniciativa foi a criação de uma
gratificação para os servidores da Justiça que, de maneira efetiva, apresentem propostas para a melhoria no
atendimento ao usuário. Diversas dessas propostas,
inclusive, já foram implementadas, com absoluto êxito,
nas varas e comarcas sergipanas.
Uma grande inovação recente, Senhor Presidente,
veio pelas mãos do Tribunal Regional do Trabalho de
Sergipe, ao se estabelecer como o pioneiro a implantar o processo eletrônico na justiça trabalhista. O novo
modelo já está em pleno funcionamento em todas as
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varas da capital, e a previsão é que seja implantado
integralmente, nas varas do interior até o fim de 2012.
Tal medida, Srªs e Srs. Senadores, não somente
trará maior celeridade e eficácia ao trâmite processual,
como também implicará a redução de custos, impactos ambientais e na possibilidade de fraudes gráficas.
Por todas essas ações, Senhor Presidente, podemos afirmar, sem medo, que Sergipe vem se consolidando como grande pólo nacional de inovação e
implantação de políticas públicas modernas em todo
o nosso País.
Não é por outra medida que, aclamado como detentor das melhores práticas jurisdicionais do País pelo
CNJ, Sergipe será a sede do maior evento da Justiça
Brasileira deste ano.
Ademais, não custa lembrar, temos hoje um ilustre jurista sergipano no posto máximo da carreira jurídica de nosso País - o Excelentíssimo Presidente do
Supremo Tribunal Federal Ministro Carlos Ayres de
Brito, que tanto orgulho traz a todo o povo sergipano
e nordestino.
Finalizo externando as minhas felicitações a todos
os magistrados do meu Estado, na figura do Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe - Desembargador
Osório de Araújo Ramos Filho, pelo notável trabalho
que vem exercendo em nome da justiça e/do povo de
Sergipe.
Como segundo assunto, gostaria de registrar o
terceiro Acordo, firmado no dia 28 de agosto passado,
entre o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira
das Indústrias de Alimentação (ABIA), para reduzir o
teor de sódio nos alimentos processados está na frente de um combate mais rigoroso contra o excesso de
sódio em alimentos. Espera-se redução de sódio - cujo
principal e mais conhecido representante é o sal de
cozinha - em temperos prontos, margarinas vegetais,
cereais matinais e caldos. Até 2020, em função de
todos os acordos estabelecidos, devem sair dos supermercados 20 milhões de quilos dessa substância.
Desde 2011, o sódio vem sendo reduzido em
alimentos como: macarrões instantâneos, pães de
tipo bisnaga, de forma e francês, mistura para bolos,
salgadinhos de milho, batata frita e palha, biscoitos e
maionese.
São preocupantes os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que indicam que
o povo brasileiro consome uma média de 12 gramas
de sódio por dia. Esse valor é maior do que o dobro
do recomendado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), de 5 gramas diárias.
A iniciativa dessa redução faz parte da estratégia
de governo no enfrentamento de doenças crônicas não
transmissíveis. O sal é considerado um dos maiores
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responsáveis pelo desenvolvimento da hipertensão
arterial, associando-se seu uso às doenças cardiovasculares, aos derrames, ao acidente vascular cerebral
(AVC), podendo prejudicar pacientes com úlcera gástrica, além de estar implicado em doenças renais. O
comprometimento da qualidade de vida não só atinge
o doente, mas afeta a todos do entorno familiar.
Do dado genérico de que o descuido com a própria saúde mata 400 mil brasileiros, todos os anos,
sabemos que, no Brasil, a despeito de a hipertensão
atingir pessoas cada vez mais jovens, cerca de 35% da
população acima de 40 anos é hipertensa. São aproximadamente dezessete milhões de brasileiros nessa
faixa. Desses, 75% dependem do Sistema Único de
Saúde (SUS).
A saúde pública gasta enormes quantias para tratar pessoas que ficaram doentes pelo uso imoderado
do sódio. O gasto desdobra-se, institucionalmente, em
projetos de acompanhamento, cirurgias, internações,
seguimento ambulatorial e na disponibilização de medicamentos à população. Leve-se em conta que muitos
trabalhadores perderam sua capacidade laborativa em
decorrência de doença cardíaca, empobrecendo ainda mais o País. É difícil estimar o quanto deixamos de
produzir de riqueza econômica por doença causada
pela hipertensão.
Cabe ao governo agir para que a saúde da nossa população não seja atingida pelo flagelo do sal em
excesso na alimentação. Ademais, precisamos reduzir
o número de internações, a procura por pronto-atendimento, os gastos com tratamentos de complicações,
aposentadorias precoces e mortalidade cardiovascular,
com a conseqüente melhoria da qualidade de vida dos
portadores da doença.
Como a hipertensão tem, por longo período, poucos ou nenhum sintoma, são muitos os portadores que
desconhecem sua condição. A doença é silenciosa e
atinge a todos os grupos populacionais, indistintamente. Como se não bastasse, o problema aumenta com o
passar dos anos, pois, ao envelhecer, menos capacidade temos de eliminar o sódio do nosso organismo e
perdemos a elasticidade dos vasos sangüíneos. É por
isso que os idosos devem tomar ainda mais cuidado
com a ingestão de sal.
Atenção especial deve ser dada à adição de sal
em pratos prontos. O ideal é evitar a presença dos saleiros à mesa. E preciso entender a lógica dos alimentos industrializados e passar a ler os rótulos. Biscoitos,
doces, bolos, adoçantes, conservas, salgadinhos, carnes processadas, embutidos, fast food, assim como
refrigerantes light, diet ou zero são ricos em sódio. Não
devemos esquecer que boa parte dos alimentos que
adquirimos das prateleiras dos supermercados tem
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quantidades de sódio acima do recomendado pela
Organização Mundial da Saúde.
Iniciativas desse naipe são muito bem-vindas
e necessárias. Devemos defender a saúde do nosso
povo, nem sempre de posse da informação correta
para decidir adequadamente quais alimentos consumir. Também é importante salientar que os alimentos
passam a ser mais saudáveis com teores menores de
sal. Oxalá percentuais menores de açúcar também
fossem estipulados para os alimentos processados.
Esses dois pós brancos são grandes flagelos para a
saúde humana.
Graças ao desempenho e qualidade atingidos
pelos acordos, recebemos a notícia alvissareira de
que eles poderão servir de modelo para a OMS, por
serem de adesão voluntária e apresentarem resultados virtualmente imediatos, sem coercibilidade imposta às indústrias, mas fazendo valer o sentido maior da
saúde pública.
Como último assunto, gostaria de registrar que
comemoramos em 21 de setembro o Dia Nacional de
Luta das Pessoas Portadoras de Deficiência, uma data
importante na luta de todas as pessoas com deficiência,
e também um momento significativo para refletirmos
sobre nossos compromissos e obrigações de natureza social e humanitária e, especificamente, sobre o
cumprimento do que dispõe a Constituição Federal,
em seu Preâmbulo.
Nosso compromisso maior é com a construção
de um Estado Democrático de Direito, que assegure
a todos o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,
a igualdade e a justiça, numa sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social.
Infelizmente, ainda hoje vemos discriminação e
preconceito contra os portadores de deficiência nas
mais diversas formas, das sutis até as mais grosseiras e desumanas.
Todos nós temos a obrigação legal e moral de lutar contra esses preconceitos e essas discriminações,
principalmente nós que temos responsabilidade política
e recebemos um mandato conferido pelo povo brasileiro.
As pessoas portadoras de deficiência reivindicam direitos simples: o direito de ir e vir pelas ruas das
cidades, de freqüentar lugares públicos, o direito de
trabalhar, estudar, desfrutar dos bens culturais.
Trata-se, simplesmente, de se cumprir o que
estabelece o artigo 5o da Constituição: “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.
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Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores. para que essa nossa luta em defesa dos direitos
das pessoas portadores de deficiência não fique apenas no campo teórico ou baseada no campo ético e
moral, apresentei diversos Projetos de Lei ao Senado
Federai para tornar efetiva e concreta a melhoria das
condições de vida dos deficientes.
O Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 131/2012
estabelece uma valoração diferenciada dos bens jurídicos protegidos nos crimes de homicídio e lesão
corporal, que tenham como vítima criança, idoso ou
pessoa com deficiência.
O PLS n° 122/2011 institui a obrigatoriedade da
apresentação de obras cinematográficas adaptadas
para pessoas com deficiência auditiva ou visual, com
a utilização do recurso da audiodescrição e da legendagem em português em filmes nacionais.
O PLS n° 14/2008 proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas
discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, para definir
ações e crimes resultantes de discriminação na relação de trabalho.
O PLS n° 465/2008 permite a redução do Imposto
de Renda Pessoa Física de despesa com aquisição
de aparelhos auditivos e cadeiras de roda.
Esses Projetos de Lei beneficiam diretamente
mais de 45 milhões de brasileiros portadores de deficiência visual, auditiva, motora ou mental, o que representa 23,9% da população do País, de acordo com
os dados do Censo Demográfico de 2010, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A deficiência visual atinge o maior número de
pessoas. São 35,7 milhões de pessoas deficientes,
inclusive 6,5 milhões com dificuldade de enxergar de
forma severa e mais de 506 mil pessoas cegas.
A deficiência motora é a segunda mais relatada
e atinge 13,2 milhões de pessoas, inclusive mais de
4,4 milhões de pessoas com deficiência motora severa, das quais 734,4 mil não conseguem caminhar ou
subir escadas.
A deficiência auditiva atinge 9,7 milhões de pessoas, das quais 1,7 milhão de pessoas têm grande
dificuldade de ouvir e 344,2 mil são surdas.
Diversas modalidades de deficiência mental afetam, ainda, 2,6 milhões de brasileiros - um número
bastante significativo.
O Nordeste brasileiro é a Região com o maior
percentual de pessoas com deficiência: 26,6% da população. 4,1% da população nordestina apresenta deficiência visual severa; 2,6% das pessoas apresentam
deficiência motora severa e 1,2% apresentam deficiência auditiva severa.
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De outro lado, as Regiões Sul e Centro-Oeste
apresentam os menores percentuais de pessoas com
deficiência: 22,5%.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores. Não há dúvida de que muitas pessoas portadoras
de deficiência poderiam ter uma melhor qualidade de
vida se fossem adotadas políticas públicas inclusivas
nas áreas de saúde, educação, cultura, transporte,
mercado de trabalho e seguridade social.
A inclusão social das pessoas portadoras de
deficiência requer maiores investimentos na prevenção de doenças e de condições de vida que causam
deficiências.
O combate aos acidentes de trânsito e de trabalho, o incentivo à pesquisa sobre tratamentos de
saúde e equipamentos que beneficiam os deficientes
são medidas necessárias que devem estar na lista de
prioridades das autoridades governamentais.
Encerro este pronunciamento conclamando todos
os brasileiros e, particularmente, todas as autoridades
públicas, para que se unam em torno desse projeto de
garantir cidadania e igualdade de condições a todas
as pessoas portadoras de deficiência.
Essa é uma obrigação de todos nós.
Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores, a
partir do dia 1º de janeiro de 2013, 672 mulheres passarão a administrar cidades de nosso país, inclusive
a capital do meu Estado, Boa Vista, em Roraima. Elas
foram eleitas no 1º turno das eleições municipais, realizadas no dia 7 de outubro do corrente. Outras Oito
candidatas, ainda na luta pela vitória, disputam o segundo turno, que acontecerá no próximo dia 28.
Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
mostram que as candidatas vitoriosas representam
12,03% do total de prefeitos eleitos no país. Um aumento ainda tímido, de 33% em relação ao total de
mulheres que foram vitoriosas em 2008, quando 504
delas foram escolhidas para prefeitas, perfazendo
9,12% do total de prefeitos eleitos no primeiro turno
daquelas eleições.
Este ano, por unidades da federação, Minas Gerais foi o Estado que registrou o maior número de mulheres eleitas: 71 prefeitas. São Paulo veio em segundo
lugar, com 67 mulheres. O terceiro lugar ficou com a
Bahia, que elegeu 64 mulheres como prefeitas. A Paraíba elegeu 49 mulheres e no Estado do Maranhão
41 das candidatas viraram prefeitas.
O fato de termos menos mulheres eleitas, é consequência do número menor de espaços para candidaturas, que são oferecidos às mulheres na disputa pelos
cargos majoritários. Nas eleições deste ano, tivemos
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apenas duas mil mulheres candidatas contra mais de
13 mil homens concorrendo este mesmo cargo no país.
Já o número de vereadoras eleitas foi 7.647 e
representa 13,3% do total de vagas existentes nas Câmaras Municipais do país. Foi um crescimento próximo
de 20%, em relação às eleições de 2008, quando foram 6.512 mulheres ocuparam vagas nos parlamentos.
Nas eleições deste ano, o total de mulheres concorrendo às candidaturas proporcionais foi grande,
em relação ao de homens. Mais de 113 mil mulheres
disputaram vagas de vereador, enquanto os candidatos homens foram 285 mil. A diferença de aproximadamente 40% em favor dos homens, parece ser alta.
Mas, na verdade, evidencia uma distância bem menor,
se relacionada com as, ocorridas em anos anteriores.
Mas tal elevação de candidaturas femininas para
o Parlamento se deveu à lei 12.034/2009, uma ação
afirmativa, que estabelece que “cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de
70% para candidaturas de cada sexo”.
Na verdade, foi exatamente a mudança do verbo “reservar” para o verbo “preencher”, feita nesta lei,
que forçou os partidos políticos a oferecer às mulheres
mais oportunidades nos espaços do mundo político,
ainda que somente nas candidaturas de vereadoras.
O crescimento das mulheres nas eleições de 2012
para os parlamentos municipais do país se refletiu em
Roraima, onde 20 mulheres foram eleitas para atuar
como vereadoras, em 12 dos 15 municípios de Roraima. São eles: Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caroebe, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis,
São João da Baliza, São Luiz do Anauá e Uiramutã.
Foi um excelente crescimento da ordem de 70%
em relação às eleições de 2008, quando foram eleitas 14 mulheres para atuar como vereadoras em oito
municípios. Boa Vista, a exemplo de diversas capitais,
registrou, na semana passada, aumento no número de
vereadoras eleitas, em relação a 2008. Igualmente a
Rio Branco (AC) e São Luís (MA), nossa capital elevou
de 1 para 4, o número de vereadoras.
O aumento no total de mulheres eleitas vereadoras no país, não foi capaz de eliminar o déficit democrático de gênero, no campo da política brasileira.
Mesmo assim, avalio que estamos avançando.
Portanto, seja por força da lei, seja porque nossa
sociedade está mudando, o fato é que o número de
mulheres eleitas para as prefeituras e câmara municipais aumentou consideravelmente e isso se reflete
em mudanças importantes na sociedade, onde há oito
décadas as mulheres conquistaram o direito de votar.
Registro, portanto, minha expectativa de assistir
a sociedade avançar ainda mais na igualdade entre os
sexos. Agora, que mais mulheres foram eleitas prefeitas
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e vereadoras, todas atuar conjuntamente, com vistas
ao fortalecimento da aplicação da Lei Maria da Penha
nos Estados e Municípios do país.
Neste contexto, as administrações municipais
devem pactuar com a sociedade organizada e com o
governo federal, por meio da Secretaria Especial de
Política para as Mulheres (SPM), a implementação de
políticas públicas, ações estratégicas e programas sociais, voltados à condição feminina, de forma a garantir
a cidadania das mulheres.
É inadmissível que, no país onde a cada dois
minutos uma mulher é vítima de violência doméstica,
familiar e sexual, tenhamos uma frágil rede especializada em serviços de atendimento às vítimas.
Para se ter ideia desta situação, vale saber que,
temos mais de 5.500 municípios brasileiros, mas, apenas 475 delegacias especializadas no atendimento a
mulheres vítimas de violência; 68 casas abrigo para
acolher mulheres em situação de risco; 146 centros
de referência; 147 juizados especializados ou Varas
adaptadas para julgar casos de violência doméstica e
familiar; 56 núcleos de atendimento nas defensorias
públicas, e outros 19 núcleos nos ministérios públicos
estaduais.
É imprescindível, portanto, a instalação de mais
delegacias de defesa das mulheres em todas as regiões do País, principalmente na área rural e de floresta, onde as distâncias também são responsáveis pela
violência doméstica, com a garantia da impunidade
dos agressores.
Defender medidas protetivas das mulheres vítimas
de violência doméstica e sexual, é o mínimo que se espera de mulheres que ascendem à esfera política, em
qualquer uma das esferas institucionais, particularmente,
considerando que no Brasil, a média de casos de violência
contra a mulher é de 3,9 homicídios por 100 mil mulheres.
Era o que tinha a acrescentar. Muito obrigada.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na letra do Hino de meu estado, o poeta
Da Costa e Silva nos lembra que ao Piauí pertencem
nossas vidas, nosso sonho, nosso amor.
O verso do poeta é de uma grandeza sem fim, porque nele cabe tudo: a vida que é melhor com trabalho,
o futuro que é uma construção de sonhos, o amor, sem
o qual nem se vive, nem se trabalha, nem se sonha.
Foram a vida, o sonho e o amor pelo Piauí que
fizeram com que, em 19 de outubro de 1822, sob a
liderança de Simplício Dias da Silva, os cidadãos de
Parnaíba declarassem a adesão do nosso estado à
causa da independência do Brasil.
Nesse período de 190 anos, a construção do Piauí
se deveu a todos os cidadãos e cidadãs que nessa terra
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querida fincaram as suas vidas, mantiveram vivos os
seus sonhos, amaram o lugar onde nasceram ou que
escolheram para viver e crescer.
Os quase dois séculos que nos separam da data
inaugural da independência do Piauí não foram vividos
apenas de sonhos. Foram tempos forjados na luta e
no trabalho. Luta como a Batalha do Jenipapo, onde
tombaram heróis do povo do Piauí e do Ceará. Homens
que movidos muito mais pela coragem, mas que com
seu sacrifício deram decisiva contribuição para a unidade nacional. A Batalha do Jenipapo, hoje sabemos,
foi um dos episódios decisivos para que o Brasil se
mantivesse como um país continental.
Temos a obrigação de honrar o esforço dos que
nos antecederam no amor, no sonho e na vida pelo
Piauí. Não carecemos mais lutar pela independência
política, assegurada com sangue nas terras e Campo
Maior, em 13 de março de 1823, no desvelo inicial dos
parnaibanos, em 19 de outubro de 1822, na revolta dos
oeirenses, em 24 de janeiro de 1823.
Mas se é hora de lembrar e honrar o passado, é
também tempo de olhar para o presente. O Piauí de hoje
é um estado onde se trabalha muito, onde se estuda
muito, onde estão sendo feitos esforços de governo e
sociedade com o objetivo de fazer um futuro melhor.
De norte a sul do Piauí existem ações de governo e da sociedade para que o estado prospere social
e economicamente. Obras de estradas, de energia e
de mobilidade urbana desenham uma nova realidade,
estabelecendo as bases para a expansão da economia.
Ao mesmo tempo, em regiões antes não produtivas
se abrem para novos empreendimentos. Um exemplo
disso é o cerrado do Piauí, onde o cultivo de soja, milho e algodão já responde por mais de dois terços da
safra agrícola estadual. Essa nova fronteira agrícola,
que se expande todos os anos.
Esse Piauí de agora, que caminha firme para o
futuro, está também assentado sobre grandes reservas de minério, ainda inexploradas, como o ferro em
Paulistana e São Raimundo Nonato, o manganês e o
níquel na região de São João do Piauí e em Parnaguá,
e o titânio, em Porto Alegre do Piauí, argilas especiais
em Jaicós e Conceição do Canindé. E estamos aqui
citando apenas algumas das centenas de áreas de
pesquisa e prospecção mineral, que fazem do Piauí
um dos estados brasileiros com maiores e melhores
perspectivas de expansão da exploração de minérios.
O desenvolvimento da agricultura colocou o Piauí na
lista dos maiores produtores de grãos do país. Esse é um
caminho que o estado deverá seguir, sem volta, sempre
com a possibilidade de crescimento sustentado, de longo
prazo. O que brota da terra no Piauí faz surgir novos negócios comerciais, de serviços, novas plantas industriais, uma
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demanda por mais educação especializada, focada nos
negócios, como é o caso do campus do Instituto Federal
(IFPI) em Pedro II, com seu curso de mineração. O desenvolvimento de uma agricultura forte e altamente produtiva
faz surgir uma cadeia de negócios que impulsionam toda
a economia, do mesmo modo como a mineração também
fará surgirem novos empreendimentos.
Entre os novos empreendimentos deste Piauí
que está construindo sua autonomia econômica, estão
obras como a Ferrovia Transnordestina e as grandes
linhas de transmissão de 500 mil volts. São obras estruturantes que estabelecem duas das mais importantes
condições para a instalação de grandes empreendimentos na parte Sul do Piauí.
O surgimento de novos negócios em todo o estado
piauiense, porém, não deve acontecer com embargo
dos interesses ambientais. Temos em mente, senhor
presidente, senhoras senadores, senhores senadores,
que o desenvolvimento econômico precisa estar no
mesmo nível de importância da preservação de nossos biomas, nossos ativos florestais.
O Piauí é um dos estados com maiores extensões
de áreas de preservação do país. Temos nessas áreas
uma riqueza ainda não devidamente dimensionada,
mas que vale muito mais do que podemos supor. Podemos dizer que são inestimáveis as riquezas contidas
em Parques como o da Serra da Capivara, da Serra das
Confusões, das Nascentes, de Sete Cidades e em áreas
de preservação como o Delta do Parnaíba. Riquezas
para serem vistas e compartilhadas agora e no futuro;
riquezas que a biotecnologia fará importantes e imprescindíveis nos próximos anos; riquezas que se configuram
fundamentais e que devem ser preservadas, porque é
sobre elas que vamos construir bem estar, que vamos
manter reservas de água, que teremos um futuro melhor.
O futuro do Piauí, assim como seu presente e o
seu passado, está intimamente ligado ao Rio Parnaíba.
Mais uma vez lembro o nosso poeta Da Costa e Silva,
que no hino do Piauí nos diz que as águas do rio se
espalham pelo sertão, pelas várzeas e chapadas em
canto de exaltação. Mais do que um canto, mais do que
sua beleza, o rio nos oferece vida. Por isso mesmo é
que no Senado a preservação do Parnaíba tem sido
uma preocupação fundamental para mim.
Como já disse desta mesma tribuna, em junho,
o Parnaíba é o rio da vida do povo do Piauí. Por isso
mesmo apresentei Proposta de Emenda à Constituição
(PEC 51/2011) que cria o Fundo para a Revitalização
Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável da bacia
do Rio Parnaíba. Em conjunto com o nobre senador
João Claudino (PTB-PI), destinei R$ 500 milhões em
emendas que vão compor esse fundo para promover
ações permanentes de sustentabilidade ambiental.
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Nossa preocupação com um meio ambiente preservado em uma conjuntura de desenvolvimento econômico firme e sustentável tem por foco as pessoas.
São os 3,2 milhões de piauienses. Gente nascida no
estado e fora dele, pessoas que depositam em nossa
terra as suas vidas, os seus sonhos, o seu amor. Homens, mulheres, crianças e jovens, adultos e idosos
que vivem em um estado onde estão surgindo novas
e grandes oportunidades, no qual há sempre esforços
maiores para a expansão sustentável da economia.
Podemos dizer, então, que o povo do Piauí tem no
desenvolvimento econômico sua nova independência.
Estamos a apenas 10 anos do bicentenário da nossa
independência política. É pouco tempo diante dos desafios que se colocam à nossa frente e, menos tempo
ainda, se olharmos para trás.
Mas uma década é tempo bastante para uma
forte expansão econômica, garantidora de mais autonomia para as pessoas. Uma autonomia que será
tanto maior quanto maior for o crescimento de nossa
economia. Depende da expansão econômica e de
obras estruturantes. No entanto, o desenvolvimento
econômico resulta muito mais das iniciativas pessoais.
Felizmente, em meu estado temos tido um povo com
gosto por construir sua própria história, por fazer seus
caminhos próprios, por fazer a grandeza do Piauí a
partir da grandeza das iniciativas individuais.
O Piauí que em dez anos completa 200 anos de
independência política será sem dúvida um estado com
maior independência econômica. Vai ser assim porque
tem um povo que guarda em si uma grande coragem
e determinação. Novamente, recorro ao Hino do Piauí,
às palavras de Da Costa e Silva, que afirma:
Possas tu, no trabalho fecundo
E com fé, fazer sempre o melhor,
Para que, no conceito do mundo,
O Brasil seja ainda maior.
Possas tu, conservando a pureza
Do teu povo leal, progredir,
Envolvendo na mesma grandeza
O passado, o presente e o porvir.
Então, senhor presidente, senhoras senadoras,
senhores senadores, o papel meu e de cada um dos
piauienses é o de fazer o melhor para que seja o nosso Piauí grande. Trabalhamos assim porque queremos
fazer parte de um país grandioso, mas que cresce
com respeito ao meio ambiente. Nossa fé em um estado mais rico e mais desenvolvido, como nos ensina
o poeta de Amarante, não nos pode afastar dos que
vieram antes de nós, tampouco dos que hoje estão
construindo o futuro.
O Piauí é um estado que chega aos 190 anos de
independência política com a firmeza inicial de nossos
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antepassados. Nós estamos todos querendo construir

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

um futuro melhor. Hoje derramamos nosso suor com

co/PTB – RR) – Nada mais havendo a tratar, esta Pre-

este fim, porque é nossa obrigação fazer de nosso

sidência vai encerrar a sessão.

estado um lugar melhor e mais feliz.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 37 minutos.)
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Ata da 194ª Sessão, Não Deliberativa,
em 19 de outubro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Ana Amélia e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Tomás Correia

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 7 minutos e
encerra-se às 10 horas e 47 minutos)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

e Controle (CMA) do Senado Federal, nos termos do
Art. 89, inciso II do Regimento Interno, comunico a
Vossa Excelência a designação, em substituição ao
Senador Vicentinho Alves, do Senador João Costa,
como membro titular da Subcomissão Permanente de
Monitoramento da Implementação das Medidas Adotadas na Rio+20 – CMARIO20
Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

REQUERIMENTO Nº 893, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 55, III, da Constituição, combinado com artigo 40, § 1º, inciso I, do
Regimento Interno do Senador Federal, autorização
para ausentar-me do País, com ônus para essa Casa,
no período de 15 a 26 de novembro do corrente ano,
atendendo o convite do embaixador da República Popular da China, Exmº Senhor Li Jinzhang, participar
da delegação da viagem à China, a qual será chefiada
pelo Exmº Senador Flexa Ribeiro.
Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será publicado e remetido à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. nº 278/2012/CMA
Brasília, 18 de outubro de 2012
Assunto: Designação para subcomissões da CMA
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização

Of. nº 279/2012/CMA
Brasília, 18 de outubro de 2012
Assunto: Designação para subcomissão da CMA
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) do Senado Federal, nos
termos do Art. 89, inciso II, do Regimento Interno,
comunico a Vossa Excelência a designação do
Senador João Costa para integrar, como membro
Suplente, a Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 – CMACOPOLIM – em substituição ao Senador Vicentinho Alves, que se encontra
licenciado desta Casa.
Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à
publicação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Senador Romero Jucá,
para integrar, como suplente, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, nos termos do Ofício
nº 329, de 2012, da Liderança do PMDB.
É o seguinte o Ofício:
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OFÍCIO Nº S/23 DE 2012

Brasília, 18 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Romero Jucá, como
membro Suplente, na Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo – CDR.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 80, de 2012, da
Comissão de Serviços de Infraestrutura, encaminhando, para autuação, o Ofício nº 63/2012, na origem, da
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo,
que apresenta, nos termos do § 1º do art. 28 da Lei
nº 11.079, de 2004, o demonstrativo de impacto orçamentário sobre sua Receita Corrente Líquida relativo
à Parceria Público-Privada, que passa a tramitar como
Ofício nº S/23, de 2012.
São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 63/2012
Em 11 de setembro de 2012
Ref.: Contratação de PPP
Em atendimento ao mandamento contido no art.
28 da Lei Federal 11.079/2004, o Município de São Bernardo do Campo vem à presença de V. Exª submeter
o demonstrativo de impacto orçamentário sobre sua
Receita Corrente Líquida havida pela contratação de
Parceria Público-Privada para a outorga de Sistema
de Manejo e Gestão de Resíduos Sólidos, assinada
em 20/06/2012.
Como se pode observar, o endividamento havido pela contratação da PPP está demonstrado pelo
período dos próximos 10 (dez) anos, sem que a porcentagem da receita corrente líquida atinja o limite
de 5% imposto pelo art. 28 da Lei 11.079/2004, com
nova redação dada pela Medida Provisória 575 de 07
de agosto de 2012.

Ofício nº 80/2012-CI
Brasília, 17 de outubro de 2012

Observe-se ainda que mesmo que se adote como
critério-limite a porcentagem anterior, de 3% sobre a

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 409 do Regimento Interno do
Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que
esta Comissão recebeu o Ofício nº 63/2012, de 11 de
setembro de 2012, da Prefeitura do Município de São
Bernardo do Campo, que trata do regramento contido
no § 1º do art. 28, da Lei nº 11.079, de 2004, referente
ao encaminhamento de informações sobre a contratação de parceria público-privada, mencionando não ter
atingido o limite de endividamento municipal.
Atenciosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente.

Receita Corrente Líquida, o Município encontraria folga para a contratação de outras parcerias, conforme
descrito no relatório anexo.
Assim sendo, cumprindo o quanto exige a legislação federal no que diz respeito ao limite de endividamento municipal, aproveitamos o ensejo para
cumprimentá-la e apresentar as nossas estimas e
consideração.
Marcos Moreira de Carvalho, Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania
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TERMO DE CONTRATO DE PARCERIA
PÚBLICO PRIVADA
SA. 200.2 Nº 114/2012
EMENTA: TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE PARCERIA PÚBLICO – PRIVADA – PPP OBJETIVANDO A OUTORGA
DO SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO E
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CONCESSIONÁRIA: SBC VALORIZAÇÃO
DE RESÍDUOS S.A.
CONCORRÊNCIA N°.10.01012011
Por este instrumento, as partes, de um lado, o
Município de São Bernardo do Campo, inscrito no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda sob o nº 46.523.239/0001-47, neste ato
representado pelo Ilmº Sr. Prefeito, Sr. Luiz Marinho,
doravante denominado apenas Município, e, de outro,
a empresa SBC Valorização de Resíduos S.A, com
endereço Rua Tietê, 232, Parte, Rudge Ramos, São
Bernardo do Campo, SP, constituído pela empresa
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Revita Engenharia S/A., com sede na Rua Clodomiro
Amazonas, 249, 2° andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP,
inscrita no CNPJ sob o nº 08.623.970/0001-55, neste
ato representado pelo Sr. Marco Aurélio Seixas, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado a
Rua Valdomiro Silveira n°. 20, apto. 72, Santos, São
Paulo, portador do RG n°. 10.343.043-SSP/SP e CPF
042.576.488-56 e a empresa LARA CENTRAL DE
TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, com sede na
Avenida Guaraciaba, 430, Sertãozinho, Mauá, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 57.543.001/0001-08, neste ato
representado pelo Sr. Adalberto Coppini Filho, Brasileiro, Casado, Administrador de empresas, residente e
domiciliado na Avenida Guaraciaba nº 430, Mauá, São
Paulo, portador do RG nº 7.532.012-SSP/SP e CPF
007.134.928-64, doravante designada simplesmente
Concessionária, tendo em vista o constante e decidido
no Processo de Contratação nº 80.097/2011 doravante referido simplesmente como Processo, em especial
a deliberação da Comissão de Julgamento de Licitações – COJUL nº 119/2012, inserta ás fls. 9806/9807
do mencionado processo, devidamente homologada
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pelo Sr. Prefeito às fls. 9820, resolvem celebrar o presente contrato, nos termos das disposições a seguir
discriminadas:
DO OBJETO
1.0 – A CONCESSIONÁRIA obriga-se em regime
de Parceria Público-Privada, a execução do sistema
integrado de manejo e gestão de resíduos sólidos, de
acordo com sua proposta técnica e comercial, rigorosamente dentro das especificações técnicas constantes do edital de Concorrência Pública nº 10.010/2011
e seus anexos, os quais, para todos os efeitos, fazem
parte desta avença.
1.1 – Compreendem no objeto deste contrato os
seguintes serviços e atividades:
1.1.1 – Coleta manual e mecanizada e transporte
de resíduos sólidos domiciliares e de varrição;
1.1.2 – Varrição manual e mecanizada de vias e
logradouros públicos;
1.1.3 – Fornecimento, implantação, manutenção
e higienização de papeleiras;
1.1.4 – Coleta e transporte de grandes objetos;
1.1.5 – Lavagem manual e mecanizada de vias
e logradouros públicos;
1.1.6 – Operação feira limpa;
1.1.7 – Limpeza de núcleos e áreas de difícil
acesso;
1.1.8 – Roçada, corte de mato e de gramíneas e
capinação mecânica e química;
1.1.9 – Poda de galhos de árvores, transporte
e trituração;
1.1.10 – Remoção de árvores e reparos em passeios danificados pela remoção de árvores;
1.1.11 – Limpeza de bocas de lobo e de córregos
e transporte de resíduos;
1.1.12 – Limpeza de piscinões municipais, transporte e tratamento dos resíduos;
1.1.13 – Serviços gerais de limpeza pública;
1.1.14 – Programa de informação e de educação ambiental;
1.1.15 – Sistema de monitoramento, controle e
avaliação dos serviços;
1.1.16 – Programa de minimização de resíduos
– coleta seletiva, implantação de PEVs e Ecopontos
e Programa de gestão integrada e de manejo de resíduos da construção civil – RCC;
1.1.17 – Remediação da área do antigo lixão do
Alvarenga;
1.1.18 – Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos e Unidade de Recuperação de
Energia (SPAR-URE-SBC);
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1.1.19 – Outros serviços apresentados na proposta técnica inserida nos autos às fls. 6195/9656.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO
E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.0 – O prazo de vigência da concessão será de
30 (trinta) anos, contados a partir da data da assinatura deste contrato de PPP, podendo ser prorrogado
por mais 5 (cinco) anos, nos termos da Lei.
2.1 – Os prazos para o cumprimento de todas as
obrigações, formalidades e início de cada etapa dos
serviços contratados deverão seguir rigorosamente o
cronograma apresentado pela CONCESSIONÁRIA
em sua proposta técnica, o qual faz parte deste contrato e balizará o controle e fiscalização dos serviços,
e cujo descumprimento ensejará a aplicação das penalidades cabíveis.
DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
E FISCALIZAÇÃO
3.0 – Os serviços serão iniciados pela Concessionária somente após o recebimento da respectiva
Ordem de Serviço para o início do contrato, a qual
deverá ser retirada no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis, contados da comunicação do Município.
3.1 – A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições iniciais, acréscimos ou
supressões nos serviços, até o limite previsto no § 1º,
do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, sobre o valor
inicial atualizado do contrato.
3.2 – Após o recebimento da Ordem de Serviço,
a CONCESSIONÁRIA deverá iniciar suas atividades,
conforme cronograma apresentado em sua Proposta
Técnica, cumprindo todas as obrigações impostas no
edital de Concorrência Pública nº 10.01012011, no
contrato, na proposta técnica e no termo de referência.
3.3 – A partir do início da execução contratual,
é dever da CONCESSIONÁRIA a obtenção de todas
as licenças e alvarás necessários para a execução
dos serviços contratados, e também do licenciamento
ambiental do SPAR-URE-SBC, observando rigorosamente a legislação pertinente e prazos estabelecidos
no cronograma.
3.4 – A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a elaborar o projeto executivo dos serviços, o que será feito
mediante apresentação dos Planos de Trabalho para
todos os serviços, em estrita conformidade com a proposta técnica apresentada, conforme especificações
do Termo de Referência, sendo que a execução de
todos os serviços e obras deverá observar as normas
contidas neste mesmo anexo.
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3.5 – As contratações, inclusive de mão de obra,
feitas pela CONCESSIONÁRIA serão regidas pelas
disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os
terceiros contratados por ela e o Município.
DOS PREÇOS E DOS PAGAMENTOS
4.0 – A remuneração da CONCESSIONÁRIA será
efetivada mediante pagamento do valor por ela apresentada, fundamentada por valor global e contratual dos
serviços, considerando 80% de teto máximo em função
da execução adequada dos serviços e após mediação
realizada pelo MUNICÍPIO e 20% atribuída à avaliação
qualitativa dos mesmos, nos termos dispostos pelo
Anexo I-F do edital em consonância com a proposta
e planilhas que a compõem, partes integrantes deste
contrato, abatidos os valores de receitas acessórias
percebidas pela CONCESSIONÁRIA. Estima-se que
o valor global do contrato seja de R$4.269.020.219,89
(quatro bilhões, duzentos e sessenta e nove milhões,
vinte mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e nove
centavos), nos 30 anos de concessão.
4.1 – Juntamente com a nota fiscal, a CONCESSIONÁRIA enviará mensalmente o relatório de todos
os serviços prestados, indicando seus quantitativos,
bem como a relação das receitas acessórias obtidas
durante o período, as quais gerarão os descontos nas
faturas, observando-se o seguinte:
4.1.1 – Após a implantação do SPAR-URE-SBC
e início de sua operação, com a ocorrência de receitas acessórias não previstas no Plano de Negócio da
CONCESSIONÁRIA, esta deverá repassar 10% (dez
por cento) do lucro líquido advindo destas receitas ao
MUNICÍPIO, em forma de desconto mensal do valor
pago como contraprestação dos serviços.
4.1.1.1 – Igualmente, este mesmo percentual de
desconto deverá ser ofertado com o crescimento da
receita advinda do tratamento de outros resíduos, da
prestação de outros serviços/contratos com terceiros
e outros fatores de geração de receitas não considerados na proposta técnica.
4.1.1.2 – Consideram-se receitas acessórias
aquelas que sejam obtidas pela CONCESSIONÁRIA
durante toda a vigência da outorga da concessão, não
previstas na proposta técnica e comercial da mesma.
4.1.1.3 – Entende-se por receitas complementares
aquelas previstas e estimadas nas propostas técnicas
e comercial da CONCESSIONÁRIA, a exemplo da venda de energia, de materiais recicláveis, de composto
orgânico e outras.
4.2 – O faturamento dos serviços prestados ao
MUNICÍPIO serão efetuados mensalmente, deven-
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do ser apresentados até o 5º (quinto) dia útil do mês
subseqüente àquele a que se refere a prestação dos
serviços executados.
4.3 – A aceitação da nota fiscal e o pagamento
correspondente não isentarão a CONCESSIONÁRIA
das responsabilidades contratuais ou implicarão no
recebimento definitivo dos serviços, que somente se
dará mediante verificação do cumprimento das condições de execução dos serviços;
4.4 – O pagamento da nota fiscal será efetuado
em até 30 (trinta) dias corridos, mediante crédito em
conta corrente de titularidade da CONCESSIONÁRIA,
contados da data de aceitação da nota fiscal/fatura.
4.5 – Nas notas fiscais emitidas deverá constar
o número deste contrato.
4.6 – Para efeito de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão da PPP, com relação ao crescimento
da geração de resíduos no MUNICÍPIO, deverão ser
considerados os seguintes aspectos:
a) A diretriz de redução na geração de resíduos incorporada pelo Plano Municipal de
Resíduos – Cenário 1, que projetou a curva
de crescimento de geração na perspectiva
nesta redução;
b) Que o novo sistema de limpeza pública
definido para o MUNICÍPIO adotou diversos
programas neste intuito, e considerando ainda que o novo sistema de remuneração pelos
serviços prestados, pelo valor global, deve
estabelecer uma lógica econômica capaz de
premiar a eficiência.
4.7 – Com base nas diretrizes acima definidas,
fica estipulado que somente será considerado para
efeito de repactuação do contrato, o crescimento da
geração de resíduos superior a 15% (quinze por cento)
do previsto e projetado no Plano Municipal de Resíduos do MUNICÍPIO.
4.8 – Na ocorrência do crescimento na geração de
resíduos nas condições desta cláusula, só será incorporado nos cálculos 50% (cinqüenta por cento) deste
crescimento, repactuando-se a cada 12 (doze) meses.
4.9 – Definido o balanço de massa e os processos tecnológicos da proposta da CONCESSIONÁRIA,
após a implantação e inicio da operação do SPAR-URE-SBC, os custos com a disposição final das cinzas e
escórias deverão ser objeto de repactuação de preços,
caso os mesmos não sejam classificados como: Cinzas
de filtros: Classe I e Escórias: Classe II, pelos órgãos
ambientais competentes.
4.10 – Ressalvado o disposto na cláusula 4.7
deste contrato, na ocorrência de fatores que gerem o
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desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que comprovados pela CONCESSIONÁRIA, nos
termos previstos no artigo 65, II, “d” da Lei Federal nº
8.666/93, será concedida a repactuação de preços.
4.10.1 – Será objeto de repactuação de preços a
ocorrência de incentivos fiscais e isenções tributárias
que incidam na prestação dos serviços, o que gerará
desconto em favor do MUNICÍPIO.
4.10.2 – A CONCESSIONÁRIA terá direito à repactuação de preços imediata quando houver modificação dos fatores de formação de preços para o tratamento de resíduos do SPAR-URE-SBC, considerados
em sua proposta comercial, tais como valor de venda
da energia, valor de compra do gás para co-geração
de energia, custo de disposição de cinzas e escórias
e outros. A concessão da repactuação, neste caso,
terá como termo inicial a data da ocorrência do fato
gerador do desequilíbrio.
4.11 – Ultrapassados os 12 (doze) meses da
apresentação da proposta, conforme estabelece a Lei
Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, mediante
o requerimento expresso da CONCESSIONÁRIA, os
preços serão reajustados, obedecido o seguinte critério:
4.12 – Fica definido o IPCA como índice geral de
preços básico a ser utilizado, como segue:
a) Na eleição do índice:
– um mês de retroação da data base (mês da
entrega da proposta);
– um mês de retroação da incidência.
b) Na incidência: A variação apurada será aplicada sobre o preço proposto e incidirá no 13º mês
contado da data de apresentação da proposta
e assim sucessivamente.
4.13 – Havendo necessidade de readequação
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, serão
utilizados como parâmetros iniciais de recomposição
os valores previstos na proposta comercial, em confronto com as justificativas e elementos comprobatórios pertinentes, segundo as disposições contratuais.
DA GARANTIA E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
5.0 – Antecedendo à assinatura deste instrumento, a CONCESSIONÁRIA prestou garantia observando
as estipulações do edital de Concorrência Pública nº
10.010/2011, optando pela modalidade Seguro Garantia, no valor de R$6.275.261,25, com validade até
20-6-2013, que corresponde a 5% (cinco por cento)
do valor anual do contrato.
5.1 – Igualmente, a CONCESSIONÁRIA apresentará o Seguro de Performance do empreendimen-
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to do SPAR-URE-SBC, que será identificado a época
oportuna.
5.2 – A garantia e seguros prestados deverão
abranger todo o período contratual, devendo a CONCESSIONÁRIA prorrogá-la, renová-la e atualizá-la a
cada término do vencimento, sendo restituída após o
término do contrato de PPP, desde que o mesmo tenha
sido cumprido satisfatoriamente.
5.2.1 – Caso este contrato seja estendido ou
prorrogado, a validade da garantia deverá ser renovada, de modo a abranger o período total de execução.
5.3 – No caso de depósito em títulos da divida
pública, a Secretaria Municipal de Finanças, efetuará
análise prévia dos mesmos objetivando verificar as
condições de mensuração de valor e de resgate.
5.4 – O MUNICÍPIO se reserva o direito de efetuar
cobrança ou descontar de valores devidos à CONCESSIONÁRIA no caso do valor da garantia ser insuficiente
para cobrir danos ou multas.
DOS BENS
6.0 – Todas as Centrais de Triagem, Papeleiras,
Contêineres, Caçambas, equipamentos utilizados nos
PEV’s e nos Ecopontos, bem como outros bens instalados na execução dos serviços objeto desta concessão, e ainda todas as instalações, equipamentos e
sistemas implantados para a operação e funcionamento
do SPAR-URE-SBC, serão revertidos ao patrimônio do
MUNICÍPIO ao final do contrato de Parceria Público
Privada oriundo deste contrato.
6.1 – A CONCESSIONÁRIA deverá manter os
bens e equipamentos utilizados na prestação de todos
os serviços, bem como todas as instalações e equipamentos do SPAR-URE-SBC renovados, não permitindo a depreciação dos mesmos, buscando sempre a
adequação às evoluções tecnológicas.
DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
7.0 – Considerar-se-á extinto o presente contrato
nas seguintes hipóteses, ressalvados o caso de força
maior, plenamente justificado:
I) término do prazo contratual;
II) encampação;
III) caducidade;
IV) rescisão;
V) anulação; ou
VI) falência ou extinção da SPE.
7.1 – A extinção da concessão devolve ao MUNICÍPIO os direitos e deveres relativos à prestação
dos serviços, bem como os bens referidos na cláusula anterior.
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7.2 – Após a extinção do contrato, o MUNICÍPIO
procederá aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, salvo na hipótese de término do prazo contratual, quando estas providências deverão ser adotadas
com antecedência.
7.3 – Extinto o contrato antes de seu termo, o
MUNICÍPIO, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, poderá:
I) ocupar, temporariamente, bens móveis e imóveis e valore-se de pessoal empregado na prestação dos serviços da concessão considerados
imprescindíveis à sua continuidade;
II) manter os contratos firmados pela SPE com
terceiros, pelo prazo e nas condições inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos
prejuízos decorrentes do não cumprimento das
obrigações assumidas.
7.4 – Considera-se encampação a retomada das
atividades integrantes da concessão desta parceria
público-privada, pelo MUNICÍPIO, durante o prazo
do contrato, em face das razões de interesse público,
mediante Lei autorizativa especifica e precedida de
pagamento de indenização.
7.5 – O contrato poderá ter sua caducidade declarada pelo MUNICÍPIO, respeitado o processo administrativo que assegure ampla defesa da SPE, nas
hipóteses de;
I) inexecução total do objeto da PPP;
II) não implantação de algum dos Programas
definidos no item 5.1.11 do Anexo I – Termo de
Referência, bem como outros Programas que a
CONCESSIONÁRIA tenha apresentado em sua
proposta técnica;
III) deficiência reiterada na prestação dos serviços objeto da concessão;
IV) descumprimento das obrigações de realização
de obras ou melhorias, bem como aquisição de
bens previstos no edital de Concorrência Pública nº 10.01012011 e todos os seus anexos, bem
como no contrato;
V) descumprimento as metas de universalização
e de qualidade dos serviços, previstas na legislação e no contrato;
VI) transferência do controle societário, cisão,
fusão, incorporação ou redução do capital social
da SPE, sem prévia anuência do MUNICÍPIO;
VII) transferência do contrato sem prévia anuência do MUNICÍPIO;
VIII) dissolução ou falência da CONCESSIONÁRIA.
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7.4 – A declaração de caducidade não elidirá a
aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do
edital de Concorrência Pública nº 10.010/2011 e seus
anexos, pelas infrações praticadas pela SPE.
7.5 – A anulação será decretada pelo MUNICÍPIO ou pelo Poder Judiciário, em caso de irregularidade grave e insanável do contrato, observado
o regime de indenização previsto na Lei Federal nº
8.987/95.
DAS PENALIDADES
8.0 – Pela inobservância parcial ou total das obrigações previstas na legislação em vigor, em especial,
das previstas neste contrato, no edital de Concorrência Pública nº 10.010/2011 e todos os seus anexos, o
MUNICÍPIO poderá, de acordo com a natureza da infração e ao objeto do contrato a que se referir, aplicar
à CONCESSIONÁRIA, independentemente da ordem,
as seguintes sanções:
I) Advertência;
II) Multa;
III) Intervenção temporária dos serviços;
IV) Suspensão do direito de licitar com o MUNICÍPIO;
V) Declaração de Inidoneidade.
8.1 – Pela inexecução total do objeto deste contrato, caberá a aplicação da multa de 5% (cinco por
cento) do valor adjudicado, sem prejuízo da penalidade
de suspensão do direito de licitar com o MUNICÍPIO e
a caducidade da outorga.
8.2 – Pela não implantação de algum dos Programas definidos no item 5.1.11 do Anexo I – Termo
de Referência, bem como outros Programas que a
CONCESSIONÁRIA tenha apresentado em sua proposta técnica, será aplicada multa correspondente a
3% (três por cento) do valor total do contrato e a caducidade da outorga.
8.3 – Pela operação inadequada ou mau gerenciamento dos serviços, assim como o não cumprimento dos parâmetros e metas de qualidade nos serviços
arrolados, dentro dos prazos estabelecidos, ensejará
a multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por
cento) ao dia do valor mensal do contrato, até a resolução do problema, conforme infrações abaixo:
a) Atraso injustificado para o início dos serviços;
b) Não disponibilização efetiva das instalações
necessárias à execução do contrato, incluindo
instalação administrativa; oficina; almoxarifado; estoque de equipamentos, componentes e
peças; garagens e outras unidades indispensáveis aos serviços;
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c) Não disponibilização de equipamentos, veículos, caminhões, máquinas, contêineres, caçambas, papeleiras, instalações dos Ecopontos
e dos PEV’s e todos os demais necessários à
execução contratual;
d) Não disponibilização de reserva técnica para
a toda frota, contêineres, caçambas, papeleiras, instalações dos Ecopontos e dos PEV’s
e todos os demais equipamentos;
e) Não manter o sistema de monitoramento e
controle dos serviços, incluindo a instalação
nos equipamentos e veículos, com a utilização
de tecnologias de Sistema de Posicionamento
Global – GPS:
f) Não disponibilização de mão-de-obra em
quantidade adequada às exigências do edital de Concorrência Pública nº 10.010/2011
e suficiente para a realização dos serviços
contratados;
g) Não oferecimento de treinamentos e cursos aos empregados da CONCESSIONÁRIA;
h) Não fornecimento de uniformes completos,
equipamentos de proteção individual e pela
falta de sinalização para proteção individual e
coletiva dos trabalhadores e terceiros;
i) Falta ou atraso no cumprimento de determinação para substituição de empregados no
prazo de 24 horas;
j) Pela alteração dos planos de trabalho sem
previa autorização do MUNICÍPIO impedimento de acesso da Fiscalização às oficinas
e outras dependências utilizadas pela CONCESSIONÁRIA;
k) Falta de comunicação aos munícipes dos
serviços e horários em que serão realizados
ou da alteração dos mesmos;
l) Não observância ou inexecução do cronograma de serviços programado pela administração pública;
m) Pelo uso de veículos sem condições de limpeza e conservação, ou veículos que causem
o derramamento de detritos no trajeto; por falta
de pás ou vassouras e limpeza incompleta de
locais aonde tenha caído detritos;
n) Por circuito de coleta não realizado, a partir da data de implantação total dos serviços,
entendendo-se como circuito de coleta o percurso total das vias e trechos de vias atendidos por um veículo coletor num período de
trabalho (as feiras livres serão consideradas
individualmente como circuitos de coleta, para
efeito de aplicação de penalidades);
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o) Por circuitos não completados, abandono
sistemático de recipientes ou sacos plásticos;
p) Pela falta de comunicação aos munícipes
dos serviços e horários em que serão realizados ou da alteração dos mesmos;
q) Por não atendimento às obrigações de lavagem, higienização, desinfecção, desodorização, manutenção e substituição dos veículos,
caminhões, coletores, contêineres, caçambas,
banheiros químicos e outros equipamentos;
r) Pela utilização de produtos químicos sem a
devida regularização ambiental e sem os devidos registros nos órgãos de controle, bem
como uso de herbicidas esterilizantes de solo
que prejudiquem a fertilidade;
s) Pela verificação de falha na operação e
execução dos serviços de limpeza de bocas
de lobo e córregos, limpeza dos piscinões,
transporte e tratamento dos resíduos deles
derivados, não realizando a desobstrução destes locais;
t) Pela não retirada de resíduos de entulhos
e bens inservíveis nas calçadas, canteiros
laterais e centrais, vias e logradouros públicos, próprios municipais, viadutos, alças de
acesso, e seu transporte para as destinações
adequadas;
u) Pela disposição irregular de resíduos recolhidos dos pontos viciados do MUNICÍPIO;
v) Pela inobservância dos requisitos mínimos
exigidos para as caçambas estacionárias, especialmente com a existência de rampas acopladas para os resíduos da construção civil e
sua classificação como classe “A” (limpo) e
classes “C” e “D” (sujos), conforme Resolução
307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA –
Conselho Nacional do Meio Ambiente;
w) Pelo não cumprimento das exigências estabelecidas no projeto de remedição da área
do Alvarenga, conforme proposta técnica da
CONCESSIONÁRIA, ou pela realização de
atividades que afrontem ou ainda, que sejam
incompatíveis com o Plano de Remediação
da antiga área de lixão do Alvarenga aprovado pela CETESB;
8.4 – Relativamente ao Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos e Unidade de
Recuperação de Energia – SPAR-URE-SBC serão
aplicadas multas correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, pelas infrações abaixo:
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a) Não observância em qualquer uma das etapas de implantação do SPAR-URE-SBC, em
descumprimento à proposta técnica e planos
de trabalho;
b) Pelo atraso injustificado no início de operação do SPAR-URE-SBC, em descumprimento
ao cronograma de execução;
c) Pela demora injustificada da CONCESSIONÁRIA no processo de obtenção do licenciamento ambiental do SPAR-URE-SBC
junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que configurem medidas
protelatórias para o início da implantação
do sistema;
d) Pelo descumprimento na instalação dos
equipamentos que compõem o SPAR-URESBC, bem como na utilização de tecnologias e/
ou processos diferentes daqueles apresentados na proposta técnica e planos de trabalho,
não aprovados pela Municipalidade;
e) Não atendimento das exigências ambientais
constantes do licenciamento, bem como todas
as exigências de mitigação e compensação
ambiental definidos pelos órgãos de controle;
f) Pela não apresentação do seguro de performance do empreendimento do SPAR-URE-SBC que garanta o desempenho e eficiência
do sistema proposto;
8.5 – Pela não apresentação dos parâmetros
de monitoramento e qualidade do ar, de acordo com
o Termo de Referência para Estudo de Impacto Ambiental – EIA do SPAR-URE-SBC, fica a CONCESSIONÁRIA sujeita à multa de 0,1% (zero virgula um por
cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia, até
que sejam apresentados.
8.6 – No caso de vencimento do prazo de validade da garantia sem que seja efetuada a renovação
ou prorrogação da mesma, fica a CONCESSIONÁRIA
sujeita à multa de 1,0% (um por cento) do valor mensal do contrato, independente da obrigatoriedade de
renovação da garantia.
8.7 – No caso de interrupção injustificada dos
serviços, salvo motivo de força maior ou caso fortuito
devidamente comprovado, a multa será de 0,1% (zero
vírgula um por cento) sobre o valor mensal do contrato,
por dia, até que sejam reiniciados os serviços.
8.8 – Pelo não cumprimento de qualquer das
cláusulas do contrato, exceto aquelas cujas sanções
são as já estabelecidas, ficará a CONCESSIONÁRIA
sujeita à multa de 1% (um por cento) do valor mensal
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do contrato e, na reincidência, ao dobro, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal que couber.
8.9 – Todas as multas previstas neste item serão
aplicadas em dobro no caso de reincidência.
8.10 – Poderá o MUNICÍPIO, na eventualidade de
quaisquer irregularidades, expedir notificação escrita à
CONCESSIONÁRIA, para que regularize os trabalhos,
antes da aplicação das penalidades previstas.
8.11 – Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação dos mesmos.
8.12 – As multas são independentes entre si; a
aplicação de qualquer penalidade prevista no edital
de Concorrência Pública n.° 10.010/2011 não exclui
a possibilidade de aplicação das demais, bem como
das previstas nos artigos 81 e 86 a 88, da Lei Federal
nº 8.666/93 com suas alterações.
8.13 – O valor relativo às multas eventualmente
aplicadas será deduzido da garantia contratual ou de
pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO, oriundos da
contratação. No caso de impossibilidade, será o valor
inscrito na divida ativa, para cobrança judicial.
8.14 – O MUNICÍPIO poderá determinar a intervenção, por meio de decreto, nas seguintes situações:
a) paralisação injustificada das atividades,
assim entendida a interrupção dos serviços
fora das hipóteses contratuais e legais e sem
apresentação de razões plausíveis, aceitas
pelo MUNICÍPIO;
b) inadequação, insuficiência ou deficiência
grave dos serviços prestados, não resolvidas
em prazo fixado pelo MUNICÍPIO para regularização da situação;
c) desequilibrio econômico-financeiro decorrente de má-administração que coloque em
risco a continuidade dos serviços;
d) infração à ordem econômica, nos termos
da legislação própria;
e) utilização da infra-estrutura para fins ilícitos;
f) omissão na prestação de contas ao MUNICÍPIO ou oferecimento de óbice à atividade
fiscalizatória que pressuponha a prática de
qualquer das ocorrências previstas acima;
g) outras hipóteses em que haja risco à continuidade, qualidade e generalidade dos serviços
ou possam acarretar prejuízo à saúde pública
ou ao meio ambiente.
8.14.1 – Não será decretada a intervenção quando, a juízo do MUNICÍPIO, esta for considerada inócua, injustamente benéfica à CONCESSIONÁRIA ou
desnecessária.
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DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO MUNICÍPIO
9.0 – Prestar todas as informações e dados necessários para a execução dos serviços;
9.1 – Fiscalizar, regular, controlar e acompanhar
permanentemente a execução dos serviços, visando o
atendimento das normas, especificações e instruções
estabelecidas, devendo intervir quando necessário, a
fim de assegurar sua regularidade e fiel cumprimento;
9.2 – Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços objeto do contrato;
9.3 – Proceder à vistoria das instalações, em
conjunto com a licitante vencedora, antes do início dos
serviços e periodicamente, lavrando ata com relatório
da situação observada;
9.4 – Disponibilizar a área necessária à implantação do SPAR-URE-SBC;
9.5 – Disponibilizar áreas necessárias à implantação dos Ecopontos;
9.6 – Remunerar os serviços objeto da presente contrato na forma e nas condições pactuadas no
contrato;
9.7 – Efetuar a fiscalização e avaliação das atividades, dos serviços elou obras, exigindo o cumprimento
do contrato e a manutenção da cidade;
9.8 – Aplicar as penalidades previstas no contrato, de acordo com a legislação;
9.9 – Exigir a troca de veículo ou equipamento
que não seja adequado às exigências do serviço;
9.10 – Solicitar as correções, reparos, remoções, reconstruções ou substituições que se fizerem
necessárias;
9.11 – Fiscalizar as balanças, podendo indicar funcionário para acompanhar as operações de pesagem;
9.12 – Responsabilizar-se pelo ônus das desapropriações e instituir servidões necessárias à execução dos serviços;
9.13 – Proceder as alterações para manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
9.14 – Controlar e gerenciar os procedimentos
para a obtenção do licenciamento ambiental do SPAR-URE-SBC junto à CETESB, podendo colaborar e intervir nos trâmites processuais.
DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS
DA CONCESSIONÁRIA
10.0 – Executar todos os serviços adequadamente, na forma da lei, das normas técnicas aplicáveis e
do contrato, com o rigoroso cumprimento das características mínimas exigidas no Termo de Referência,
bem como aquelas apresentadas na proposta técnica,
projeto executivo, planos de trabalho aprovados e outros documentos técnicos existentes;
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10.1 – Responder integralmente pela execução
de todos os serviços contemplados no contrato de
Parceria Público Privada, por sua implantação, operacionalização e manutenção, em todas as etapas, e
conforme cronograma de execução;
10.2 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive o(s) responsável(is)
técnico(s) apresentado(s) para atendimento do item
4.1.4, alíneas III e IV do edital de Concorrência Pública
n.° 10.010/2011 que rege a licitação, os quais somente poderá(ao) ser substituído(s) por profissional(is) de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelo MUNICÍPIO;
10.3 – Cumprir os prazos determinados no cronograma de execução dos serviços objeto desse contrato;
10.4 – Responsabilizar-se integralmente, perante terceiros, durante a vigência do contrato, pelos atos
praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos e veículos, isentando o MUNICÍPIO de quaisquer
reclamações, multas ou indenizações, bem como de
quaisquer vínculos empregatícios;
10.5 – Elaborar e apresentar o Projeto Executivo,
contemplando todos os Planos de trabalho e requisitos
do Termo de Referência e da proposta técnica apresentada, nos prazos fixados no cronograma;
10.6 – Manter em dia o inventário e o registro
dos bens vinculados à concessão e zelar pela sua
integridade;
10.7 – Manter os equipamentos, máquinas e
veículos em bom estado de funcionamento e dentro
dos padrões de controle ambiental exigidos, quanto à
poluição do ar e sonora, e em estrita observância às
normas federais, estaduais e municipais;
10.8 – Manter reserva técnica de todos os equipamentos, veículos, máquinas, contêineres, caçambas e todos os demais equipamentos necessários à
execução contratual;
10.9 – Fornecer toda a mão de obra necessária à
execução dos serviços e manter a sua equipe identificada fornecendo uniformes e calçados padronizados,
com os equipamentos de proteção individual (EPI),
conforme exigências das leis trabalhistas, necessárias
ao seguro desempenho de suas funções;
10.10 – Manter as logomarcas do município em
todos os veículos e materiais de divulgação;
10.11 – Confeccionar e colocar nos locais de trabalho sinalização visual completa;
10.12 – Em prejuízo de suas responsabilidades,
poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de
atividades inerentes, acessórias e complementares
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ao serviço concedido, bem como a implementação de
projetos associados, não se estabelecendo qualquer
vinculo entre estes e o município;
10.13 – Cumprir as exigências ambientais impostas pelos órgãos governamentais responsáveis pelo
controle do meio ambiente;
10.14 – Responder integralmente pelas penalidades aplicadas pelos Órgãos Governamentais referidos,
em decorrência dos serviços executados;

10.15 – Cumprir as exigências impostas pelos
Órgãos Governamentais responsáveis pela segurança, higiene e medicina do trabalho;
10.16 – Prestar, sempre que solicitada, orientação e demais esclarecimentos referentes à execução
dos serviços, aos técnicos do município, bem como
enviar todos os elementos e comunicações referentes
à execução do objeto contratual, por correspondência
protocolizada ou meio eletrônico;
10.17 – Permitir ao pessoal da fiscalização do
município, desde que devidamente identificados, livre acesso aos seus depósitos, oficinas, garagens
e outras dependências, possibilitando a vistoria das
instalações, anotações relativas aos equipamentos,
ao pessoal e ao material, fornecedores, e elementos
referentes aos serviços;
10.18 – Captar, aplicar e gerir recursos financeiros necessários à execução do contrato, podendo os
mesmos ser de origem interna ou externa;
10.19 – Disponibilizar ao município, quando solicitado, os documentos, estudos e projetos necessários à obtenção das Licenças Ambientais, facilitando a
co-gestão e apoio aos trâmites processuais junto aos
órgãos ambientais;
10.20 – Obter, junto aos órgãos competentes, a
renovação das licenças ambientais, bem como as demais licenças necessárias à efetiva execução de todos
os serviços de limpeza e gestão, bem como para a implantação e operação da SPAR-URE-SBC;
10.21 – Observar rigorosamente os planos de
trabalho apresentados na proposta técnica, cumprindo as frequências estabelecidas para os serviços de
coleta de resíduos, coleta conteinerizada, varrição
manual e mecanizada, lavagem de vias e todos os
demais serviços de limpeza estabelecidos no Termo
de Referência, Proposta Técnica, Projeto Executivo e
outros documentos técnicos pertinentes;
10.22 – Efetuar anualmente a análise dos resíduos coletados por região, abrangendo os parâmetros
da composição física, densidade aparente, umidade,
composição percentual de materiais, teor de matéria
orgânica (ensaio gravimétrico), submetendo ao município para aprovação prévia, o plano de amostragem,
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caracterização e método estatístico e de modelagem
que será utilizado.
10.23 – Implantar, substituir, complementar a
quantidade suficiente, efetuar a manutenção, operacionalização, limpeza e higienização de todos os contêineres, papeleiras, lixeiras, caçambas e caçambas
estacionárias exigidas no contrato, conforme estabelecido no Termo de Referência e na proposta técnica
da concessionária;
10.24 – Implantar os Ecopontos, as Centrais de
Triagem, as Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos de Construção Civil (RCC) e Unidade de Valorização de RCC, e efetuar sua operação conforme
regras do Termo de Referência e da proposta técnica
apresentada;
10.25 – Disponibilizar áreas necessárias para a
implantação das Centrais de Triagem, Áreas de Triagem e Transbordo de Resíduos da Construção Civil e
Unidade de Valorização de RCC;
10.26 – Desenvolver e implantar Programa de Informação e Educação Ambiental em conformidade com
o Termo de Referência e proposta técnica apresentada;
10.27 – Apresentar aos munícipes todas as informações necessárias sobre os serviços de limpeza,
indicando as frequências dos serviços, planejamento,
maneira correta de utilização dos contêineres, adequabilidade do ensacamento dos resíduos, diferentes
tipos de resíduos, dados educativos e outros aspectos
de relevância do contrato;
10.28 – Realizar integralmente a Remediação
da Área do antigo lixão do Alvarenga, nos termos
do Plano proposto pela concessionária na proposta técnica, elaborado em conformidade com as diretrizes e estudos de concepção estabelecidos no
Plano de Remediação apresentado pelo município à
CETESB, constante do Termo de Referência, Anexo
1-1 do Termo de Referência, que faz parte integrante deste contrato;
10.29 – Responder integralmente pela execução
das obras de instalação e pela operação do SPAR-URE-SBC, pela execução dos serviços e por eventuais danos deles decorrentes, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referência, no contrato a ser firmado
e demais documentos que o integrarem;
10.30 – Receber todos os resíduos domiciliares
e provenientes da poda no SPAR-URE-SBC, durante
24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, ininterruptamente;
10.31 – Realizar obras, fornecer e implantar equipamentos e instalações necessárias à execução do
objeto, bem como à continuidade modernização, ampliação e universalização dos serviços;
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10.32 – Prover os investimentos necessários, observado o disposto no edital de Concorrência Pública
n.° 10.010/2011, contrato e no plano de negócios constante da proposta comercial da CONCESSIONÁRIA;
10.33 – Manter em dia o inventário e o registro
dos bens vinculados à concessão;
10.34 – Cumprir e fazer cumprir as normas do
serviço e as cláusulas contratuais da concessão;
10.35 – Submeter-se à fiscalização do MUNICÍPIO, permitindo o acesso de suas agentes, em qualquer
época, às obras, aos equipamentos e às instalações
integrantes do serviço, bem como a seus registros
contábeis;
10.36 – Executar os serviços de forma a não
colocar em risco a saúde humana, nem causar prejuízo ao meio ambiente, higiene e limpeza dos locais
públicos;
10.37 – Privilegiar as tecnologias ecologicamente
equilibradas, na forma da legislação e regulamentação;
10.38 – Criar mecanismos para permanente participação dos munícipes no planejamento dos serviços
e responder suas reclamações em prazo razoável,
observado especialmente o disposto nas especificações técnicas;
10.39 – Realizar as ampliações necessárias à
execução do objeto contratado, sempre que determinadas pelo MUNICÍPIO e justificadas à luz do interesse público, garantido o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato;
10.40 – Submeter previamente ao MUNICÍPIO
qualquer alteração que pretenda fazer nos estatutos que digam respeito à cisão, fusão, incorporação,
transferência ou alteração no controle societário ou
capital social;
10.41 – Utilizar sempre que exigido, equipamentos certificados;
10.42 – Arcar com os tributos que a legislação
obrigar em função das atividades inerentes ao contrato;
10.43 – Obter tempestivamente todas as licenças
ou autorizações administrativas necessárias à execução do objeto do contrato, seja elas de âmbito federal,
estadual ou municipal, sobretudo as de natureza ambiental, arcando com todos os ônus e responsabilidades relativos a tais licenças;
10.44 – Fazer constar expressamente que todos
os contratos celebrados com terceiros contenham
disposição que desonere o MUNICÍPIO de quaisquer
obrigações e responsabilidades assumidas pela CONCESSIONÁRIA, seja de maneira subsidiária, solidária
ou supletiva;
10.45 – Caso contrate com terceiros a realização
de atividade inerente ao objeto da concessão ou que
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seja essencial para a continuidade dos serviços concedidos, fazer constar do respectivo contrato disposição
assegurando a sub-rogação automática do contrato em
favor do MUNICÍPIO, no caso de extinção do contrato
de parceria público-privada, com prévia, irretratável e
irrevogável anuência do contratado;
10.46 – Cumprir todas as normas de higiene, saúde, segurança e medicina do trabalho, nos termos da
Consolidação das Leis do Trabalho, Legislação federal, estadual e/ou municipal aplicável, Normas Regulamentadoras e outras pertinentes ao objeto do contrato;
10.47 – Durante a vigência do contrato, a CONCESSIONÁRIA será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados pelo seu pessoal, prepostos e contratados na prestação dos serviços objeto
do contrato, bem como pelo uso dos equipamentos
ou instalações, excluído o MUNICÍPIO de quaisquer
reclamações e/ou indenizações, não reduzindo esta
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento
pelo MUNICÍPIO;
DA FISCALIZAÇÃO
11.0 – A fiscalização será exercida pelo MUNICÍPIO e/ou por órgão ou entidade por ele indicada ou criada para este fim, que disponibilizará de fiscais efetivos
para avaliação e verificação da execução, utilizando-se de critérios objetivos do Sistema de Avaliação dos
Serviços, conforme Anexo I-F do Termo de Referência,
que faz parte integrante deste contrato.
11.1 – A fiscalização terá plena autoridade para
suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços,
total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente,
por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou
outros.
11.2 – A fiscalização se reserva ao direito de controlar e gerenciar os procedimentos para a obtenção
do licenciamento ambiental do SPAR-URE-SBC junto
à CETESB, podendo colaborar e intervir nos trâmites
processuais.
11.3 – A CONCESSIONÁRIA será obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, da execução
dos serviços contratados, facultando a fiscalização a
qualquer hora. Deverá, também, facilitar a fiscalização
em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências
onde se encontrem materiais destinados à execução
dos serviços, mesmo que em propriedade de terceiros.
11.4 – O controle e fiscalização pela implantação,
execução e operação de todos os serviços objeto desta
Parceria Público Privada serão efetuados pela Prefeitura
Municipal de São Bernardo do Campo e/ou por órgão
ou entidade por ela indicada ou criada para este fim,
podendo também criar regulamentação dos serviços.
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11.5 – As exigências e a função da fiscalização
não eximem a CONCESSIONÁRIA das responsabilidades assumidas na execução do serviço.
11.6 – A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer, a
qualquer momento, quando solicitado, todas as informações relativas à execução dos serviços, sem que tal
atitude implique em responsabilidade da fiscalização
sobre a ação da mesma.
DA LEGISLAÇÃO E LICITAÇÃO
12.0 – Este contrato é regulamentado pelas Leis
Federais n.° 11.079/04, 8.987/95 e 8.666/93 e posteriores alterações, e Leis Municipais n.° 6.024/10 e
6.137/11, cujo objeto e demais especificações se encontram descritos no edital de Concorrência Pública
n.° 10.010/2011.
12.1 – O presente contrato fica vinculado à Concorrência Pública n.° 10.010/2011, autuada no processo
administrativo n.° 80.097/2011, especialmente o edital
e todos os anexos, que fazem parte integrante desta
avença, independentemente de transcrição.
DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO
E TRANSFERÊNCIA
13.0 – É vedado à CONCESSIONÁRIA subcontratar ou transferir o objeto contratual, total ou parcialmente, a qualquer título, inclusive mediante alterações
societárias, sem prévia e expressa autorização por
escrito do MUNICÍPIO.
13.1 – Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita do MUNICÍPIO
será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além
de constituir infração passível das comunicações legais e contratuais cabíveis.
13.2 – Em caso de subcontratação, quando autorizada, a CONCESSIONÁRIA permanecerá solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em
relação ao MUNICÍPIO, como perante terceiros, pelo
perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.
13.3 – As condições de habilitação previstas no
edital de Concorrência Pública n.° 10.010/2011 deverão ser plenamente atendidas e mantidas pela CONCESSIONÁRIA durante todo o período de vigência do
contrato, inclusive por suas subcontratadas, quando
autorizada a subcontratação.
INSTRUMENTOS GARANTIDORES
DO MUNICÍPIO
14.0 – O MUNICÍPIO arrola como instrumentos
garantidores, para fins de garantia real da Parceria
Público-Privada de que trata este contrato os imóveis
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abaixo especificados, de acordo com a Lei Municipal
n.° 6.137111:
I – Próprio Municipal e suas benfeitorias, codificado como C-013-017, com 21.153,00m2, situado
na Avenida Caminho do Mar, 2.795, objeto da
Transcrição n.° 20.762, do Primeiro Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo
do Campo e inscrito no cadastro imobiliário sob
o n.° 013.034.172.000, cuja descrição do imóvel
encontra-se caracterizada na planta n.° M-517,
com valor fiscal de R$ 19.467.741,79 (dezenove milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil,
setecentos e quarenta e um reais e setenta e
nove centavos);
II – Próprio Municipal e suas benfeitorias, codificado como C-012-011, com 2.065,93m2, situado na Rua Jacquey, 61, objeto da Transcrição
n.° 42.237, do Primeiro Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de São Bernardo do
Campo, e inscrito no cadastro imobiliário sob o
n.° 012.023.014.000, cuja descrição do imóvel
encontra-se caracterizada na planta n° M-529,
com valor fiscal de R$ 3.113.292,02 (três milhões,
cento e treze mil, duzentos e noventa e dois reais
e dois centavos);
III – Próprio Municipal e suas benfeitorias, codificado como C-004-122, com 19.404,00m2, situado na Avenida Wallace Simonsen, 222, objeto
da Matricula n.° 15.055, do Primeiro Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo
do Campo, e inscrito no cadastro imobiliário sob
o n.° 004.031.001.000, cuja descrição do imóvel
encontra-se caracterizada na planta n.° A2-793,
com valor fiscal de R$ 11.879.690,01 (onze milhões, oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos
e noventa reais e um centavo); e
IV – Próprio Municipal e suas benfeitorias, codificado como C-11-20, com 8.440,37m2, situado
na Avenida Kennedy, 1058, remanescente da
Transcrição n.° 19.206 do Primeiro Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo
do Campo, e inscrito no cadastro imobiliário sob
o n° 011.038.005.000, cuja descrição do imóvel
encontra-se caracterizada na planta n.° A0-1472
(área A2), com valor fiscal de R$ 14.002.313,13
(quatorze milhões, dois mil, trezentos e treze reais e treze centavos).
14.1 – Estas garantias poderão ser substituídas pelo MUNICÍPIO no caso de criação de Fundo(s)
específico(s) que venham a garantir a execução contratual ou outra fonte de garantia.
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DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
15.0 – As despesas decorrentes da execução
dos serviços a que se refere este contrato correrão
por conta das dotações orçamentárias n.° 07.074.3.3
.90.39.00.15.452.0015.2410.01 (0219-1), 08.082.3.3.
90.39.00.12.361.0050.2064.01 (516-5), 08.082.3.3.9
0.39.00.12.365.0050.2064.01 (528-8), 08.082.3.3.90
.39.00.12.361.0050.2064.05 (518-1) e 08.082.3.3.90
.39.00.12.365.0050.2064.01 (530.1).
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.0 – Fica eleito o foro da Comarca de São
Bernardo do Campo para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente contrato.
17.0 – O presente Instrumento contratual estará
automaticamente convalidado assim que a CONCESSIONÁRIA apresentar os documentos finais do registro

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Ofício nº S/23, de 2012, vai à Comissão de
Serviços de Infraestrutura.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 66, de 2012
(nº 398/2012, na origem), de 11 de outubro último, do
Ministro de Estado da Fazenda, que encaminha, nos
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junto a JUCESP – protocolo 0.617.379/12-9, por cópia
devidamente autenticada, cópia autenticada da Ata de
Reunião do Conselho de Administração realizada em
11/06/2012, que instituiu a diretoria em exercício da
CONCESSIONÁRIA, cópia autenticada do Estatuto
Social, comprovação do registro junto à Receita Federal do Brasil, bem como registros perante o INSS
(Instituto Nacional do Seguro Social) e FGTS (Fundo
de garantia por tempo de serviço), assim como o Seguro de Performance do Empreendimento mencionado
no item 5.1. deste instrumento.
E, por estarem as partes de comum acordo sobre as estipulações, termos e condições deste instrumento, firmam-no em 2 (duas) vias, na presença de 2
(duas) testemunhas.
São Bernardo do Campo, 20-06-2012.

termos do art. 4º da Resolução nº 20, de 2004, do Senado Federal, relatório sobre o Programa de Recompras
de Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal Externa
dentro das Operações de Administração de Passivo,
realizadas nos quatro primeiros bimestres de 2012.
É o seguinte o Aviso:

118

Outubro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO55529
2012

Sábado 20

OUTUBRO 2012

55530 Sábado 20

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

119

Outubro de 2012

120

Outubro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Aviso nº 66, de 2012, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, quero
hoje abordar um tema que creio ser o tema que domina o País desde o mês de junho, que são as eleições
municipais. Eu diria até que essas são as eleições que
mais interessam ao cidadão, à cidadã, porque é eleição que define quem vai dirigir o Município, portanto,
quem será capaz de resolver os problemas de onde
mora a pessoa: é a rua, é a o transporte, é a saúde
pública, é a educação. Enfim, os problemas que as
pessoas têm de fato estão nos Municípios. Então, a
escolha do prefeito e a escolha dos vereadores é uma
muito importante, sem tirar a importância da eleição
estadual, da eleição federal. Mas essa, diríamos assim,
é a eleição de base.
Ocorre que, até pelo calendário eleitoral hoje vigente, o que nós vemos nos Estados? É que acontece
a eleição municipal sob influência do governador, que
já está preparando a sua base para ser reeleito, se for
o caso de ser reeleito, ou preparando a base para eleger o seu sucessor. E há uma pressão muito violenta,
principalmente nos Estados mais pobres, onde o governador, não tendo cuidados ou preocupação com a
ética, com a seriedade nos gastos públicos, termina
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utilizando não só a máquina, mas também recursos,
em favor do candidato dele ou em desfavor do candidato contra ele.
Isso aí vimos ocorrer em vários Estados do Brasil.
No meu Estado foi uma coisa alarmante, porque, de
fato, como é um Estado pequeno, novo, veio de território federal, um percentual muito grande, majoritário,
composto de funcionários públicos, de familiares de
funcionários públicos, mesmo os efetivos do quadro,
sofre pressões – e mais ainda aqueles que têm cargos
comissionados –, a ponto de serem obrigados a colocar adesivos nos carros, a ponto de serem obrigados
a participar de manifestações públicas, a se envolver
na campanha de fato.
Isso contamina, prejudica a vontade efetiva do
eleitor, que se sente pressionado. Imagine uma família
pobre, que tem uma pessoa que tem emprego, que é o
chefe da família ou a chefe da família, e que fica com
receio de perder o seu emprego porque o governador
está ordenando que ele vote naquele candidato x.
Esse é já um problema, Senadora Ana Amélia,
sobre o qual a gente precisa meditar muito. Apesar da
evolução que temos tido em vários aspectos como,
por exemplo, a proibição de showmícios, a proibição
de distribuição de brindes, que favoreciam só mesmo
aqueles que tinham mais poder econômico, mesmo
assim, hoje, mesmo vigorando a Lei da Ficha Limpa,
ainda estamos muito entregues, muito vulneráveis
à ação do poder econômico, do poder público, da
autoridade do governador, dos seus secretários. E
isso nós vimos de maneira muito nítida: secretários
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fazendo bandeiradas, comandando os seus funcionários a irem para as bandeiradas, para as caminhadas. Isso realmente é entristecedor porque mascara
o resultado adequado. Não é, portanto, uma escolha
livre do eleitor.
Eu não quero entrar muito em detalhes da eleição de lá o meu Estado, mas vou comentar en passant, uma vez que a minha capital, por falta de 16 mil
eleitores, não teve segundo turno, e a candidata que
foi eleita teve 39% dos votos válidos e 31% do eleitorado que estava apto para votar. Portanto, eleita com
a minoria dos votos, tanto dos válidos, quanto dos do
eleitorado em si.
Infelizmente, e pior que tudo, há um conluio familiar para dominar todas as esferas de poder no Estado.
Isso é muito triste e realmente prejudica a população,
desde aqueles mais pobres, que vão ficar cada vez
mais dependentes desse conluio familiar, até mesmo
aqueles que tenham maior pensamento, maior poder
financeiro e maior estabilidade.
Fora esse aspecto, Senadora Ana Amélia, há
um coisa que é bom refletir pelo menos: essa eleição
a cada dois anos, com o modelo de Justiça Eleitoral
que nós temos, é muito capenga. Ela realmente clama
por uma mudança. Uma justiça eleitoral, como eu já
disse aqui, que tenha Tribunais Regionais Eleitorais,
com prédios bons, com quadro de funcionários concursados, técnicos administrativos, e os juízes, como
aqui os ministros do TSE, são temporários, porque, na
verdade, lá no nível estadual, a composição é: participam um ou dois juízes federais, três desembargadores,
dois juízes e dois representantes da OAB.
Ora, o que acontece? Os indicados da OAB vão
lá, sabem que vão passar dois anos, podendo ser reconduzidos por mais dois. Então, por mais honesto,
íntegro e isento que seja esse advogado, e é óbvio que
ele é remunerado, mas ele vai ganhar, no mínimo, a
notoriedade, o status de ter sido juiz eleitoral, e aí ele
passa a ter na sua banca de advogados um dado a
mais em seu favor de ter experiência de julgamentos
na área eleitoral. Isso também ocorre com juízes, com
desembargadores e com o juiz federal.
Aqui, no TSE, o que temos? Ministro do Superior
Tribunal de Justiça, Ministro do Supremo Tribunal Federal e representante da OAB, todos com esse mesmo
mecanismo de rotatividade. Alguns dizem que isso é
muito bom, que seja rotativo, porque não cria uma
casta de pessoas que possam querer ficar, digamos
assim, amarrados a esse ou aquele esquema. Eu acho
o contrário. O grande diferencial do Poder Judiciário
é que o juiz faz o concurso, e, depois que ele adqui-
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re a estabilidade, que passa de substituto para titular, ou passa no estágio probatório, porque ele pode
ficar mais tempo como substituto, ele é inamovível,
não pode ser transferido, não pode sofrer pressões
de ordem funcional. Isso dá ao juiz tranquilidade de
poder, portanto, tomar decisões isentas, ao passo
que, numa rotatividade, o juiz sabe que vai passar
uma temporada, e, por mais que ele se comporte de
maneira correta – que, na verdade, a grande maioria
dos juízes se porta –, fica sempre uma margem para
jogos de interesses outros.
Então, eu quero e vou propor, vou conversar
com os colegas, vou propor, porque é a única Justiça, já que nós temos a Justiça Eleitoral no Brasil, é a
única Justiça que é desse jeito, porque a Justiça do
Trabalho não é assim, a Justiça Militar não é assim.
Então, nós temos que mudar realmente. A Justiça
Comum não é assim.
Temos que ver o seguinte: se temos Justiça Eleitoral, se temos prédios dos Tribunais Regionais Eleitorais, se temos o prédio do Tribunal Superior Eleitoral,
se temos os funcionários, Técnicos Administrativos
concursados, por que não ter a carreira de Juiz Eleitoral? Por que não ter a carreira da Justiça Eleitoral? Em
que a pessoa que quer ser, se dedicar à parte eleitoral
vai fazer concurso e, uma vez aprovado, ele vai fazer
uma carreira: começa lá como Juiz, Desembargador,
chegando a Ministro do TSE.
Agora, do jeito que está, realmente, não é possível. Imagine, Senadora Ana Amélia, que existem
processos da eleição de 2010 ainda não julgados no
Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque todo mundo que se sente prejudicado numa reeleição, recorre
para o TRE e, depois, para o TSE.
Então, lá de Roraima mesmo, tem o processo do
Governador, que já tem o parecer do Ministério Público pela cassação do Governador – aliás, é a segunda
cassação, porque a primeira o TRE cassou, mas o
Tribunal Superior Eleitoral arquivou por uma questão
de erro formal.
Agora, o que está acontecendo? Esses processos de 2010 estão todos parados. E parados por quê?
Porque a enxurrada de processos, inclusive de pessoas
que estão enquadradas na Lei da Ficha Limpa, estão
entulhando, abarrotando, sobrecarregando o Tribunal
Superior Eleitoral. Ao mesmo tempo, o Supremo julga
uma matéria de extrema importância para o País, que
é a questão do mensalão.
Então, ficam os juízes, os ministros, como a Presidente, a Cármen Lúcia, lá, tendo que estar acompanhando atentamente o julgamento do mensalão, e
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correndo para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral, para também julgar processos que estão acumulados. É aquela estória: a Justiça que tarda não
é essa estória de que não falha. Ao ser tardia, ela já
é uma injustiça. Vamos dizer o caso do Governador
do meu Estado.
Ele está sub judice. Então, ele não tem nem
tranquilidade pessoal e muito menos preocupação
outra que não seja a de se defender no TSE. Ele já
vai para dois anos de governo. Suponhamos que fosse cassado neste final de ano ou no início do outro:
ele teria ganhado dois anos de mandato de maneira ilícita – ilícita no sentido de que podia ter havido
um prazo curto para o julgamento. Aliás, na verdade,
acho que essa diplomação só poderia ser feita depois de julgados os processos. Enquanto isso seria
encontrada uma forma. Por exemplo, o Presidente do
Tribunal de Justiça assumiria até a decisão. Mas não
é esse o caso, as nossas leis preveem dessa forma.
O Governador fica lá, empenhado em pagar bons advogados aqui em Brasília, em manter uma pressão
permanente – pelo menos uma pressão no sentido
de distribuir memoriais, etc. – para conseguir no mínimo retardar o julgamento dos seus processos. E,
com isso, o mandato vai se acabando.
Já tivemos um caso em Roraima de um governador que, por uma insignificância, foi cassado, mas
levou um ano e onze meses – podem-se dizer dois
anos – para ser cassado, o que parece que vai ser
mais ou menos o caso do atual Governador. Mas,
como eu digo, os Ministros do TSE agora estão com
foco nas eleições municipais; não conseguem julgar
nem a enxurrada de recursos das eleições municipais
nem julgam, portanto, as eleições de 2010. Eu acho,
inclusive, que o Tribunal só poderia... Deveria olhar
isso: quando fosse começar a eleição municipal, ter
limpado toda a pauta de recursos da eleição anterior.
Não podia deixar misturar uma eleição que se realizou há dois anos com a eleição deste ano, que é a
eleição municipal.
Então, eu entendo que temos que pensar urgentemente nessa reforma da Justiça Eleitoral, em mecanismos que aperfeiçoem a questão das eleições no
sentido de inibir mais ainda, de maneira forte, o poder
de pressão de autoridade do governador, do prefeito,
enfim, de quem está no poder em benefício de um
candidato da sua preferência. Com isso fica realmente uma situação em que o cidadão, a cidadã, é vítima
de um processo anacrônico.
Espero que, depois de terminado, agora no dia
28, o segundo turno das eleições, possamos ter ele-
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mentos suficientes do que ocorreu no Brasil todo para
promover uma reforma eleitoral, o que não nos inibe
de fazer uma reforma política, que realmente é necessária, porque o modelo que esta aí, de mais de 30
partidos que não têm nenhuma representação, mas
que passam a ter na medida em que se constituem.
E não é difícil constituir partido neste País. Basta ver
a quantidade de partidos que existem. E, no entanto,
esse processo político-partidário também é um fator
que complica a eleição, o processo eleitoral.
Então, quero deixar aqui registrado. Primeiro dizer que pretendo, após o segundo turno – e já pedi,
inclusive, a minha assessoria para adiantar os estudos – fazer um movimento de mudança desse quadro.
Eu sei que não é fácil, porque mudar as coisas
neste País, principalmente quando parte do Poder Legislativo, é muito difícil, no entanto eu sou daqueles
que dizem assim: o que é difícil é factível. Então, mesmo sendo difícil, nós temos que começar a batalhar e
a defender essa tese. E eu espero que... Já conversei
com vários Senadores, muitos têm o mesmo pensamento. Obviamente os pensamentos que estou aqui
expondo podem e devem ser aprimorados, de forma que
possamos ter uma democracia cada vez melhor neste
País e que possamos, sobretudo, nos orgulhar de uma
democracia que seja de fato livre, na qual o cidadão
tenha liberdade de escolha, em que haja garantia de
que ele não vai ser forçado a votar e muito menos que
ele sofra retaliação depois por uma escolha que tenha
feito. E V. Exª sabe, porque é lá de Rondônia: quanto
menor o Estado, maior o poder de pressão. Aliás, dizem
que tem uma frase de um vigário se queixando para
o bispo, dizendo o seguinte: quanto menor a paróquia
maior o fuxico. Eu diria o seguinte: quanto menor o
Estado mais vulnerável está o cidadão. Quanto menor
e quanto mais pobre o Estado, mais vulnerável está o
cidadão. Essas pressões de abuso de poder, de abuso econômico... Portanto, o que temos como resultado
não reflete o anseio íntimo da população.
Ouço com muito prazer V. Exª.
O SR. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Senador Mozarildo Cavalcanti, um dia desses eu li um
livro editado aqui no Senado sobre a vida de Teófilo
Otoni, no tempo do Império, quando foi Senador, em
que ele fazia uma avaliação da eleição no Império no
Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, Senador Mozarildo Cavalcanti, Presidente Ana Amélia, o discurso do Senador, no Império, sobre a pressão eleitoral,
sobre corrupção eleitoral, sobre fraude eleitoral pode
ser adaptado aos dias de hoje, porque é exatamente
o que está acontecendo. A fraude está reduzida em
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face das urnas eletrônicas. Já facilitou muito. Mas a
pressão política, a pressão administrativa, os métodos, praticamente nós não evoluímos nada. Então, V.
Exª aborda um tema muito interessante. Só podemos
pensar em democracia se tivermos eleições livres,
eleições independentes, eleições limpas, em que o
eleitor possa efetivamente manifestar a sua vontade
com convicção. Enquanto tivermos o voto de cabresto,
enquanto tivermos grupos econômicos comandando
a política nacional, a política municipal, infelizmente a
democracia ficará um pouco comprometida, bastante
comprometida em face disso. Então, eu queria saudar
V. Exª e também dizer que, com relação à Justiça Eleitoral, V. Exª tem razão, porque nós temos as eleições
de dois em dois anos, e o juiz eleitoral só cuida das
eleições quando elas estão ocorrendo. Nós não temos
juízes especializados. O juiz que é da vara criminal, da
vara cível passa, de repente, de uma hora para outra,
a cuidar de assuntos eleitorais, que são uma matéria
especializada. Temos um Código Eleitoral especial,
temos a Justiça Eleitoral especializada. De sorte que
compreendo V. Exª. É um assunto a ser debatido nesta Casa e é um assunto que é palpitante. Parabenizo
V. Exª por isso.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Agradeço o aparte de V. Exª, que é um jurista.
Portanto me deixa entusiasmado em ouvir a sua concordância, porque, de fato, tudo o que é temporário tende
a trabalhar não com toda a eficiência que poderia ser.
Então o fato de um juiz, como disse V. Exª, da área
cível ou da área criminal de repente ser indicado para
ser juiz eleitoral, não vou dizer que seja impossível,
mas ele vai se dedicar, naquele período, às questões
eleitorais. Aí, realmente, é uma coisa que não tem sentido. E o pior, esse juiz fica dois anos, Senadora Ana
Amélia, ou é reconduzido por mais dois, e quando já
domina a matéria é substituído, vem outro. Assim fica
essa questão permanente de uma justiça que...
O Brasil é um dos poucos países que têm Justiça
Eleitoral. Eu até a louvo, mas não com essa história
de juízes e ministros temporários. Isso realmente não
faz com que, no espírito claro da justiça, seja exercida
uma justiça efetiva.
Quero dizer a V. Exª que nessa campanha vi algumas coisas que me deixaram entristecido. Algumas
pessoas chegavam e me diziam: eu vou votar, mas não
posso dizer nem aparecer, porque senão meu marido,
que é empresário, vai sofrer retaliações ou a minha
mulher, que é funcionária, vai sofrer retaliações, pode
perder o emprego. Então, realmente, esse ainda é um
voto de cabresto, e nós temos que acabar com isso.
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A democracia do Brasil, se nós olharmos desde o tempo do Império para cá – o Império não era
democracia, mas pelo menos era uma democracia
remendada –, da proclamação da República para cá,
veremos que pouco evoluímos no sentido de ter uma
eleição em que, de fato, a vontade do cidadão seja
expressa nas urnas.
Eu não me conformo, até como médico, com o fato
de termos um diagnóstico, e não usarmos o remédio
adequado. Se temos um diagnóstico que é claramente
perceptível por todos, por que não começamos a fazer
uma mudança? E acho que a mudança principal é a
da Justiça Eleitoral e, paralelamente, a reforma política que precisa ser feita. Já se tentou fazê-la várias
vezes, mas o problema é que, quando se fala em reforma política, se for para a eleição seguinte ela não
passa. Deve-se fazer uma reforma política que não seja
para a eleição seguinte, mas para a outra eleição. Aí,
quem tem mandato naquele momento não se sente
ameaçado, porque hoje é conveniente. Por exemplo:
coligações que são feitas só para dar tempo na tevê
ou para fazer acomodações de interesses pessoais ou
de grupos realmente devem ser revistas.
Quero, portanto, agradecer a V. Exª, Senadora Ana
Amélia, pela oportunidade de falar aqui nesta sexta-feira, numa sessão não deliberativa, para abordar este
tema, porque não quero ficar como Ruy Barbosa, em
1914, que disse num pronunciamento que, de tanto ver
triunfarem as nulidades, de tanto ver prosperar o poder
nas mãos dos maus, de tanto ver agigantarem-se as
injustiças, o homem honesto chega a ter vergonha de
ser honesto. Eu acho que temos que fazer o contrário.
Nós que temos compromisso com a moralidade devemos trabalhar para que essa moralidade seja possível. E eu acredito que passa por aqui, talvez numa
boa articulação com os poderes Executivo e Judiciário,
uma reforma que de fato mude o Brasil para melhor,
dando ao cidadão não só o direito, mas a condição de
expressar a sua vontade de maneira livre, espontânea,
sem nenhum tipo de coação.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, a propósito,
como também ressaltou o Senador Tomás Correia,
nós precisamos fazer urgentemente, digamos assim,
uma avaliação crítica sobre o que aconteceu nessas
eleições, com muita compra de voto, comprovadamente, e sobre o uso da máquina pública pelos detentores
do poder que disputam a reeleição.
Eu apresentei a Proposta de Emenda à Constituição nº 48, que determina o afastamento do cargo
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por parte do Chefe do Executivo, seja Presidente da
República, Governador ou Prefeito, em caso de reeleição, quatro meses antes do pleito. É o mínimo.
Vejam que é incoerente, porque um secretário
de planejamento que seja candidato precisa se afastar
seis meses antes, e a autoridade superior a ele, que
determina e assina todos os empenhos, não se afasta,
fica no cargo. Então, a lei não é coerente e permite o
uso da máquina pública em benefício próprio.
A proposta está aguardando, desde o dia 13 de
setembro, a definição da relatoria na Comissão de
Constituição e Justiça.
Precisamos discutir essa questão. Acho que aquela agenda de Ulysses Guimarães – há pouco falamos
dos vinte anos da morte dele –, de fim da reeleição,
mandato de cinco anos para todos os níveis e financiamento público de campanha, precisa ser discutida
novamente, como disse V. Exª, no âmbito da reforma
política.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Tomás Correia e transmito a presidência ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
A Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
do nosso querido Estado de Roraima, que preside os
trabalhos neste momento, antes de entrar no assunto
que tratarei na tribuna, Sr. Presidente, Srª Senadora
Ana Amélia, quero dizer que a reforma política é complicada. O Deputado ou Senador mudar as regras eleitorais pelas quais ele foi eleito, muitas vezes ele não
concorda, porque tem medo, exatamente, de perder
a eleição. Então, talvez fosse o caso de uma assembleia nacional constituinte, quem sabe, só para fazer
uma reforma tributária e política, porque, no Brasil,
a reforma tributária é outro tema, também, com que
todos concordam, mas ela não acontece. A reforma
política, todos concordam, mas não acontece, porque, certamente, contraria interesses de pessoas, de
parlamentares, de partidos.
Mas eu queria tratar, hoje, Sr. Presidente, de um
assunto que considero muito importante no meu Estado, Rondônia, que é a defesa sanitária. Quero dizer
que o Estado de Rondônia vem fazendo um excelente
trabalho nessa área.
O nosso Estado, a economia de Rondônia, em
grande parte, é dependente da pecuária. A pecuária
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tem uma contribuição extraordinária na economia do
Estado de Rondônia. E todo esse patrimônio precisa
ser devidamente assegurado através de um programa
de defesa sanitária adequado.
E quero aqui saudar o Governador Confúcio
Moura, que vem fazendo, juntamente com a equipe da
Idaron – Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril
do Estado de Rondônia, um trabalho muito importante
para garantir a sanidade animal do Estado de Rondônia, juntamente com o Ministério da Agricultura, que
tem sido um parceiro muito importante nessa tarefa.
Nós temos, hoje, em Rondônia, uma população
bovina de aproximadamente 12 milhões de cabeças
de gado. Somos hoje o sexto ou sétimo rebanho nacional. Temos 102 propriedades rurais no nosso Estado. Propriedades com bovinos: em torno de 85 mil
propriedades.
Nessas propriedades, destacam-se principalmente as pequenas propriedades. O nosso Estado
teve um sistema de distribuição de terras, uma espécie de reforma agrária muito bem-sucedida. Nós tivemos o Incra no Estado de Rondônia fazendo a distribuição e entrega aos colonos de propriedades rurais
em tamanhos adequados, tanto é que, hoje, o Estado
de Rondônia talvez seja o Estado do Norte onde a
pequena propriedade é mais dominante – em torno
de 80% dos proprietários de Rondônia são pequenos
proprietários. Temos propriedades de até 50 hectares:
são 53% dos proprietários de Rondônia, em torno de
43 mil propriedades de até 50 hectares. De 51 hectares a 100 hectares, temos 23% de proprietários rurais.
De 51 hectares a 100 hectares, nós temos aí apenas
1,8% de proprietários no nosso Estado. E, acima de
1.000 hectares, nós temos também em torno de 1%.
Temos proprietários com até 100 bovinos – representam 70% dos proprietários rurais de Rondônia.
De 101 bovinos a 300, representam 21%. Acima de
300 bovinos, 8%. Então, está bem claro que, no Estado de Rondônia, prevalece a pequena propriedade,
prevalece o pequeno produtor rural, prevalece aquele
cidadão que trabalha para a economia familiar.
O programa de sanidade animal que vem sendo
desenvolvido pelo Governo do Estado através da Agência de Defesa Sanitária – Idaron é muito importante
para defender principalmente os pequenos proprietários.
Quero aproveitar para saudar o Governador Confúcio Moura, com a sua equipe, principalmente a Diretoria da Agência de Defesa Sanitária, Idaron, o seu
Presidente, o Dr. Marcelo Borges, a Drª Carol, o Dr.
Augusto e toda a sua equipe técnica, bem como todos os servidores da Idaron, que vêm fazendo um
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excelente trabalho de defesa sanitária no Estado de
Rondônia.
E o Governador Confúcio Moura, reconhecendo esse trabalho dessa equipe e desses servidores
abnegados, fez, inclusive, um plano de cargos e salários, dando melhores condições salariais a esses
servidores, que não medem esforços para executarem as suas tarefas, no Estado de Rondônia, na defesa sanitária.
Por isso, eu queria saudar todos os servidores
da Idaron, todos os servidores da área de defesa sanitária, os técnicos, os veterinários, os funcionários,
aqueles que, realmente, se dedicam de corpo e alma
na defesa sanitária, que é o patrimônio principal do
nosso Estado, sobretudo dos pequenos produtores.
Quero dizer que esse trabalho de defesa sanitária, para se fazer justiça, Sr. Presidente, já vinha sendo executado pelos governos anteriores. Quero aqui
dizer que o governador da época, o Senador Valdir
Raupp, foi o autor da lei, foi quem criou a Agência
de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de
Rondônia, porque, até 1998, nós não tínhamos, absolutamente, nenhum controle do nosso rebanho, nós
não tínhamos vacinação adequada, não tínhamos um
acompanhamento, não tínhamos, sequer, um cadastro
rural, indicando quantas propriedades havia no Estado de Rondônia. E o governador da época, o Senador
Valdir Raupp, entendeu a importância de se fazer um
trabalho importante e estabeleceu a campanha Gado
Sadio, na época do Secretário Wilson Stecca, que fez
um excelente trabalho, também, levando à conscientização dos produtores rurais a necessidade de vacinar
o seu rebanho. Por isso, eu quero saudar o governo
da época do Senador Valdir Raupp.
Depois, tivemos o governo do José de Abreu
Bianco, que continuou, implantou a Idaron e fez, também, um trabalho muito importante de defesa sanitária.
Depois do Bianco, tivemos o governo do Ivo Cassol, que, igualmente, manteve esse mesmo trabalho,
essa mesma preocupação.
Depois tivemos o governo Cahulla. E agora o Governador Confúcio Moura vem mantendo essa firmeza de trabalho, a garantia, a segurança da vacinação.
O produtor rural de Rondônia tem plena consciência das suas responsabilidades, tanto é que não
há praticamente casos de rebanhos, Sr. Presidente,
que não são vacinados. São pouquíssimos os casos
de propriedades que não vacinam os seus rebanhos.
Nós temos toda a campanha de defesa sanitária. Nós
temos uma vacinação que atinge 99,5% do rebanho
bovino. Enfim, praticamente 100% desse rebanho do
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Estado de Rondônia é vacinado graças ao empenho,
graças à preocupação, graças à responsabilidade,
graças à parceria do produtor rural.
Tenho aqui, inclusive, dados financeiros, em que
são revelados os investimentos nesta área que demonstram claramente que o produtor rural tem realmente
grande responsabilidade na execução do programa de
defesa sanitária. São dados antigos de 2007, mas que
servem como base. O produtor rural investiu mais de
50% no programa de defesa sanitária; o Governo estadual, em torno de 45%; e o Governo Federal, 4,9%.
Então, verifica-se a necessidade de maior investimento,
sobretudo por parte do Poder Público, notadamente do
Governo Federal, na área de vacinação.
Também quero destacar que o Estado de Rondônia vacina o seu rebanho, mas, Sr. Presidente, também tem que vacinar parte do rebanho boliviano. Nós
temos equipes da Idaron que vão à Bolívia vacinar na
fronteira com Costa Marques. Em toda a fronteira com
o nosso Estado, nós vacinamos o gado da Bolívia. E o
pior é que, na Bolívia, lamentavelmente, a situação é
precaríssima. São pequenos proprietários, são pequenos produtores rurais que nunca tiveram preocupação
com a defesa sanitária, mas nós, de Rondônia, temos
que ter essa preocupação, porque são nossos vizinhos
e, às vezes, o contrabando de gado da Bolívia para o
Estado pode comprometer a defesa sanitária do Estado de Rondônia.
Verifica-se que a equipe do Brasil, de Rondônia,
da Idaron que vai à Bolívia fazer essa vacinação encontra as mais variadas dificuldades. A precariedade
das instalações dos produtores daquele país é evidente. Aqui eu tenho fotografia de boi amarrado na corda
para vacinar.
Não tem curral, não tem brete. Então, a equipe do
Brasil tem de sair laçando boi no pasto para vacinar,
no país vizinho, na Bolívia. Mas é uma atividade que
a Idaron vem fazendo, vem seguindo, e vem, a cada
ano, aumentando mais o número de bovinos que são
vacinados na Bolívia.
Eu quero aqui também destacar o empenho da
equipe da Idaron, que se desloca à Bolívia, com risco, inclusive, de vida, porque lidar com animal, embora não seja selvagem, mas animal rústico, como é
o bovino, e às vezes sem nenhuma domesticação se
torna risco de vida para o cidadão, para o funcionário
da Idaron que vai executar essas tarefas. Mas a equipe que vai é preparada, é dedicada; não tem horário,
não tem noite, não tem dia, não tem feriado, não tem
domingo, não tem descanso, praticamente enquanto
não cumpre a sua tarefa.
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Por isso, eu queria aqui também saudar essa
equipe da Idaron, que faz esse trabalho extraordinário.
Na verdade, aqui tem o relatório da Idaron, que
fala o seguinte:
Apesar de alguns pontos a serem melhorados
(ressaltaremos os principais quando comentarmos os pontos negativos), o saldo mais uma
vez é positivo, onde destacamos o acréscimo
de 31,34% de produtores rurais atendidos e
23,41% de propriedades/comunidades atendidas, apesar do quantitativo de rebanho vacinado ter apresentado uma leve diminuição, em
torno de 8,88% em relação ao clico anterior.
Mas é um trabalho que destacamos pelo empenho
muito determinado da Idaron, dos seus diretores, dos
seus servidores, e principalmente dessa equipe que
vai a campo cuidar do rebanho boliviano, porque eles
não têm, infelizmente, uma defesa sanitária adequada.
Um dado que chama a atenção no nosso Estado
é o da exportação de carne bovina.
Em 1998, praticamente, a exportação foi zero.
Mas, já em 2007, tivemos um gráfico extraordinário.
Tivemos US$568,00 – praticamente nada –, em 1998;
em 2007, US$217 milhões de exportação de carne
bovina. Então fica claro que o Estado de Rondônia
está crescendo de maneira acelerada, contribuindo
de forma positiva com a balança comercial, onde, em
1998, não exportamos praticamente nada, para, no ano
de 2007, termos exportado uma quantidade bastante
razoável de carne bovina. Isso demonstra que há um
crescimento nessa área muito importante.
Quero destacar que, no Estado de Rondônia, temos
hoje em torno de 18 frigoríficos credenciados pelo Ministério da Agricultura. Desses, eu quero citar um frigorífico
na cidade onde moro e que considero muito importante,
o Frigon, que tem como proprietário o Sr. João Gonçalves, um empreendedor que teve a visão de trazer esse
frigorífico para o nosso Município. João Gonçalves mora
em Jaru há mais de 30 anos, é um empreendedor que
resolveu investir nesse setor e tem contribuído enormemente para conseguir empregos e para trazer o desenvolvimento econômico para o nosso Município.
Quero destacar que, em Jaru, cidade onde moro,
também há uma bacia leiteira muito significativa, onde
produzimos bastante leite. Há dois grandes laticínios, o
Italac e o Ilaron, que são importantes para o nosso Município. O Italac tem como diretor o Sr. Sérgio, também
um empreendedor que tem feito um grande trabalho.
O Ilaron tem o Silvernani, que é também um empreendedor que tem feito um trabalho muito importante.
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Além desses dois grandes laticínios, temos, também, em Jaru, outros pequenos laticínios que coletam
leite, que fazem queijo. Somando os dois grandes com
os outros, na região, temos, aproximadamente, oito
laticínios trazendo sua contribuição de forma positiva
para o desenvolvimento de Jaru.
De sorte, Sr. Presidente, que eu gostaria de fazer
este registro e saudar o Governador Confúcio Moura,
que vem fazendo um trabalho, no Estado de Rondônia,
muito importante, na área de estrada, na educação,
inclusive tem mantido com os servidores do Estado
um diálogo aberto, franco, responsável; tem negociado
de maneira muito adequada todas as reivindicações
quando feitas as greves; tem debatido de forma democrática com os sindicados e tem encontrado solução.
Às vezes é criticado porque o governador é muito democrático, mas eu acho melhor algum exagero praticado em face da democracia do que o autoritarismo
daqueles que acham que é o tacão, que é o esporão,
que é o cutucão que vai resolver.
O governador tem aberto um diálogo muito importante neste setor. Tanto é que, nesse caso aqui da
Idaron que eu cito, os servidores do órgão dialogaram
com o governador, conversaram com o governador
pessoalmente, também o sindicato. Foi negociado e
fechado um plano de cargos e salários em comum
acordo com o sindicato e que hoje está em vigência.
Então eu quero demonstrar aqui que o governo
Confúcio Moura é um governo aberto ao diálogo, ao
debate, é aberto aos entendimentos e vem fazendo um
trabalho que considero muito importante nessa parte
do diálogo com os servidores do Estado de Rondônia.
Na educação, a mesma coisa. Está hoje abrindo
diálogo para fazer o plano de cargos e salário do setor
educacional, inclusive fez uma coisa que considero
muito importante, que foi a eleição direta para diretores de escolas. Coisa que era reivindicada há muitos
anos e o Governador Confúcio Moura estabeleceu
em Rondônia a eleição direta para diretor de escola.
Encerrando as minhas palavras e agradecendo
a atenção de todos, quero mais uma vez dizer que o
Estado de Rondônia vem trabalhando para garantir a
defesa sanitária em nosso Estado, garantir a sanidade
do nosso rebanho bovino. E eu tenho certeza de que
continuará cada vez mais aperfeiçoando, numa parceria saudável com o Ministério da Agricultura, que
é parceiro de primeira hora e continuará sem dúvida
alguma fazendo essa parceria.
Portanto, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª e
agradeço a todos por esta oportunidade.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti.
Bloco/PTB – RR) – Senador Tomás Correia, quero
cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento e também
convidá-lo para assumir a Presidência, já que terei
que sair.
Antes de dar a palavra à Senadora Ana Amélia,
e já a convido para ir à tribuna, eu quero ler dois expedientes que estão sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – O Senador Roberto Requião apresentou
o Requerimento n° 836, de 2012, por meio do qual
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa, no
período de 7 a 14 de novembro de 2012, para participar, como membro do Parlamento do Mercosul, de
reuniões da Mesa Diretiva e de Comissões Permanentes da Assembleia Parlamentar Eurolatinoamericana
– Eurolat, na cidade de Cadiz, Espanha.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa Parecer no 1.259, de 2012, do Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, em que opina
pela aprovação do Requerimento nº 836, de 2012.
É o seguinte o Parecer:
PARECER Nº 1.259, DE 2012
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº
836, de 2012, do Senador Roberto Requião,
que “requer, nos termos dos arts. 13 e 40
do Regimento Interno do Senado Federal,
combinado com o art. 14, § 2º, da Resolução
nº 1, de 2011 – CN, licença dos trabalhos
da Casa, nos dias 7 a 14 de novembro de
2012, para participar, como membro do Parlamento do Mercosul, de reuniões da Mesa
Diretiva e de Comissões Permanentes da
Assembleia Parlamentar Eurolatinoamericana – EUROLAT, nos dias 9 e 10 desse
período, na cidade de Cádiz, na Espanha, e
comunica, nos termos do art. 39, I, do referido Regimento, que estará ausente do País
entre os dias 7 e 19 de novembro de 2012”.
Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira
I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Requeri-
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mento nº 836, de 2012, de autoria do Senador Roberto Requião, que “requer, nos termos dos arts. 13 e 40
do Regimento Interno do Senado Federal, combinado
com o art. 14, § 2º, da Resolução nº 1, de 2011 – CN,
licença dos trabalhos da Casa, nos dias 7 a 14 de
novembro de 2012, para participar, como membro do
Parlamento do Mercosul, de reuniões da Mesa Diretiva
e de Comissões Permanentes da Assembleia Parlamentar Eurolatinoamericana – EUROLAT, nos dias 9
e 10 desse período, na cidade de Cádiz, na Espanha,
e comunica, nos termos do art. 39, I, do referido Regimento, que estará ausente do País entre os dias 7 e
19 de novembro de 2012”.
II – Análise
O art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal expressa as situações em que o Senador não
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver
em licença, ou em representação a serviço da Casa
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obedecido o disposto no art. 40”.
O art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, por sua vez, prevê que “a ausência do Senador,
quando incumbido de representação da Casa ou, ainda,
no desempenho de missão no País ou no exterior, deverá ser autorizada mediante deliberação do Plenário,
se houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em seu § 4º, a necessidade de que seja ouvida a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ou a Comissão que tiver maior pertinência.
O § 2º do art. 14 da Resolução nº 1, de 2011 do
Congresso Nacional, por sua vez, estabelece que “O
registro da presença dos membros da Representação
Brasileira nas sessões, reuniões e demais atividades
no Parlamento do Mercosul terá efeito equivalente e o
comparecimento às sessões deliberativas da respectiva Casa e do Congresso Nacional”.
Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso
I, do. Regimento Interno, o Requerente comunica que
estará ausente do País no período de 7 a 19 de novembro de 2012, para o desempenho da referida missão.
III – Voto
Diante do exposto, e em vista da importância do
meu veto pela aprovação do Requerimento nº 836,
de 2012.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 2012. –
Senador Cristovam Buarque, Presidente – Senador
Aloysio Nunes Ferreira, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Uma vez que a próxima sessão deliberativa ocorrerá após o período da referida licença,
a Presidência, nos termos do art. 41 do Regimento
Interno, defere o Requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Há ainda sobre a Mesa Requerimento
no 855, de 2012, do Senador Luiz Henrique, solicitando, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização para ausentar-se do País para participar do
Fórum sobre Segurança Internacional de Halifax, na
cidade de Halifax, Canadá, no período de 16 a 18 de
novembro do corrente ano.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa Parecer
nº 1.260, de 2012, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em que opina pela aprovação
do Requerimento no 855, de 2012.
É o seguinte o Parecer:
PARECER Nº 1.260, DE 2012
Da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Requerimento
nº 855, de 2012, do Senador Luiz Henrique, que “requer, nos termos do art. 40
do Regimento Interno do Senado Federal,
licença para ausentar-se dos trabalhos da
Casa, no período de 16 a 18 de novembro
de 2012, em missão parlamentar, a fim de
participar no Fórum sobre Segurança Internacional de Halifax, que ocorrerá em Halifax, Canadá; e comunica, ainda, de acordo
com o art. 39, I, do mesmo Regimento, que
estará ausente do País no período de 14 a
19 de novembro”.
Relatora: Senadora Ana Amélia
I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Reque-
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rimento nº 855, de 2012, de autoria do Senador Luiz
Henrique, que “requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 16 a
18 de novembro de 2012, em missão parlamentar, a
fim de participar no Fórum sobre Segurança Internacional de Halifax, que ocorrerá em Halifax, Canadá, e
comunica, ainda, de acordo com o art. 39, I, do mesmo
Regimento, que estará ausente do País no período de
14 a 19 de novembro”.
II – Análise
O art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal expressa as situações em que o Senador não
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver
em licença, ou em representação a serviço da Casa
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obedecido o disposto no art. 40”.
O art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, por sua vez, prevê que “a ausência do Senador,
quando incumbido de representação da Casa ou ainda;
no desempenho de missão no “País ou no exterior, deverá ser autorizada mediante deliberação do Plenário,
se houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em seu § 4º, a necessidade, de que seja ouvida a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ou a Comissão que tiver maior pertinência.
Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso I, do Regimento Interno, o Requerente comunica
que estará ausente do País no período de 14 a 19
de novembro de 2012, para o desempenho da referida missão.
III – Voto
Diante do exposto, e em vista da importância do
meu voto pela aprovação do Requerimento nº 855,
de 2012.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 2012. – Senador Cristovam Buarque, Presidente – Senadora
Ana Amélia, Relatora.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Uma vez que a próxima sessão deliberativa ocorrerá após o período da referida licença,
a Presidência, nos termos no art. 41 do Regimento,
defere o Requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti.
Bloco/PTB – RR) – Finalmente, Requerimento no
880, de 2012, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
autorização para participar da Reunião da Comissão
de Assuntos Econômicos, Dívida Social e Desenvolvimento Regional do Parlamento Latino-Americano,
em Buenos Aires, Argentina, nos dias 25 e 26 de outubro do corrente ano.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, encontra-se sobre a Mesa o Parecer no 1.261, de 2012, daquela Comissão, em que
opina pela aprovação do Requerimento no 880, de 2012.
É o seguinte o Parecer:
PARECER Nº 1.261, DE 2012
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 880,
de 2012, do Senador Eduardo Suplicy, que
“Requer, nos termos dos arts. 13 e 40, § 1º,
inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, autorização para desempenhar
missão no exterior, como representante do
Senado Federal, nos dias 25 e 26 de outubro
de 2012, para participar, como convidado do
Parlamento Latino-Americano, em Buenos
Aires, da Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Dívida Social e Desenvolvimento Regional daquele Parlamento,
e comunica, nos termos do art. 39, inciso
I, do referido Regimento, que se ausentará
do País nesse período”.
Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira
I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Requeri-
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mento nº 880, de 2012, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, que “Requer, nos termos do arts. 13 e 40, §
1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
autorização para desempenhar missão no exterior,
como representante do Senado Federal, nos dias 25
e 26 de outubro de 2012, para participar, como convidado do Parlamento Latino-Americano, em Buenos
Aires, da Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Dívida Social e Desenvolvimento Regional daquele Parlamento, e comunica, nos termos do art. 39,
inciso I, do referido Regimento, que se ausentará do
País nesse período”.
II – Análise
O art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal expressa as situações em que o Senador não
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver
em licença, ou em representação a serviço da Casa
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obedecido o disposto no art. 40”.
O art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, por sua vez, prevê que “a ausência do Senador,
quando incumbido de representação da Casa ou, ainda,
no desempenho de missão no País ou no exterior, deverá ser autorizada mediante deliberação do Plenário,
se houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em seu § 4º, a necessidade de que seja ouvida a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ou a Comissão que tiver maior pertinência.
Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que
estará ausente do País no período de 25 a 26 de outubro de 2012, para o desempenho da referida missão.
III – Voto
Diante do exposto, e em vista da importância da
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento
nº 880, de 2012.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 2012. –
Senador Cristovam Buarque, Presidente – Senador
Aloysio Nunes Ferreira, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Uma vez que a próxima sessão deliberativa ocorrerá após o período da referida licença,
a Presidência, nos termos do art. 41 do Regimento
Interno, defere o Requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Com a palavra, V. Exa, Senadora Ana
Amélia.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Mozarildo Cavalcanti;
Senador Tomás Correia, Senador Cristovam Buarque,
nossos telespectadores da TV Senado e ouvintes da
Rádio Senado, casualmente, minha manifestação na
tribuna hoje destaca exatamente esses veículos de
comunicação, que são tão importantes na divulgação
do trabalho e da nossa atividade parlamentar, Senador
Tomás Correia. Queria e gostaria de, na segunda-feira,
22 de outubro, estar em Porto Alegre, mas a agenda
aqui em Brasília, e também para o segundo turno das
eleições municipais, me impede de estar participando
de um evento muito importante.
Segunda-feira, 22 de outubro, a TV Senado e a
TV Câmara devem inaugurar o sinal aberto UHF em
Porto Alegre, em parceria com a Assembleia Legislativa do meu Estado. Estarão lá presentes o Presidente
da Câmara, Deputado Marco Maia, e o Presidente da
Assembleia Legislativa, Deputado Alexandre Postal.
Significa esse ato que mais de um milhão de telespectadores gaúchos e gaúchas vão poder ter acesso
a esse sinal de melhor qualidade e ao conteúdo da TV
Senado e da TV Câmara Federal, já disponíveis nas
TVs por assinatura e por meio das antenas parabólicas.
Quando essa transmissão se iniciar, as câmaras
municipais poderão procurar a Câmara Federal e o
Senado para transmitirem e retransmitirem pela TV as
informações locais e também as nacionais. Isso é uma
iniciativa que aproxima os legisladores da população,
seja no âmbito municipal, estadual ou mesmo federal.
É uma ferramenta extremamente democrática de fiscalização, pois cada um pode acompanhar a atuação
dos Vereadores e também dos Deputados Estaduais
e Federais e dos Senadores.
Como comunicadora que fui na maior parte da
minha carreira profissional antes de chegar ao Senado,
vejo o quanto uma iniciativa como essa leva cidadania
por meio da comunicação. Com esse sinal digital, as
possibilidades de interatividade com o telespectador,
seja por e-mail ou por telefone, aumentarão. É o Legislativo dando poder de autoria ao cidadão. As redes
sociais como o Twitter e o Facebook aproximam a população dos seus representantes.
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Essa é a comunicação também interativa de
grande eficiência e que foi usada com muitos bons resultados nas campanhas eleitorais, não só no Brasil,
mas também nos Estados Unidos especialmente, pelo
noticiário que acompanhamos. A Internet disponibiliza
outras possibilidades. Aqui nesta Casa, por exemplo,
o Alô Senado ou os sites pessoais, como o meu, em
que apresento as ações do meu mandato. Isso também
fazem todos os Senadores aqui, usando essa rede.
Aliada à visibilidade que a veiculação da TV permite,
torna-se uma ferramenta poderosa para as pessoas
conhecerem o trabalho de seus parlamentares e, mais
do que isso, participarem desse trabalho.
Um exemplo foram as audiências públicas que
nós Senadores realizamos no âmbito da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária em vários Estados
brasileiros, seja no Paraná, seja em Santa Catarina,
seja no Rio Grande do Sul, para discutir, por exemplo,
a questão relacionada ao Código Florestal, que agora
está também em discussão diante dos vetos apostos
pela Presidente Dilma Rousseff e do decreto editado
a respeito desse assunto. Só sobre o Código Florestal, no meu Estado, foram dois debates. No ano de
2011, debatemos o Código com a presença dos dois
Relatores, Senador Luiz Henrique da Silveira, como
muita honra para mim, e o Senador Jorge Viana. Foi
um momento importante, Senador Tomás Correia, e
V. Exª, que é de Rondônia, sabe bem da relevância
que é. Discutimos isso no âmbito da Expointer, que é
uma das mais importantes feiras agropecuárias e de
maquinário no Brasil. Foi de alta valia e com a participação de todo o Brasil.
Neste ano, nós discutimos também, no âmbito
da Expointer, da Comissão de Agricultura, a aplicabilidade do Código Florestal, levando especialistas como
o Assessor direto do Senador Waldemir Moka, nosso
Vice-Presidente, e o nosso Presidente da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, que é seu conterrâneo, Senador Acir Gurgacz, representante do Estado
de Rondônia.
Tive também o prazer de estar lá em Rondônia,
discutindo as questões relacionadas ao Código Florestal, bem como na cidade de Chapadão do Sul, no
Mato Grosso do Sul, convidada do Senador Waldemir
Moka, nosso Vice-Presidente.
Essas audiências tiveram um papel relevante
para debater as questões relacionadas aos temas da
agricultura.
Também no Rio Grande do Sul, no âmbito da
Comissão de Agricultura, fizemos um debate sobre
seguro agrícola, com a presença do Vice-Presidente
do Banco do Brasil, o ex-Senador Osmar Dias, com
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especialistas na área do seguro rural, tendo grande
também proveito para os produtores rurais.
Aqui em Brasília, realizamos ainda reuniões extremamente importantes, debatendo questões como, por
exemplo, no meu caso de interesse, as assimetrias do
Mercosul, que tantos problemas provocam no âmbito
regional, especialmente no meu Estado, que tem uma
economia muito, digamos, igual à concorrente economia argentina ou uruguaia, na produção de arroz, na
produção de frutas, na produção de vinhos, na produção de carnes. Em vez de sermos complementares,
somos concorrentes. Isso provoca um prejuízo grande
à economia do meu Estado, reconhecido até pelo próprio Ministro Fernando Pimentel. Então, fizemos essas
discussões grandes.
Discutimos também o endividamento dos pequenos agricultores, com a presença dos representantes
dos movimentos sociais, como a Via Campesina e Frei
Sérgio Görgen e também representante da Fetag, da
Contag, de todas as entidades que estão relacionadas
ou que defendem, legitimamente, os pequenos agricultores, agricultores familiares.
Fizemos também, no âmbito dessa Comissão, um
grande seminário e uma grande audiência pública para
debater um outro tema, na área urbana, que é crucial
e é trágico. É a questão relacionada aos acidentes de
motos no Brasil. Um tema, aliás, para o qual a nossa
querida amiga Gladys Buarque, esposa do Senador
Cristovam Buarque, tem chamado a atenção, porque
ela é uma zelosa cidadã, eu diria quase candanga, que
tem cuidado dessa questão e chamado a atenção do
Senador Cristovam, nosso mestre na educação aqui
nesta Casa, para o número e o aumento dos acidentes
de motos, em várias partes do Brasil.
Na audiência pública, houve recorde de participação. Mais de 400 pessoas ligaram do Brasil inteiro
quando fizemos, em maio, a primeira audiência pública
para debater a questão dos acidentes de moto. Houve participação dos Senadores e de telespectadores
de todo o Brasil, Senador Cristovam Buarque. Aí nós
vimos a gravidade da questão relacionada aos acidentes de moto.
E agora vamos ter, brevemente, na 58ª edição da
Feira do Livro, no dia 10 de novembro, às 15 horas, o
lançamento da 13ª edição da revista Em Discussão,
“Segurança no Trânsito de Motocicletas”. Esse é o tema
central da revista Em Discussão. E eu queria aproveitar para agradecer ao Eduardo Leão, que é o editor
chefe do Jornal do Senado, e o João Carlos Teixeira,
que é o editor chefe da Secretaria de Comunicação do
Senado Federal, por estarem dando essa contribuição
espetacular num tema tão relevante quanto esse dos
acidentes de moto.
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Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senadora Ana Amélia, a senhora tem se transformado, nestes últimos meses, não só semanas, em quem
encarna aqui uma luta que deveria ser de todos nós.
É a guerra civil cuja arma é a motosserra, pela falta de
experiência e de cuidados ao usá-la, porque a motosserra não é como revólver. O revólver eu sou a favor
de proibir, salvo nas mãos de policiais, vigilantes e soldados, no campo de batalha. Nem aqui dentro. Moto,
não: moto é um veículo, é um instrumento de transporte, como o automóvel. Nós temos é que educar os
nossos jovens e tomar medidas, regras que impeçam
isso. Terça-feira, indo do centro de Brasília para o aeroporto, eu vi uma pessoa morta no caminho. Moto. No
dia seguinte, quarta-feira, vindo de casa para cá, eu
vi mais uma pessoa coberta por um pano até o rosto,
morta no meio da avenida. Isso está se tornando algo
comum, Senador Tomás. Eu fui ao interior do Ceará,
nessas minhas caminhadas pela campanha municipal,
e houve um momento em que tive uma espécie de incômodo, de arrepio como se eu estivesse em uma cidade de Angola que sofreu guerra civil e onde há muitas
pessoas paralíticas, de muletas, de cadeira de rodas.
Eu perguntei: “Por que é que tem tanta gente assim?”
E me disseram: “Moto”. Moto está fazendo de algumas
cidades brasileiras a paisagem que se tem em cidades que saíram de guerra civil, em que a mutilação é
por causa de minas, por causa de balas na disputa. A
gente não pode deixar o Brasil, que tem sido um País
sem guerra civil, não pode deixar que o País tenha uma
paisagem de guerra civil, pela incompetência de motoqueiros, pela incompetência de governantes, pela falta
de educação no trânsito para todos nós. A senhora,
felizmente, tem encarnado isso, e, de fato, na minha
casa, ouço quase todo dia esta cobrança: “Junte-se à
Senadora Ana Amélia nessa guerra. Junte-se à Senadora Ana Amélia nessa batalha.” E a senhora pode ter
certeza de que quero ser um soldado nessa sua luta
para que o Brasil não se transforme num campo de
batalha ou não continue sendo um campo de batalha,
como tem sido, por conta do trânsito, especialmente
dos motoqueiros. Só para concluir, quero lembrar o custo disso. Não apenas o custo emocional das famílias,
não apenas o custo, como eu conheci há pouco: uma
família cujo menino ficou vegetativo por causa de um
acidente em que bateu no cérebro. Não só esse custo, mas o custo financeiro para o Estado, que tem que
manter tudo isso, e o custo econômico gerado porque
são jovens. A maior parte das vítimas são jovens, com
a vida para servir ao País, servir à família e que têm a
juventude interrompida, seja pela morte, seja por uma
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deformação, deficiência muito forte que fica, física e
mental. Então, sua bandeira tem que ser carregada e
ampliada por aqueles que seguem a senhora, e pode
contar porque quero ser um desses soldados.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador
Cristovam, agrada-me muito até porque...
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – V. Exª me permite interrompê-la por um
instante, por gentileza? É só para – enquanto V. Exª
responde ao Prof. Buarque – registrar a presença dos
alunos do ensino fundamental da Escola Classe Rural
Boa Vista, de Sobradinho II. Vocês acabaram de ouvir o
aparte do ex-Governador, Senador e ex-Ministro Cristovam Buarque, e vão ouvir agora a ilustre Senadora
Ana Amélia, do Rio Grande do Sul. Parabéns! Muito
obrigado. Desculpe a interrupção, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pois é!
E é a essas crianças de Sobradinho, do ensino fundamental, que eu também falo. Peço aos pais: muito
cuidado! Não corram nas ruas de Sobradinho ou de
Brasília. Evitem o trânsito, tenham cuidado. O trânsito
deve ser cuidado quando vocês andam de bicicleta.
Muito cuidado! O trânsito está muito violento. Então, se
todos nós cuidarmos, se vocês tiverem cuidado com
a bicicleta, com a motoneta, com a lambreta, com todos os veículos que vocês usam, a gente vai reduzir
as mortes.
Mas fico muito feliz, Senador Cristovam Buarque, e aí pego o gancho de guerra civil para dizer
que, numa guerra civil como nós vivemos no trânsito
brasileiro, é preciso de bons soldados para vencê-la,
e nós estamos aqui exatamente nessa luta para tentar
atenuar. É muito importante e relevante o dado que V.
Exª lembra: o maior número de vítimas de acidentes
de moto são os jovens de 18 a 34 anos – portanto, na
plena atividade funcional. E isso pesa sobre Saúde, na
ocupação dos leitos em UTIs, e também sobre o custo
para a Previdência Social – porque ele fica inutilizado;
dependendo do que ganha da Previdência, Social, fica
“encostado”, como nós popularmente chamamos essa
pessoa que depende da indenização por um acidente
dessa natureza.
Nós já temos exemplos de empresas que operam
com o serviço de moto de entrega rápida que estão
voltadas para isso, porque a segurança e não haver
acidentes é um bom negócio, porque evita o prejuízo
da paralisação. Uma empresa no meu Estado, em Porto
Alegre, Senador Tomás Correia, tem 150 motos, e, em
250 dias, nenhum acidente com moto! Significa dizer
que, quando você faz e aplica um correto treinamento
para as pessoas, a conscientização do profissional,
o motociclista, haverá, sim, condições de reduzir es-
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ses acidentes com motos. Então, nós temos que nos
debruçar...
E eu queria renovar o agradecimento à nossa
editoria do Sistema de Comunicação do Senado, do
Jornal do Senado, que edita essa revista – já citei os
nossos editores principais –, por essa edição, a 13ª
edição, tratando especialmente da questão dos acidentes de moto.
A revista, como se sabe, já tratou do Código Florestal, já tratou da Rio+20, tem abordado os temas
atuais, e fico feliz de terem acolhido a sugestão que a
Andrea Boni, da Assessoria de Comunicação da Comissão de Assuntos Sociais, sugeriu e foi acolhida com
muita competência pela editoria do Jornal do Senado.
Eu queria também voltar à questão da TV Digital que envolve as nossas transmissões aqui. A transmissão da TV Digital, já na cidade de São Paulo é
uma realidade e deve se ampliar para outras cidades
do País nos próximos anos, no caso da TV Senado.
No meu Estado, agora, 11 Municípios – Bagé, Bento
Gonçalves, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Novo
Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa
Rosa – já solicitaram a consignação de canal à Câmara
Federal, que por sua vez fez a solicitação ao Ministério
das Comunicações.
Em breve, outros Municípios do meu Estado, além
de Porto Alegre, vão poder ter acesso a esse conteúdo legislativo de extrema importância para cada cidadão no formato aberto UHF e digital. Por isso, quero
cumprimentar todos os profissionais de comunicação
envolvidos na parceria de extrema relevância para os
gaúchos e gaúchas, e, claro, também brasileiros, porque
ela está chegando aos quatro cantos do nosso País.
A audiência da TV Senado é enorme, Senador
Tomás Correia, e eu tenho certeza de que V. Exª também ouve, quando vai para Rondônia, as manifestações dos telespectadores e dos seus eleitores, não só
no Rio Grande do Sul. Ontem, por exemplo, eu recebi
a visita do Secretário Municipal de Assuntos Internacionais do Município da Foz do Iguaçu, no Paraná, a
chamada Tríplice Fronteira, Sr. Sérgio Machado. Ele foi
tratar comigo, veja só, de uma questão também que
é muito cara a V. Exª, a questão dos free shops, de
uma lei que nós aqui aprovamos no Senado Federal.
Pois essa questão agora ganhou corpo e está
chamando a atenção de todos os Estados que têm
fronteira com países vizinhos ao Brasil, e é matéria
relevante na hora da regulamentação. Então, o Sr. Sérgio Machado me deu um depoimento: ele acompanha
diariamente, o Secretário de Assuntos Internacionais
da Foz do Iguaçu, diariamente, não só a TV Câmara,
mas especialmente a TV Senado, e sabia de todos os
temas em andamento aqui.
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Portanto, a TV Senado tem, sim, uma audiência muito qualificada, e quanto mais qualidade tem a
transmissão, melhor. E hoje a questão dos free shops,
lá em Santana do Livramento, no meu Estado, que faz
fronteira com a cidade de Rivera, no Uruguai, está se
realizando, nesta manhã – e eu, por compromissos
inadiáveis, não pude comparecer –, um encontro internacional para discutir os free shops, com base no
que nós discutimos, aqui no Senado Federal, há muito pouco tempo, Senador Tomás Correia. Então, eu
queria cumprimentar a Acil – Associação Comercial e
Industrial de Livramento, na pessoa do seu Presidente, Sérgio Oliveira, e do Vice-Presidente da Federasul,
Victor Hugo Fialho, pela realização desse evento, que
conta com a participação de representantes, não só do
Brasil, mas também do Uruguai e da Argentina. É um
momento muito importante e relevante, para discutir
junto com os representantes do Legislativo.
Está me representando, nesse evento importante, em Santana do Livramento, o Deputado Frederico
Antunes, que é Deputado Estadual, que preside a
Frente Parlamentar em Defesa dos Free Shops. Então, por isso, eu gostaria de registrar esse evento, que
tem grande relevância para a região de fronteira, não
só para o meu Estado, que faz fronteira com dois países, o Uruguai e a Argentina, mas também interessa
a sua Rondônia, a todos os Estados que têm limites
com países vizinhos.
O projeto, agora, depende muito da Receita Federal. Esperamos que a Receita Federal tenha celeridade na apresentação de uma regulamentação que
seja compatível com a realidade da nossa fronteira,
que está precisando tanto. Mas esse evento, em Santana do Livramento, ganha corpo e ganha relevância,
exatamente por conta desse movimento.
Eu queria, agora, aproveitar para cumprimentar a
Diretora da TV Assembléia Legislativa, a minha colega
Civa Silveira, o Superintendente de Comunicação Social e Relações Institucionais da Assembléia Legislativa
gaúcha, Marcelo Villas-Bôas, o Diretor de Jornalismo,
Celso Bender. Aqui, no Senado Federal, quero ressaltar
o trabalho liderado pelo Diretor de Comunicação Social,
Fernando César Mesquita, a Diretora da TV Senado,
Leila Daher, a Diretora da Secretaria de Comunicação
Social, Sueli Navarro, o Diretor da TV Câmara, Getsemane Silva, e todos os engenheiros e profissionais,
colegas, câmeras, repórteres, das televisões dessas
instituições, que têm viabilizado essas transmissões
com tanta qualidade e empenho.
Queria, também, renovar os cumprimentos à
equipe da Rádio Senado, que produziu uma série especial de reportagens, não só a revista Em Discussão,
como eu falei há pouco, mas também a Rádio Senado
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produziu uma série especial chamada Globo da Morte: os Perigos do Trânsito para Motociclistas. Queria,
na equipe da Radio Senado, liderada por Flávio de
Mattos, cumprimentar todos. Essa matéria, Senador
Tomás Correia, é uma finalista do 19º Prêmio CNT
de Jornalismo, que aborda todas as questões de mobilidade urbana e trânsito. Os cinco episódios da série abordam temas como estatísticas de acidentes e
mortes de motociclistas, saúde pública, condições de
trabalho de motofretistas e mototaxistas, lazer, transporte, motociclistas amadores, uso de álcool e drogas,
deficiências na formação dos condutores, importância
das motos para o transporte e propostas para aumentar
a segurança. Hoje, a moto é um instrumento de trabalho, ela tem uma função econômica, mas ela não pode
ser uma arma para a morte, para a mutilação, como
bem ressaltou, agora há pouco, em aparte, o Senador
Cristovam Buarque.
A série foi exibida entre os dias 13 e 17 de agosto,
no programa Conexão Senado, com o Jefferson Dalmoro, a quem também cumprimento. A Rádio Senado é
a única emissora pública a chegar à final da categoria
rádio e também a única do Distrito Federal. O Prêmio
CNT tem por objetivo estimular a produção de material
jornalístico a respeito do setor de transportes e sua importância para o desenvolvimento social e econômico
do País. Isso eu queria dizer porque já é uma vitória o
prêmio estar classificado, mesmo que a classificação
geral esteja por ocorrer brevemente.
Então, quero fazer esse registro como uma necessidade imperiosa da importância que tem a inauguração, segunda-feira, de acesso que tem das transmissões da TV Senado, lá no Rio Grande do Sul, nessa
parceira que envolve a TV Senado e por isso estará
também o nosso Fernando César Mesquita, o Marco
Maia e o Presidente da Assembléia que serão anfitrião
o Deputado Alexandre Postal a quem eu cumprimento
também para ressaltar e evidenciar a importância que
tem a comunicação nesse processo de transparência
dos nossos respectivos mandatos e também renovar
os cumprimentos a discussão que lá em Santana do
Livramento está se realizando hoje para discutir a questão dos free shoppings em um encontro internacional,
com a participação de representantes do Brasil, da
Argentina e também do Uruguai e Paraguai.
Muito obrigada, Sr. Presidente, era o que tinha
a dizer.
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns. Senadora Ana Amélia. V.
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Exª que é jornalista e mencionou há pouco, era conhecida no País inteiro. No meu Estado, eu lembro
que muitas vezes vi reportagens de V. Exª, no Canal
Rural, com João Batista, com quem V. Exª fazia uma
parceria extraordinária.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Grande
amigo, pessoa muito boa, João Batista Olivi, grande
jornalista, que continua no Canal Rural. Foi um período muito importante, um canal segmentado, que presta muitos serviços para o desenvolvimento do setor
agropecuário, da produção de comida, não é Senador
Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Exatamente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada pela referência.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Cristovam
Buarque pelo prazo necessário ao seu pronunciamento.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Senador Tomás, Srªs e Srs. Senadores, eu quero,
em primeiro lugar, Presidente, declarar aqui que considero constituída, sob a liderança da Senadora Ana
Amélia, a bancada da luta no Senado contra acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Não podemos
deixar que nossa juventude – porque é, sobretudo, a
juventude – seja vitimada na quantidade que a gente
vê, na gravidade que a gente vê, por causa da falta
de algumas medidas no trânsito que revolveriam isso
e da educação desses jovens.
Eu creio que, para receber uma permissão de
usar motocicleta deve haver como requerimento um
curso em que se mostre o risco, em que eles fiquem
chocados com o que acontece; um curso sobre a
responsabilidade de ter uma moto, que não é muito
menor do que a responsabilidade de ter um revólver.
Isso precisa ser trabalhado. E creio que essa ideia de
uma bancada, da qual tenho certeza de que o senhor
gostaria de fazer parte, pode ajudar.
Mas eu vim aqui retomar um discurso que fiz
ontem, Senador, sobre a federalização da educação
de base do Brasil, que debatemos em uma audiência
pública na Comissão de Educação, na quinta-feira.
Eu quero trazer aqui justificativa para a federalização
com base em dois fatos que foram divulgados ontem.
O primeiro é o encontro do Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, nosso colega há pouco tempo aqui, com dirigentes da educação estadual. Numa
reunião do Consed, Conselho Nacional de Secretários
de Educação, o Ministro disse – está nos jornais, entre
aspas – “vai ser de difícil aplicação qualquer mudança
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no ensino médio”. E ele completou dizendo por quê.
“Porque 86% do sistema é gerido pelos Estados”.
Eu faço aqui a pergunta a cada um que está me
ouvindo e ao Ministro também: se vai ser difícil, porque
86% é gerido pelos Estados, nós nos acomodamos
deixando que os Estados não consigam fazer isso? Ou
nós federalizamos, para resolver o problema?
O Ministro diz: vai ser difícil resolver o problema
do ensino médio no Brasil. Eu complemento: vai ser
difícil resolver os problemas do Brasil sem um bom
ensino médio para todos, porque, sem um bom ensino
médio, não temos boas universidades; sem essas, não
temos bons cientistas. E, aí, não temos a economia
que o Brasil precisa para o futuro.
O que vamos fazer? Vamos nos acomodar? Essa
é a impressão que nos dá a fala do Ministro. É difícil.
Ponto. Não; é realmente difícil. O Ministro tem razão;
logo, federalizemos.
Alguns dizem que é impossível fazermos isso,
porque não podemos intervir na escola que é estadual.
Não há problema; criemos escolas federais. O Ministro
Fernando Haddad se orgulhava – e se orgulha – de
ter sido o Ministro que mais criou escolas técnicas.
Por que o Ministro Mercadante não se orgulhar de
ter sido o Ministro que mais criou escolas federais de
educação de base?
Eu já mostrei que isso não é difícil se nós tivermos
a perspectiva de que se levarão duas décadas para
substituir todas as escolas técnicas, desculpe, todas as
escolas estaduais por federais. Isso não custa muito. No
final dos vinte anos vai custar 8,6% do Produto Interno
Bruto, menos do que os 10%, que estão aprovados no
PNE – Plano Nacional de Educação. É verdade que o
PNE implica também outros setores da educação, mas
ainda sobrariam 3,6% para as universidades e outros
tipos de educação. Isso pagando R$9 mil de salário ao
professor, por mês, o que equivale ao custo anual de
R$9 mil para cada aluno. Isso é possível. Nós temos
três maneiras: começar a aplicar as escolas federais só
para as crianças que entram agora na escola, o que eu
acho que criaria uma grande confusão; criar e espalhar
escolas pelo Brasil quase aleatoriamente ou conforme
o gosto político de mostrar que em determinada cidade
vai ter uma escola nova, federal, ou ocupar as escolas necessárias para todas as crianças do Município
de uma só vez. Aí a gente faz isso de uma vez numa
cidade e em vinte anos no Brasil inteiro.
Isso é lógico. Isso é possível. Isso não custa muito.
Falta o convencimento político aos prefeitos, aos governadores e ao Ministro. Para mim, Senador Tomás
Correia, passa também pela existência de um ministério
de educação de base. Enquanto o Ministério da Educação tiver de cuidar das universidades, das escolas
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técnicas e do ensino comum, fundamental e médio, só
vai cuidar, basicamente, das universidades, porque as
universidades têm poder, porque o universitário vota e
aluno do ensino fundamental não vota. Universidades
fazem greve com o poder de universidade e os pobres
professores municipais fazem greve com a fragilidade
de um sindicato municipal. O Ministro da Educação no
Brasil deveria chamar-se ministro do ensino superior,
porque da educação ele não tem tempo de cuidar.
Eu fui Ministro. Durante um ano, Senador Jucá,
eu devo ter recebido 350 Parlamentares. Um me pediu
pela educação de base: Severiano Alves, da Bahia. Um
único. Os outros queriam universidades federais, federalizar universidades estaduais ou escolas técnicas e
alguns queriam que a gente regularizasse, legalizasse a situação de universidades particulares que ainda
não estavam reconhecidas. Era o reconhecimento de
particulares, a abertura de federais, a federalização de
estaduais e a abertura de escolas técnicas. Nenhum
veio me pedir pelas crianças, porque elas não votam,
porque não fazem manifestação, porque o reitor é amigo
de Ministro. Todo reitor abre a porta e entra; secretário
municipal não faz isso. Em geral, nem é recebido, nem
se atreve a pedir uma audiência, até porque não tem
muito a ver. O que o Ministro pode fazer? O salário é
municipal, a gestão é municipal.
Então, Ministro Mercadante, o senhor tem toda
razão ao dizer que, entre aspas: “vai ser difícil a aplicação de qualquer mudança no ensino médio, porque
86% do sistema são geridos pelos Estados”.
Pois bem. A solução não pode ser o acomodamento dizendo que, se é do Estado, as crianças devem
se virar com esses Estados onde elas nasceram. Não,
a saída é intervir, ter escolas federais.
E outra constatação de que a proposta de federalização não está errada, Senador, é que, no Distrito
Federal, onde os professores são pagos pela União...
Alguém precisa perguntar um dia por que, na cidade
mais rica do Brasil, os professores ganham pela União
e, nas cidades mais pobres, ganham pelos Municípios.
Eu sou coerente como representante do Distrito Federal e vou explicar o porquê. Daí que nós, no Distrito
Federal – eu colaborei para isso –, conseguimos dar
salários que chegam a R$3,6 mil, em média. Por quê?
Porque a gente conseguia mandar a conta para o Governo Federal. O Brasil inteiro paga pela educação
no Distrito Federal. Eu sou coerente: não quero tirar
isso do Distrito Federal, mas espalhar isso pelo Brasil
inteiro. Não quero fazer com que, no Distrito Federal,
deixemos de receber dinheiro da União para pagar aos
professores, mas fazer com que os outros Municípios
tenham o mesmo direito que tem o Distrito Federal, que
os outros Estados tenham o mesmo direito.
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Pois bem; aqui, quem paga é o Governo Federal, mas ontem, o Tribunal de Contas do Distrito Federal denunciou que o Governo atual, o Governo do
Dr. Agnelo Queiroz, não atinge a aplicação mínima de
recursos na educação.
Veja que, mesmo quando você transfere o dinheiro, sem federalizar, você dá o dinheiro deixando que o
governo local cuide, as coisas não funcionam bem. Os
professores têm que ser funcionários federais.
No primeiro semestre deste ano, o Governo do
Distrito Federal não cumpriu os limites mínimos. Por
isso, o Tribunal de Contas emitiu um alerta ao Secretário da Pasta, o Sr. Denílson Bento da Costa, que é
um professor dirigente do Sindicato dos Professores,
e determinou que ele compense a insuficiência de investimentos nos próximos meses, para cumprir a lei
até o final do ano.
No primeiro e no segundo trimestre de 2012, os
gastos com a manutenção e o desenvolvimento do
ensino também ficaram abaixo do mínimo estabelecido pela Constituição no Distrito Federal. Houve uma
redução de 14,4%, em comparação à despesa realizada no primeiro semestre de 2011. A aplicação mínima
deveria ser R$1,36 bilhão, mas os gastos, em vez de
1,360, foram R$1,169 bilhão, um déficit, portanto, de
R$191 milhões, que, certamente, foram usados para
comprar concreto para a construção do estádio que
está sendo construído, no valor previsto, até aqui, de
R$1,2 bilhão, R$1,2 bilhão.
Numa cidade – a minha cidade – onde não há
tradição, ainda, de grandes jogos de futebol; numa cidade onde nós só conseguimos ter um bom número
de torcedores quando vem o Flamengo, quando vem
o Corinthians. E uma cidade que já tem um estádio de
40 mil e tinha um de 30 mil, e o de 30 mil foi derrubado para fazer um de 71 mil. Setenta e um mil torcedores no Distrito Federal, se acontecer, vai ser num
jogo da Copa, provavelmente, com o Brasil jogando.
Sem o Brasil, talvez nem haja isso, mas se houver, é
na Copa. Depois, nunca mais vai haver. Até porque,
no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte,
é difícil haver 70 mil expectadores hoje. Não é comum
isso. Tanto que o tamanho do Maracanã foi diminuído.
Então, essa situação do Distrito Federal confirma, junto com a fala do Ministro Mercadante, que nós
precisamos dar um salto. Esse salto, Senador Jucá – e
eu estou a fim de debater, pode não ser o certo, mas é
o que eu vejo –, é caminhar para que a educação das
nossas crianças seja uma responsabilidade nacional,
sem imaginar que isso se fará de um dia para o outro. Isso é um processo de algumas décadas, que nós
temos a obrigação de começar agora, ou vamos ficar
para trás no cenário nacional. Fica aqui o meu registro.
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Bom, um comentário sobre a declaração do Ministro Mercadante, eu acho que ele foi muito feliz quando
disse a verdade. É difícil mudar o ensino médio porque
86% dele estão nas mãos do Estado – e não foi dito,
Senador, mas é importante –, e, dos outros 14%, uma
boa parte está nas mãos privadas; um pouquinho está
nas mãos federais e quase nada nas mãos municipais
no que se refere ao ensino médio. Então, ele tem razão, e é difícil, mas ele precisava ter avançado e dito:
por isso, vamos começar o trabalho de federalização.
E em Brasília, onde os recursos vêm da União por
simples transferência, a gente vê que o Governo não
aplica como deveria.
Por isso, ficam aqui esses dois registros, como
prova da necessidade de federalização da educação
de base no Brasil.
Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB –RO) – Parabéns, Senador Cristovam Buarque.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Quero saudar todos os presentes, Sr. Presidente,
saudar o Senador Cristovam Buarque, que sempre,
da tribuna, da ação na comissão e na sua vida, tem
defendido uma questão que é fundamental para o futuro do nosso País, que é a educação.
Senador Cristovam, sem dúvida nenhuma, as
questões que V. Exª coloca têm que ser objeto de reflexão, de discussão política e de mudança. Nós temos
realmente que evoluir na educação brasileira ainda
mais. Os países asiáticos, muitos países, em poucos
anos, conseguiram se superar e avançar na educação.
O Brasil tem avançado, mas numa velocidade menor,
o que, efetivamente, nos deixa com menos capacidade de competição – internacional inclusive – em vários aspectos.
Então eu quero ressaltar a importância do discurso de V. Exª e dizer que nós estamos atentos a
essa discussão, porque, sem dúvida nenhuma, sem
implementar uma educação de ponta, de qualidade,
uma educação de tempo integral, uma educação em
que a criança e o jovem tenham efetivamente uma
oportunidade de se formar bem, nós não teremos, na
verdade, uma perspectiva de futuro maior para esse
jovem no mercado de trabalho e, consequentemente,
na sua vida. Então, quero ressaltar a importância do
discurso de V. Exª.
Quero, Sr. Presidente, usar da palavra também
para falar de um tema que considero extremamente
importante, relevante, sobre o qual o Senado terá que
se debruçar nos próximos dias, que é exatamente a
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votação da nova regra do Fundo de Participação dos
Estados – FPE.
Eu já usei a tribuna algumas vezes, tenho conversado com líderes partidários, tenho conversado
inclusive com o Relator deste tema, que é o Senador
Walter Pinheiro, e entendo que, encerrado o segundo
turno das eleições, nós deveremos fazer um esforço
dos líderes – e estou propondo aos líderes também
esse esforço – para que tenhamos condição de votar
rapidamente, aqui no plenário, o relatório do Senador
Walter Pinheiro, criando a regra que vai definir a distribuição do Fundo de Participação dos Estados para
o próximo ano.
Como todos sabem, o Supremo Tribunal Federal
deu até o final deste ano para que a regra fosse redirecionada, reaprovada, porque essa regra tinha prazo
de validade. A regra atual de distribuição dos recursos para os Estados tinha um prazo de validade que
já venceu. Ela deveria ter sido revista pelo dispositivo
legal, e não foi. Então o Supremo deu um novo prazo
que se encerra agora, ao final deste ano.
Qual é a estratégia que vejo para que nós tenhamos condição de enfrentar esta questão? Que nós nos
unamos. O Senador Walter Pinheiro, que é Relator da
matéria, já tem uma proposta com que a maioria dos
Líderes concorda. E eu, particularmente, concordo.
Tenho uma proposta, tenho um projeto de lei sobre
esta questão da distribuição do FPE, que é a seguinte:
mantém-se a regra atual para os atuais valores, portanto
nenhum Estado perde nada, e os acréscimos futuros
de arrecadação seriam repartidos pela regra que eu e
o Senador Randolfe propusemos no nosso projeto, ou
seja, levando-se em conta indicadores sociais, indicadores econômicos e indicadores geográficos.
Essa é a linha que o Senador Walter Pinheiro está
construindo. E eu entendo que é uma boa construção.
Se nós formos partir para redefinir tudo agora, e criar
expectativa de perda ou de ganho excessivo para algum Estado, não teremos uma rápida aprovação aqui
no Senado e muito menos na Câmara dos Deputados,
onde o ambiente é muito mais complexo para a votação.
Então nós estamos propondo que, no próximo
dia 5 ou 6 de novembro, este Plenário possa apreciar,
em regime de urgência, essa proposta que será apresentada pelo Senador Walter Pinheiro.
Aprovado esse projeto aqui no Senado e enviado
à Câmara, eu proponho também – já falei com o Presidente do Congresso, o Senador José Sarney – que
os líderes partidários do Senado e da Câmara encaminhem ao Presidente José Sarney um pedido para que
o Congresso solicite ao Supremo Tribunal Federal um
prazo a mais de dois anos no máximo para que esse
projeto do FPE, aprovado aqui no Senado, possa tra-
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mitar e ser aprovado na Câmara dos Deputados, porque se nós, aqui no Senado, aprovarmos esse projeto
agora em novembro, dificilmente ele será aprovado até
o final do ano na Câmara dos Deputados.
Eu esperava que o fosse. Espero que o entendimento político da Câmara possa levar a isso, mas
nós não podemos ficar reféns de uma não votação
na Câmara e, a partir de janeiro, acontecer o caos,
ou seja, o Fundo de Participação dos Estados não ter
mais fórmula de cálculo e, portanto, não haver repasse
desse fundo para os Estados brasileiros. Isso impactaria a todos, mas impactaria muito mais aos pequenos
Estados, aos Estados menos desenvolvidos, aos Estados que dependem financeiramente da arrecadação
do Fundo de Participação dos Estados para manter as
suas despesas.
Então fica aqui, Sr. Presidente, esse apelo à Casa,
esse apelo aos líderes, esse apelo ao Senador Walter Pinheiro de que entregue e apresente o relatório
já nos primeiros dias do mês de novembro para que
nós tenhamos a condição de, votando aqui no Senado,
pedir prazo ao Supremo Tribunal Federal para que a
Câmara dos Deputados possa apreciar essa matéria.
É importante também dizer que, paralelamente a
essa discussão do Fundo de Participação dos Estados,
nós devemos iniciar uma discussão sobre a partilha
do Fundo de Participação dos Municípios, para que
tenhamos condição de dar suporte aos Municípios
menos desenvolvidos.
Aqui do plenário, esta semana, conversei com o
Governo Federal – conversei com o Vice-Presidente
Michel Temer, conversei com o Ministério da Fazenda – e propus uma grande renegociação das dívidas
do INSS para com o setor público, Estados e Municípios. Por quê? Porque os Estados e Municípios estão
sobrecarregados. Com a queda de arrecadação por
conta da desoneração fiscal dada pelo Governo e da
desaceleração econômica também, muitos Municípios
e Estados que têm parcelamentos com o INSS viram
cair a sua receita de forma muito forte. E esses parcelamentos, que representavam 7%, 8%, 10%, passam
agora a representar 22%, 25%, 30%, mas estão sendo bloqueados na boca do caixa do FPM e isso está
inviabilizando os Municípios brasileiros principalmente.
A Presidenta Dilma foi sensível a essa questão,
o Presidente Michel Temer, também, uma área do Ministério da Fazenda, o Secretário Executivo Nelson
Barbosa, a Receita Federal estuda fórmulas também
para enfrentar essa questão. Aqui no Senado, eu estou preparando uma proposta de parcelamento exatamente para que nós tenhamos condição de discutir,
isto ainda no mês de novembro. É muito importante
que os atuais prefeitos possam repactuar esse INSS,
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repactuar toda essa dívida em uma só renegociação,
para deixar o mandato com essas questões equacionadas, portanto sem nenhuma pendência jurídica em
cima dos prefeitos que estão saindo e sem nenhum
tipo de inadimplência no INSS para os prefeitos que
estão assumindo os cargos, porque esses prefeitos
assumiriam com os Municípios inadimplentes, com
os Municípios proibidos de receber transferências federais de convênios, prejudicando não só o prefeito
que está sendo eleito, que está sendo empossado,
mas principalmente a população do Município, que
deixa de receber recursos importantes para melhorar
o serviço público.
Então fica aqui o nosso apelo. Nós vamos acompanhar essa questão, vamos ficar atentos e queremos
uma solução para o FPE, o Fundo de Participação
dos Estados, agora em novembro, aqui no Senado,
e também a renegociação das dívidas do INSS para
com os entes públicos, Municípios e Estados federados brasileiros.
Era isso que eu tinha que registrar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.262, DE 2012
Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
411, de 2011, do Senador Eduardo Amorim,
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, que restabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional
de Apoio à Cultura – PRONAC e dá outras
providências, para estabelecer percentual
de gratuidade em espetáculos financiados
pela Lei Rouanet.
Relator: Senador Walter Pinheiro
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 411, de 2011, do
Senador Eduardo Amorim, acrescenta dispositivo à Lei
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para estabelecer
percentual de gratuidade em espetáculos financiados
pela Lei Rouanet.
Em seu art. 1º propõe que se acrescente um § 4º
ao art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
para determinar que os projetos culturais beneficiados
com os recursos de que trata o caput do referido artigo
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destinarão 5% dos ingressos em gratuidade para professores da rede pública de ensino. Já o art. 2º contém
apenas a cláusula de vigência, estabelecendo o início
desta, noventa dias após a publicação da lei em que
o projeto vier a se transformar.
Em sua justificação, o parlamentar alega que
a chamada Lei Rouanet, baseada na concessão de
incentivos fiscais, representa a alocação de recursos
públicos para projetos culturais. E, portanto, deve favorecer a participação de professores em espetáculos, mediante a concessão de 5% dos ingressos dos
projetos incentivados.
A proposição baseia-se na premissa de que a
formação advinda da participação em eventos culturais é fundamental para os educadores que, com frequência, não dispõem dos recursos suficientes para
pagarem os ingressos.
Encaminhada à Comissão de Educação, Cultura
e Esporte (CE), para parecer em caráter terminativo,
a proposição não recebeu emendas.
II – Análise
Nos termos do art. 102, I e II, do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CE pronunciar-se
sobre normas da área de cultura, diversão e espetáculos públicos, condição em que se enquadra o PLS
nº 411, de 2011.
Do ponto de vista do mérito, não restam dúvidas
de que a Lei de Incentivo à Cultura existe não apenas
para possibilitar a realização de espetáculos e a produção de bens culturais, mas, também, para facilitar
o acesso à fruição de tais obras. Assim sendo, reconhece-se a boa intenção do formulador da proposição.
Do ponto de vista da constitucionalidade e juridicidade, não há óbices ao PLS nº 411, de 2011.
Entretanto, há diversos questionamentos que podem
ser feitos, não relativos ao mérito em si, mas à real
eficácia da lei em que ele vier a se transformar, se
aprovado.
Comecemos por avaliá-lo no contexto da lei em
que se insere. Em seu art. 18, a Lei nº 8.313, de 1991,
declara que, com o objetivo de incentivar as atividades
culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto
sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto
no apoio direto a projetos culturais apresentados por
pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza
cultural, como através de contribuições ao Fundo Nacional de Cultura (FNC).
Nos termos do § 3º do art. 18, essa faculdade
permite que os contribuintes deduzam do imposto de
renda devido as quantias efetivamente despendidas
exclusivamente com os seguintes segmentos:
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a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;
c) música erudita ou instrumental;
d) exposições de artes visuais;
e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas,
bem como treinamento de pessoal e aquisição
de equipamentos para a manutenção desses
acervos;
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem e
preservação e difusão do acervo audiovisual;
g) preservação do patrimônio cultural, material e imaterial;
h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar também como centros culturais comunitários, em
municípios com menos de 100.000 (cem mil)
habitantes.
Como se vê, são nove as possibilidades de produtos ou eventos patrocinados receberem doações.
E nem todos elas implicam apresentações públicas,
como é o caso de quatro segmentos, especificados
nas alíneas b, e, g e h do referido § 3º do art. 18, da
Lei nº 8.313, de 1991.
Em outro caso, como o descrito na alínea c – música erudita ou instrumental –, não necessariamente o
patrocínio ou doação implica a apresentação de espetáculo; pode se concretizar na produção de material de
áudio ou de audiovisual. Então, também neste caso,
o dispositivo proposto pelo PLS nº 411, de 2011, não
seria sempre aplicável.
Quanto à alínea d – exposições de artes visuais –, dificilmente há cobrança de ingressos, pois o
patrocínio ou doação tem o condão de viabilizar a exposição, para que possa ser aberta ao público. Então,
mais uma vez, não haveria aplicação daquilo que se
pretende com o PLS nº 411, de 2011.
Quanto à alínea f – produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual –,
haveria alguns empecilhos para sua aplicação, como
veremos a seguir. Para o segmento de preservação
e difusão de acervo audiovisual, a medida não se
aplicaria, pois tais projetos se destinam a recuperar
material audiovisual ou para propagar certas obras,
situações em que dificilmente se cobra ingresso. Isso
porque tais eventos estão na maior parte das vezes
circunscritos a espaços mantidos por empresas públicas ou institutos culturais, que franqueiam a frequência às exibições ou cobram ingressos simbólicos
para a entrada. O Centro Cultural Banco do Brasil é

142

Outubro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO55553
2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

um desses exemplos. Dificilmente tais obras são exibidas em cinemas comerciais, razão pela qual não se
justifica, também aqui, a reserva de ingressos gratuitos para professores.
Mas a maior dificuldade para a observância do
preceito, no caso da produção de obras cinematográficas e videofonográficas, está vinculada à distinção
entre quem recebe o recurso incentivado – o produtor do filme – e aquele que o exibe. A sala de cinema
comercial não recebeu o incentivo fiscal para exibir o
filme, e sim o produtor da obra. Portanto, seria descabido exigir que o distribuidor arcasse com a gratuidade. Neste ponto, o projeto, se aprovado, criaria uma
distorção. Ou, quando menos, uma grande dificuldade
contábil, pois, na cadeia de distribuição, o produtor do
filme negocia com um distribuidor, que faz os ajustes
com o exibidor final.
Por fim, na hipótese da alínea a – artes cênicas
–, seria factível a concessão da gratuidade, pois há
coincidência entre produtor do espetáculo e fornecedor do produto ao público.
Entretanto, é preciso considerar que, para todos os projetos incentivados, há uma contrapartida
de gratuidade exigida pelo Ministério da Cultura. Em
outras palavras, nenhum projeto de captação é aprovado se não houver o compromisso de o produtor do
bem ou do espetáculo fornecer uma quantidade de
exemplares ou de ingressos gratuitamente, conforme
o caso. Tomemos o caso das artes cênicas: ao obter
o recurso, o produtor teatral já se comprometeu com
uma quantidade de ingressos gratuitos. Então, como
poderá ser observada a lei nesse caso? Todos os ingressos gratuitos seriam destinados a professores da
rede pública? Ou, além da parcela de gratuidade já
comprometida, o teatro terá que fornecer mais 5% dos
ingressos para os professores?
Entendemos que o que rege o espírito da Lei de
Incentivo à Cultura é, por um lado, criar a possibilidade de financiamento de bens culturais. Vale dizer que,
de outra maneira, certos livros, discos, espetáculos e
mostras sequer existiriam, se não fosse o incentivo recebido. Essa é a dimensão que favorece os criadores
e os produtores culturais. No que diz respeito à facilitação do acesso – com a distribuição de exemplares
de obras ou de ingressos gratuitos –, não é tão clara a
justificativa de que tal gratuidade devesse ser dirigida a
um segmento – o dos professores de escolas públicas.
E os trabalhadores de outros segmentos, também não
precisam usufruir dos bens culturais? Comerciários, industriários também não fariam jus a tais possibilidades
de acesso, já que é uma lei para todos?

Sábado 20

Não se pode esquecer de que, no Brasil, já
dispomos de políticas para facilitar o acesso de grupos específicos a espetáculos e exibições: idosos e
estudantes já dispõem da faculdade de pagar meia-entrada.
Por fim, consideramos que a melhor maneira de
beneficiar os trabalhadores da educação não seria
tentar criar um benefício de pouco alcance e, ao mesmo tempo, de difícil execução – já que passa para os
produtores e fornecedores de bens culturais a responsabilidade de gerir esse benefício.
Entendemos, ademais, que aquilo que pretende o Senador Eduardo Amorim – facilitar o acesso a
bens culturais por parte de uma camada da população com poucos recursos – já foi objeto de um projeto
de lei, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, com emendas, e que espera agora novo pronunciamento da Câmara dos Deputados.
Trata-se do Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 221,
de 2009 (Projeto de Lei nº 5.798, de 2009, na Casa
de origem), que institui o Programa de Cultura do Trabalhador, cria o Vale-Cultura e dá outras providências.
Essa proposição, em seu art. 3º, cria o vale-cultura,
de caráter pessoal e intransferível, válido em todo o
território nacional, para acesso e fruição de produtos
e serviços culturais, no âmbito do Programa de Cultura do Trabalhador.
Nos termos do art. 7º dessa proposição, o vale-cultura deverá ser fornecido ao trabalhador que perceba até 5 (cinco) salários mínimos mensais, com a
possibilidade de a União disponibilizar, com recursos
do Tesouro Nacional, aos trabalhadores e trabalhadoras aposentados que auferirem mensalmente até
5 (cinco) salários mínimos, o vale-cultura, no valor de
R$ 30,00 (trinta reais).
Desse modo, entendemos que o propósito do
Senador Eduardo Amorim não se encontra contemplado em proposição aprovada por este Senado Federal.
Assim sendo, consideramos que não deve prosperar
a proposição, com base no inciso II do art. 334 do Regimento Interno do Senado Federal.
III – Voto
Considerando que já teve o mérito contemplado em proposição mais abrangente sobre o tema e já
aprovada pelo Senado Federal, somos pela recomendação de declaração de prejudicialidade do Projeto de
Lei do Senado nº 411, de 2011.
Sala da Comissão, 16 de outubro de 2012. – Senador Roberto Requião, Presidente – Senador Walter
Pinheiro, Relator.
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Of. nº 118/2012/CE
Brasília, 16 de outubro de 2012

Brasília, 16 de outubro de 2012

Assunto: Prejudicialidade da matéria

Assunto: Prejudicialidade da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº
411, de 2011, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador Eduardo Amorim, que “Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que
restabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de
1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura
– PRONAC e dá outras providências, para estabelecer
percentual de gratuidade em espetáculos financiados
pela Lei Rouanet.”
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte.

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 411, de
2011, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Eduardo Amorim, que “Acrescenta dispositivo à Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991, que restabelece
princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e
dá outras providências, para estabelecer percentual de
gratuidade em espetáculos financiados pel Lei Rouant”
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 118,
de 2012, do Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, comunicando a deliberação pela
declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado nº 411, de 2011.
É o seguinte o Ofício:

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com referência ao Ofício nº 118, de
2012, a matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Esgotada a lista de oradores, declaro
encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 47 minutos.)
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Ata da 195ª Sessão, Não Deliberativa,
em 22 de outubro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Anibal Diniz e Tomás Correia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 16 horas e 28 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Declaro aberta a presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência recebeu o Ofício n°
157, de 2012, da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, que comunica
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de
Decreto Legislativo n°s 101, 185, 228, 231, 241, 246,
247, 249, 253, 254, 256, 260, 261, 262, 267, 272, 282,
283, 286, 288, 295, 305, 312, 314, 316, 320, 322, 323,
324, 325, 326, 328, 332, 334, 336, 349, 428, 518, 519,
520, 521 e 522, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 157/2012 – CCT
Brasília, 17 de outubro 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:
101, 185, 228, 231, 241, 246, 247, 249, 253, 254, 256,
260, 261, 262, 267, 272, 282, 283, 286, 288, 295, 305,
312, 314, 316, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 332,
334, 336, 349, 428, 518, 519, 520, 521 e 522 de 2012.
Atenciosamente – Senador Eduardo Braga, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com referência ao Ofício n° 157, de
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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, §§ 3° a 5°, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Foi encaminhado ao Congresso Nacional o Ofício n° 802, de 2012, do Tribunal Regional do
Trabalho da Terceira Região, enviando o Relatório de
Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre de 2012.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 23 de outubro do corrente.
É o seguinte o Ofício:
OF/TRT/DG/802/2012
Belo Horizonte, 20 de setembro de 2012
mo

Ex Senhor,
Em atendimento ao disposto no art. 118 da Lei
nº 12.465/2011 (LDO 2012), encaminhamos a V. Exª
o Relatório de Gestão Fiscal da Justiça do Trabalho
da Terceira Região referente ao segundo quadrimestre de 2012.
Ao ensejo, renovo-lhe protestos de elevada estima e consideração.
Cordialmente – Deoclecia Amorelli Dias, Desembargadora Presidente do TRT da 3ª Região.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O expediente vai à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência comunica ao Plenário a
abertura do prazo de cinco dias úteis para apresentação, perante a Mesa, de emendas ao Projeto de Lei
do Senado nº 380, de 2012, que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência recebeu os seguintes
Avisos do Tribunal de Contas da União:

são Ordinária 10-10-2012, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Augusto Nardes, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

AVISO Nº 63, DE 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 1.013-SF, de 24-5-2012,
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 014.304/2012-0, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 10-10-2012, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Augusto Nardes, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Aviso nº 1.301-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 10 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício 2.052-SF, de 16-11-2011,
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº
TC 035.214/2011-2, pelo Plenário desta Corte na Ses-

AVISO Nº 64, DE 2012
Aviso nº 1.311-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 10 de outubro de 2012
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AVISO Nº 65, DE 2012
Aviso nº 1.320-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 10 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 1.294-SF, de 28-6-2012,
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC
018.813/2012-7, pelo Plenário desta Corte na Sessão
Ordinária de 10-10-2012, acompanhado do Relatório
e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
Atenciosamente, – Augusto Nardes, Vice-Presidente no exercício da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Os Avisos, apensados aos processados das respectivas Resoluções, vão à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
691, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto
de Lei do Senado nº 130, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 691/12/PS-GSE
Brasília, de outubro de 2012
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado,
sem alterações, o Projeto de Lei nº 7.827, de 2010,
do Senado Federal (PLS nº 130/10), que “Altera o §
2º do art. 3º e revoga o § 3º do art. 3º e o art. 4º, todos
do Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Em permuta com a Senadora Ana
Amélia, concedo a palavra ao Senador Luiz Henrique,
do PMDB de Santa Catarina, pelo prazo regimental.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srª Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs.
Senadores, hoje é um dia histórico para o Brasil: às 15h,
no Palácio do Planalto, Sua Excelência, a Presidenta
Dilma Rousseff, preside um ato da maior relevância.
Por ele, o Governo Federal deve sinalizar à montadora de veículos BMW o apoio do Governo Federal,
dentro do programa de desenvolvimento automotivo,
mediante recursos que viabilizarão, providências que
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viabilizarão, benefícios que viabilizarão a instalação da
primeira montadora de automóveis de luxo no Brasil.
A BMW deverá fazer um investimento, provavelmente no Município de Araquari, em Santa Catarina,
da ordem de R$1 bilhão, que terá como consequência
a contratação de 1.500 empregados diretamente para
a produção de três modelos de automóveis: o Série 1
Hatch, o Série 3 Sedan e o X1 Crossover.
Hoje pela manhã, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, estiveram no meu gabinete o empresário inglês Ian Robertson, Vice-Presidente mundial da
BMW, acompanhado do Presidente nacional da BMW,
Jörg Henning Dornbusch. E, juntamente com o Governador Raimundo Colombo, acompanhado de seus
Secretários – da Fazenda, Nelson Serpa, do Desenvolvimento Econômico, Paulo Roberto Bornhausen, e
das Relações Internacionais, Alexandre Fernandes –,
com o testemunho do Presidente da Federação das
Indústrias de Santa Catarina, Professor Glauco José
Côrte, discutiram os detalhes finais para a realização
desse empreendimento.
Quero ressaltar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que esse episódio começou há cerca de cinco
anos, quando, por intermédio do empresário catarinense Pedro David Schmitt, conheci, em Karlsdorf, o então
Prefeito Egon Klefenz. Posteriormente, nomeamos o
cidadão alemão Egon Klefenz como representante do
Estado de Santa Catarina naquele país, e disso resultaram dezenas de contatos para a vinda de empresas,
como a SEW alemã, que está instalada no Município
de Joinville e tantas outras.
O representante de Santa Catarina, Egon Klefenz, acaba de receber uma condecoração, a maior
de nosso Estado, a medalha Anita Garibaldi, exatamente pelos trabalhos que vem prestando naquele
país. Ele foi responsável por muitos contatos com os
executivos da BMW.
Mas é preciso destacar também, Sr. Presidente;
Srªs e Srs. Senadores, que esse empreendimento da
BMW vai desencadear o desenvolvimento de um polo
logístico automotivo em Santa Catarina, que já conta com a fábrica de motores da General Motors, que
iniciará a produção já no próximo mês de novembro
e que terá prosseguimento, não tenho dúvida, com a
vinda de empresas alemães fornecedoras da BMW.
Além disso, muito próximo do local onde deve se instalar essa empresa, o Governo do Estado desenvolveu
um projeto de complexo logístico intermodal que terá
como ponta um aeroporto internacional para passageiros e cargas, com pista de rolamento de 4.500m
no local mais privilegiado para pousos e decolagens,
livre de restrições atmosféricas.
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Santa Catarina vive um momento muito importante. Eu quero cumprimentar o Governador Raimundo
Colombo pelo dinamismo que empreende à economia
catarinense, responsável que é pela vinda de muitas
empresas, dando continuidade a um processo que
inauguramos há cerca de nove anos e que já resultou
na vinda de duas das maiores produtoras de embarcações de luxo para esporte, para recreio: a americana
Brunswick e a italiana, Azimut Benetti, como a vinda
da grande empresa fumageira, Universal Leaf Tabacos,
como a vinda da Siemens, da Pirelli, por sua subsidiária, da ThomasNet, das coreanas Yudo e Hyosung e
tantas outras empresas estrangeiras que se instalaram
no distrito industrial chamado Perini Business Park.
A vinda da BMW, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é por demais alvissareira. Quero exaltar o
trabalho dos Ministros da Fazenda e da Indústria e Comércio, Guido Mantega e Pimentel, respectivamente,
por terem viabilizado as condições para que o Brasil
possa receber uma empresa do nível da BMW, que é
talvez uma das maiores e melhores grifes automobilísticas do mundo. De parabéns, pois, o Brasil! Repito,
ao concluir: hoje é um dia histórico para o nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senador Luiz Henrique.
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, em
permuta com o Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo
prazo regimental.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Tomás Correia, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, nossos telespectadores e
telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta Casa, venho ocupar a tribuna
para abordar hoje um tema relacionado à competência
que tem o Senado Federal quando se trata da questão
federativa, caro Presidente Tomás Correia.
Nós, representantes dos Estados, como determina a Constituição, aqui defendemos a Federação na
sua institucionalização dos aspectos administrativos e
também políticos. Esta Casa, portanto, é sempre chamada, por exemplo, a aprovar empréstimos de Estados e Municípios e outras competências que temos,
determinadas pela própria Constituição no seu art. 53.
E tive a honra de acompanhar, na sexta-feira,
como representante do meu partido, o PP, e, em especial, o nosso grande Líder Francisco Dornelles, representando-o, num debate coordenado pelo Interlegis, com a participação de outras instituições, como o
BID, vinculadas a este debate, e com a participação de
autoridades muito representativas, como o Secretário
da Fazenda do Estado de São Paulo, Andrea Calabi,
o Secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, Renato
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Villela, especialistas nas questões federativas da Fundação Getúlio Vargas e de universidades importantes.
O encontro foi encerrado com uma brilhante palestra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, oportunidade em que pude, exatamente,
confirmar alguns conceitos que tenho a respeito desse
tema – eu, que sou, como V. Exª, também uma Senadora municipalista. De modo que eu queria, exatamente,
hoje, falar sobre essa matéria.
Chamou-me a atenção, naquele debate valioso,
oportuno e necessário – inadiável, até –, o foco muito
concentrado na relação União e Estados, com pouco
olhar sobre os Municípios, que são, digamos, as unidades mais esquecidas e mais frágeis do sistema federativo brasileiro. São mais de cinco mil Municípios, e
nós precisamos ter um olhar mais atento, um olhar mais
sensível às demandas municipais, especialmente agora
que estamos recém-saídos de uma eleição municipal.
Nós precisamos legislar, agora, sobre o Fundo
de Participação dos Estados, o famoso FPE, ainda
neste ano, uma vez que não podemos, nesta matéria
tão relevante, transferir a nossa responsabilidade, de
novo, para o Supremo Tribunal Federal. Já reclamamos – mas sem razão, porque não fazemos o dever
de casa – da excessiva judicialização de matérias de
natureza política, porque nós não estamos cumprindo
o nosso papel. Esse caso específico do FPE – Fundo
de Participação dos Estados – é um bom exemplo.
Aliás, o próprio Ministro Gilmar Mendes, na tarde de sexta-feira, naquela sessão do Interlegis, por
ocasião dos debates sobre os desafios do federalismo brasileiro, usou uma frase: “Pior que decidir mal é
não decidir”. É exatamente aí que está a nossa grande
responsabilidade. Eu entendo que legislar é a difícil
produção do consenso, e nós, parlamentares, temos a
opção de debater, de fazer o chamado jogo da tentativa
de errar ou acertar, mas precisamos fazer um esforço
muito grande para concluir esse trabalho.
Os tribunais não têm essa opção. Legislar, negociar, buscar o entendimento, superando dificuldades,
é um exercício às vezes penoso, mas é um exercício
do qual não podemos abrir mão, porque é um exercício democrático.
Portanto, nós precisamos de avanços sobre os
critérios da distribuição do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, da construção política para uma
saída, sobretudo considerando que já existem 14 ações
diretas de inconstitucionalidade sobre equilíbrio fiscal
julgadas pelo STF nos últimos anos.
Autoridades e especialistas que participaram da
última etapa do debate sobre a dimensão institucional
do federalismo brasileiro no Interlegis – como já me referi aqui, o Secretário da Fazenda do Rio, Renato Villela;
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o consultor legislativo do Senado Federal, Fernando
Meneguini; a Drª em Direito Flávia Santinoni Vera; e
os professores da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), Sérgio Prado, e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fernando Rezende – concordaram, como
eu, aliás, que o Congresso Nacional precisa legislar,
até o final do ano, sobre essa questão, precisa dar a
sua palavra sobre o FPE.
Não é cabível, não é aceitável que se peça ao
Supremo uma prorrogação desse prazo, Senador Tomás Correia. Não estaríamos agindo com correção,
nem política, nem institucional.
O Supremo Tribunal Federal declarou, em 2010,
a inconstitucionalidade da regra atual e deu prazo até
o final daquele ano, 2010 – e nós estamos em 2012.
Ou seja, esta Casa teve dois anos para tratar disso.
Na hora do encerramento do prazo, nós ainda não decidimos. Falta um mês para decidir isso. A regra é, até
o final deste ano, aprovar uma nova lei complementar
sobre esse tema. Caso contrário, os repasses aos Estados serão suspensos no dia 31 de dezembro agora.
Aqui, no Senado Federal, o Líder do PT, o aplicado e muito competente Senador Walter Pinheiro, da
Bahia, sugeriu a aprovação do PLS nº 289, de 2011,
de autoria dos Senadores Romero Jucá, do seu partido, por Roraima, bem como Randolfe Rodrigues, do
PSOL do Amapá, Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, e Jorge Viana, do PT do Acre.
Essa proposta prevê a distribuição dos recursos
do FPE com base no Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, na renda per capita e em dados
de população, território e outros coeficientes sociais.
A proposta será boa, se aplicada para 15 Estados
das Regiões Norte e Nordeste. O meu Estado, o Rio
Grande do Sul, estaria no grupo dos outros entes que
perderão arrecadação com esse PLS nº 289, de 2011.
Pelas regras vigentes, os repasses do FPE para o
meu Estado alcançam R$1.180.000.000,00 (um bilhão,
cento e oitenta milhões de reais). Com esse PLS nº 289,
esse volume de recursos cai para R$940.220.000,00
(novecentos e quarenta milhões e duzentos e vinte mil
reais). Meu Estado perde, e perde muito! E é um Estado, financeiramente falando, muito frágil, muito frágil mesmo. E nenhum ente, obviamente, quer perder
recursos, sobretudo aqueles mais endividados, como
é o meu Rio Grande do Sul.
O Secretário da Fazenda de São Paulo, Andrea
Calabi, informou-me que avançaram bem os entendimentos entre os Estados das regiões Sul e Sudeste
para uma repartição gradual do FPE, que pode atenuar
o rigor da proposta que privilegia as regiões Norte e
Nordeste, como acabei de apresentar. Por isso, além
de debater o Fundo de Participação dos Estados e de
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legislar sobre esta matéria, Senador Tomás Correia,
nós precisamos que a União defina como serão feitas
as compensações. Entre elas, a grande polêmica é a
discussão sobre os royalties do petróleo, ou do pré-sal, e também a Lei Kandir.
Estados exportadores, como o meu, foram penalizados ao longo do tempo, exatamente porque, com a
desoneração das exportações, isso valeu para determinado período do nosso desenvolvimento como forma
de estimular o crescimento e a economia, a agregação
de valor e todos os demais fatores que, em uma economia moderna, são necessários para dar, digamos,
o arranque e a partida para esse desenvolvimento.
Mas, hoje, esses incentivos já perdem a natureza
pelo grau de competitividade a que as nossas indústrias
chegaram. Se o Governo fizer a sua parte em matéria
logística, reduzindo custos, tributação, não precisa se
precisa ainda criar estímulos fiscais adicionais para
esses setores, porque eles já estão suficientemente
maduros para enfrentar essa concorrência. Então, o
Estado que deveria ter recebido lá, pela famosa Lei
Kandir, a reparação ou a compensação pelas perdas
determinadas pelo incentivo fiscal ainda está a ver navios, e não se sabe quando isso vai acontecer.
E logo o Senado vai ter também que definir, junto
com a Câmara, a questão do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, cujo critério, igualmente, terá
que ser modificado. E, para a maioria dos Municípios
brasileiros, o Fundo de Participação dos Municípios
é a principal fonte de receita. Então, é mais relevante
ainda, ou tanto quanto, a discussão do FPE, cujo prazo está se esgotando.
Nós sabemos que o Congresso precisa fazer o
“dever de casa” e legislar, mas a União, a famosa prima
rica da Federação, também precisa se comprometer
com o debate e estabelecer acordos, já que a União
fica com 60% de tudo que é arrecadado, enquanto os
Estados, com 25%, e os Municípios, grosso modo, os
primos pobres, com apenas 15%. E vejam que, no caso
dos Municípios, de 1988 para cá, houve aumento das
competências e responsabilidades, com uma redução
de 10% das suas receitas. Ora, tiveram mais trabalho
e menos receita, o que não é uma conjugação justa
de fatores para os Municípios.
Em uma segunda fase, o Congresso terá também de se envolver com o debate sobre os repasses,
como eu disse, do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que são poucos e estão sendo reduzidos,
comprometendo a gestão das contas dos Municípios e
colocando em risco o nome dos Prefeitos que podem
responder indevidamente pelo descumprimento não só
da Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir de 2013,
quando a nova gestão dos Municípios começará, mas
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poderão, Senador Tomás Correia, ser inscritos na triste lista dos fichas sujas, ficando com os seus direitos
políticos suspensos.
Então, esse é um componente novo, que precisamos nós avaliar juntamente com o Poder Executivo.
No próximo dia 30 de outubro, ficará pronto um
relatório parcial da Comissão de Especialistas, criada
pelo Presidente do Senado, Senador José Sarney,
em boa hora e oportunamente, e presidida pelo ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim,
sobre o pacto federativo e os repasses de recursos
para os entes da Federação. Será mais um subsídio,
um auxílio, mais uma contribuição para esse debate
que o Congresso Nacional precisa aprofundar e do
qual não pode fugir.
Penso que l���������������������������������
egislar é preciso também em relação às sucessivas greves em nosso País. Aqui, no
Distrito Federal, a Polícia Civil ainda está paralisada;
e, em Goiás, os policiais civis decidiram recomeçar as
paralisações. Na semana passada, a Polícia Federal
encerrou uma greve que durou longos 70 dias, a maior
paralisação na história dessa importante corporação
policial que temos em nosso País.
Desde julho deste ano, a sociedade brasileira
convive com uma série de paralisações e protestos
de funcionários públicos de mais de 25 categorias. As
greves por aumento salarial cresceram tanto nos últimos meses que envolveram mais de 80 mil servidores,
segundo cálculos do Ministério do Planejamento. A
conta dos sindicatos é ainda maior: 350 mil funcionários pararam as atividades para protestar, segundo as
estimativas e as estatísticas dos líderes dos sindicatos
do setor público.
Não quero, de modo algum, instigar as “retaliações” aos trabalhadores e aos grevistas nem “criminalizar” o movimento grevista. É, claro, um direito e uma
conquista dos trabalhadores no setor público, além de
necessário numa democracia madura. Porém, não posso esquecer, sobretudo como Senadora do meu Estado,
o Rio Grande do Sul, e legisladora deste País, o quanto
a sociedade brasileira perde com alguns “abusos” e até
“exageros” tanto no setor público quanto no privado.
Se um policial deixa de trabalhar, quem mais sofre
com a falta de segurança é a população – e, às vezes,
a população mais pobre, aquela que não tem alarme
em casa, aquela que não dispõe de seguro, aquela que
não dispõe da mesma proteção que quem tem condições financeiras pode comprar. O mesmo acontece
quando um professor ou um médico entra em greve:
são pacientes sem atendimento ou alunos sem aula.
Ainda que o ato de fazer greve seja constitucional e um direito legítimo dos trabalhadores, sejam eles
do setor público ou privado, a sociedade brasileira é
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a maior vítima. No caso das greves no setor público,
a situação é ainda mais complicada, pois o cidadão
paga o salário dos servidores, mas não pode receber
o serviço que o funcionário público deveria prestar.
Não sou jurista, mas gosto de uma teoria do direito
chamada de “princípio da razoabilidade” ou da “proporcionalidade”, como alguns advogados preferem chamar.
Trata-se de um parâmetro para solucionar conflitos
na justiça em qualquer área. Esse princípio considera
questões sociais, econômicas, culturais e políticas de
uma questão para ajudar nas decisões mais justas.
Portanto, caro Presidente, quando questiono os
exageros da greve, estou apenas zelando pelo direito,
também constitucional, de um cidadão à segurança, à
educação e à saúde, sobretudo quando existe um contrato, um acordo quanto à prestação desses serviços.
No auge das paralisações, há dois meses, o meu
Estado deixou de emitir 1.500 carteiras de trabalho
em um único dia, só na capital, Porto Alegre, segundo
dados da Superintendência Regional do Trabalho. No
interior do Estado, mais precisamente em Uruguaiana,
que faz fronteira com Paso de Los Libres, na Argentina,
que está localizada a 600 quilômetros de Porto Alegre,
as filas e a lentidão no trânsito causaram transtornos
e até prejuízos financeiros para os transportadores de
cargas. Isso por conta da paralisação dos servidores,
seja dos fiscais federais agropecuários, seja dos da
Receita Federal. Mercadorias não foram entregues,
prazos não foram cumpridos, porque tanto funcionários
da Receita Federal quanto os fiscais agropecuários
federais pararam para reivindicar melhores salários e
melhores condições de trabalho.
Qual seria o mais justo nesse tipo de conflito?
O que é mais razoável – a tal razoabilidade? O que é
prioritário de fato? O reajuste salarial do funcionário
da Receita Federal, do Ministério da Agricultura ou de
outro órgão qualquer, ou o atendimento a demandas
básicas e urgentes, como a entrega de alimentos ou
a emissão de um documento para procurar emprego?
São questões que precisam de respostas, e nós,
legisladores, temos o compromisso, Srªs e Srs. Senadores, de preencher as lacunas, o “vazio jurídico”, a
insegurança jurídica, deixados pela lei, especialmente
no caso das greves. O Projeto de Lei do Senado nº
84, de 2007, que regulamenta o direito de greve, de
autoria do Senador Paulo Paim, do qual sou relatora,
é uma sugestão nesse sentido. A proposta mantém o
limite de 30% de prestação de serviços e inclui outros
nas categorias dos “essenciais”, além das áreas de
segurança e de saúde, por exemplo.
Portanto, acho que é a hora de debatermos esse
assunto se quisermos avançar. Não há como crescer
economicamente sem consideramos essa matéria,
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uma das mais importantes na relação capital e trabalho, seja no caso do empregador privado ou do empregador do setor público.
O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) fez alguns estudos
sobre os motivos do aumento das greves no Brasil.
Em uma das pesquisas, comparando dados de 2009
e 2010, o Dieese constatou que a conjuntura econômica influencia e até estimula os trabalhadores a deflagrarem greves.
Mas precisamos considerar também outros aspectos, como a tradição das organizações sindicais,
as mudanças socioeconômicas do Brasil, os perfis das
relações de trabalho, isso se quisermos viver uma democracia realmente amadurecida.
Enfim, precisamos equilibrar os Poderes da Federação. E os construtores dessa engenharia política
precisam fazer isso logo, antes que o ano termine e
as prioridades mudem, mais do que isso, antes que
o Supremo Tribunal Federal, como já fez em relação
às greves, tenha de usar de uma súmula vinculante
das greves do setor privado para considerar que, para
o setor público, prevalecem as mesmas regras. São
naturezas diferentes, embora o direito do trabalhador
seja o mesmo: o de fazer essa paralisação para fazer
as suas reivindicações.
Em relação não só à greve, mas também à questão do aviso prévio, nós falhamos. O Supremo teve de
se manifestar sobre essa matéria. Em relação a tantas
outras questões, como até a do funcionamento das comissões mistas para estudo, análise, votação e aprovação de uma medida provisória, nós não fizemos o
nosso papel. E, portanto, não temos autoridade para
criticar a Suprema Corte de Justiça quando ela acaba
fazendo o nosso trabalho, uma vez que é provocada
pela sociedade a fazê-lo. Então, mais uma vez é hora
de cumprirmos com a nossa responsabilidade.
No entanto, fico um pouco mais confortada quando vejo lideranças expressivas do nosso Congresso
Nacional dizerem que temos até o mês de novembro
para realizarmos o trabalho em relação à votação das
novas regras para o Fundo de Participação dos Estados. E é nisto que estou confiando: na capacidade
das nossas lideranças, seja do Líder do Governo aqui
no Senado Federal, Senador Eduardo Braga, ou das
demais lideranças partidárias que estão aqui, mesmo
as lideranças de oposição, porque essa matéria não é
uma questão de governo ou oposição, mas, sim, uma
matéria de interesse da sociedade, dos Estados e da
própria democracia brasileira, pois estamos tratando
da Federação.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senadora Ana Amélia. Realmente, há uma reclamação em relação ao ativismo
do Poder Judiciário. No entanto, nós, do Congresso,
estamos pedindo ao Supremo prorrogação de prazo
para regular matéria que é de competência exclusiva
do Congresso Nacional, o que é uma incoerência. Portanto, está de parabéns V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz
Perdão! Perdão! Senador, desculpe-me.
Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, pelo prazo regimental.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não
era o meu objetivo, na tarde de hoje, voltar a falar sobre
o contrato firmado pelo Governo do Distrito Federal e
uma empresa de Singapura, Jurong, a fim de planejar o desenvolvimento econômico do Distrito Federal
para os próximos 50 anos, como afirma o Governador.
Mas preciso voltar ao tema em função da estranheza que senti com os termos de uma entrevista dada
pelo Governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz,
sobre o tema.
Uma entrevista, a meu ver, destemperada, agressiva, em que o Governador utiliza expressões, para se
referir a mim e ao Senador Cristovam Buarque – fomos
autores conjuntos de um ofício solicitando informações
–, como ignorância, fundamentalismo, provincianismo,
atraso.
Em relação ao fundamentalismo, quero registrar
que eu e o Senador Cristovam Buarque protocolamos, no dia 9 de outubro, um conjunto de perguntas,
de solicitação de informações ao Governador Agnelo.
Entre elas, pedimos a cópia do contrato assinado entre o Governo do Distrito Federal e a empresa Jurong.
Quero registrar que, passados 12 dias, até este
momento, não recebemos a cópia desse contrato. Se
o Governador fala tanto em transparência – e ele deve
transparência –, seria importante que, imediatamente, no dia seguinte, encaminhasse todas as respostas
às perguntas e também a cópia do contrato. Somos
fundamentalistas no sentido de não abrirmos mão da
transparência. Transparência que o Governo do Distrito
Federal deve à população de Brasília; não é nenhum
favor, ele deve à população de Brasília.
Quero registrar também que considero muito estranho, muito estranho um contrato que busca planejar
o desenvolvimento econômico do Distrito Federal pelos próximos 50 anos ter sido assinado em Singapura. O Governador vai à empresa em Singapura para
assinar, Senador Tomás Correia, um contrato que diz
respeito aos próximos 50 anos de Brasília. Não pa-
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rece esquisito à população que nos ouve? Se é um
processo transparente, se é um processo com uma
empresa que tem uma grande expertise, por que não
fazê-lo aqui, de forma transparente, em uma grande
solenidade pública?
Nós estamos falando do desenvolvimento da
cidade nos próximos 50 anos! E não, é feito lá, em
Singapura, numa viagem de que ninguém estava sabendo. De última hora, o Governador se dirige a Singapura para assinar um contrato de R$8 milhões sem
licitação. E é importante registrar: num paraíso fiscal.
Quem diz que Singapura é um paraíso fiscal não
sou eu. Na solicitação que fiz ao Governador Agnelo,
Senadora Ana Amélia, eu encaminhei cópia da resolução da Receita que lista os países considerados
paraísos fiscais. Entre eles, está a cidade-Estado de
Singapura.
Assim, é inadmissível, primeiro, um contrato sem
licitação. E se essa empresa dispõe de tanta expertise, por que não fazer um edital público em que outras
empresas, outras consultorias do mundo e do Brasil
tivessem oportunidade de participar desse processo
seletivo? Por que só uma empresa neste mundo, só
uma única empresa, exatamente em Singapura, num
paraíso fiscal, é que tem capacidade de planejar o
desenvolvimento econômico do Distrito Federal nos
próximos 50 anos? E o Governador vai lá assinar esse
contrato, em vez de fazê-lo numa cerimônia pública no
Distrito Federal? Parece-me bastante estranho.
Quero aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
pedir para registrar, nos Anais desta Casa, um artigo
publicado pela jornalista Conceição Freitas, do Correio Braziliense, uma grande brasiliense, uma pessoa
que consegue expressar o sentimento da população
daqui – talvez poucas pessoas consigam expressar
esse sentimento de Brasília de forma tão adequada,
tão correta como a jornalista Conceição. Eu gostaria
de solicitar que conste, nos Anais desta Casa, o artigo
publicado por essa articulista, no Correio Braziliense
de sábado, denominado “Singapura e Niemeyer”, em
que ela expressa a sua opinião e a opinião dos Presidentes do IAB local e do IAB nacional, do Presidente
do Crea, enfim, de diversas instituições inconformadas
com o desapreço demonstrado pelo Governador do
Distrito Federal com o talento nacional, com a criatividade nacional.
Tive oportunidade de dizer, desta tribuna, na semana passada, que Brasília foi fruto de um concurso
nacional, em que venceu Lúcio Costa. E que a união
de talentos – como Juscelino Kubitschek, na Presidência da República, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Athos
Bulcão, Burle Marx, grandes empreendedores como
Israel Pinheiro, Bernardo Sayão – fez Brasília alcançar
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muito rapidamente o reconhecimento mundial. E é por
isso que nós fomos a primeira cidade moderna a ser
reconhecida, vinte e poucos anos depois de criada,
como patrimônio cultural da humanidade. É essa cidade que, pela sua singularidade, se transformou em
patrimônio cultural da humanidade, que foi buscar em
Singapura, sem ouvir ninguém – eu gostaria de conhecer o termo de referência que foi feito para contratação
dessa empresa. Foi contratada para dizer como é que
nós temos que nos desenvolver nos próximos 50 anos.
E ouço, com muita alegria, a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro colega
Rodrigo Rollemberg, Sr. Presidente, eu, como a colega
Conceição Freitas, sou cidadã de Brasília e é assim
que faço o aparte a V. Exª agora. Quase 34 anos vivendo nesta cidade, que eu adotei como minha, e quero
muito bem Brasília, porque sempre me tratou muito
bem, como Brasília trata a todos que aqui chegam. Ela
é acolhedora. Ela é uma cidade de todos os brasileiros. É um cadinho de todos os rincões de nosso País.
E também queria elogiar, porque tanto V. Exª quanto
o Senador Cristovam Buarque, como representantes
de Brasília, ajudaram, foram aliados ao Governador
Agnelo para o sucesso eleitoral, mas têm hoje uma
atitude de responsabilidade com a comunidade, para
cobrar esclarecimentos de um tema tão delicado e
tão polêmico quanto esse. Eu também concordo com
V. Exª, acho que deva haver transparência sobre um
ato desses. Imagine que, lá na fundação de Brasília,
foi feito um concurso público para escolher os melhores projetos. Nós não tínhamos ainda as expertises na
área do urbanismo, da arquitetura, de que hoje uma
UnB, por exemplo, dispõe, ou outras instituições, que
também se dedicam ao estudo do desenho arquitetônico e urbanístico das nossas cidades, dispõem. Aqui
mesmo, no nosso Senado Federal, temos especialistas na área de urbanismo. Então, surpreende que se
vá tão longe buscar uma tecnologia de que talvez o
Brasil tenha algum modelo, um projeto melhor, mais
barato e, seguramente, mais conveniente aos interesses nacionais. Não desmerecendo, claro, o que têm os
estrangeiros em relação a essas matérias, mas valorizando o que nós temos de melhor nesse setor. Então,
eu queria cumprimentá-lo por essa preocupação e por
estar fazendo isso em nome da população e do interesse da população do Distrito Federal. Cumprimento-o,
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. V. Exª
foi acolhida, como disse, pela nossa cidade, que acolhe todos os brasileiros que para aqui vêm. Brasília é
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uma cidade universal, é uma cidade que é a capital
de todos os brasileiros.
Mas o Governador também se refere a nós com
o termo “’provincianismo”. Brasília exatamente rompeu
com uma visão de inferioridade nacional em que se
achava que sempre o bom vinha de fora, que a gente
tinha que buscar o modelo americano, tinha que buscar
os modelos europeus. Na verdade, a gente mostrou
a capacidade do talento brasileiro construindo uma
cidade singular. Isto, sim, é uma visão provinciana:
achar que o bom é de fora, trazer o que se chama de
expertise de uma realidade completamente diferente
da realidade nacional e, repito, num processo sem
nenhuma transparência. Porque poderíamos contratar uma empresa internacional – não sou contra –,
mas num processo claro, transparente, em que outras
empresas tivessem a oportunidade de participar, em
que empresas brasileiras tivessem a oportunidade de
participar para pensar, formular o desenvolvimento
econômico em Brasília.
Nestes 10 anos – 8 anos de governo do Presidente do Lula e 2 anos de Governo da Presidenta Dilma –,
o Brasil voltou a experimentar os benefícios do crescimento econômico, do desenvolvimento. E não vi, em
nenhum momento, o Presidente Lula ir buscar numa
empresa internacional uma expertise para planejar o
desenvolvimento brasileiro; nem vi a Presidenta Dilma
fazer isso em nenhum momento. Parece-me muito estranho. Estranho a forma, estranho o conteúdo, estranho
a irritação do Governador com o tema, porque é uma
divergência natural entre... Num ambiente democrático,
vamos fazer o debate; mas não. Eu fiquei impressionado como isso irritou profundamente o Governador e
como ele subiu o tom das críticas, tomando isso como
uma agressão pessoal, utilizando palavras violentas
em função de dois Senadores do Distrito Federal... E
tenho notícias de que outros Parlamentares da Bancada
Federal estão muito incomodados, como muita gente
na cidade está incomodada com a realização desse
contrato, com a forma e com a falta de transparência,
que é dever da Administração Pública.
Quero registrar que o PSB faz parte do Governo – o PSB ocupa duas Secretarias neste Governo –,
mas já tive oportunidade de dizer ao Governador, e
vou repetir aqui desta tribuna, que jamais, jamais qualquer espaço ocupado pelo Partido Socialista Brasileiro comprará o nosso silêncio. Tenho responsabilidade
como Senador honrosamente eleito pela população
do DF. Tenho compromisso com essa população. Por
tudo aquilo que eu considerar inadequado, errado ou
irregular, tenho a obrigação de vir aqui, e a melhor forma de contribuir para o Governo é apontar os erros,
apontar os maus caminhos. Por isso, quero deixar o
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Governador absolutamente à vontade. Já tive oportunidade de dizer isto e repito: cabe ao Governador do
Distrito Federal o poder de nomear ou demitir em favor
da Administração Pública da cidade e do seu Governo.
Recebemos um apelo do Governador do Distrito Federal, em um momento de dificuldade, para que
permanecêssemos no Governo e, embora tenhamos
muitas divergências em relação ao Governo já há algum
tempo, entendemos que seria inadequado sair naquele momento, que poderia parecer oportunismo para a
população do Distrito Federal. Mas quero registrar que
a nossa presença jamais significará o nosso silêncio,
porque temos responsabilidade com o povo do Distrito
Federal, temos responsabilidade e compromisso com
essa população do Distrito Federal, temos obrigação
de apontar aquilo que consideramos equivocado.
Agora, realmente, não entendo a dificuldade de o
Governador conviver com as diferenças. Vamos fazer o
debate! Vamos fazer o debate! A população quer fazer
esse debate. Na verdade, a população gostaria de ter
participado da formulação, desse processo, de alguma forma, do desenvolvimento econômico do Distrito
Federal e não teve essa oportunidade. Como disse o
porta-voz: “Não, as pessoas estão confundindo. Isso
não tem nada a ver com desenvolvimento urbano. Isso
é desenvolvimento econômico.” Como se uma coisa
nada tivesse a ver com a outra, como diz a brilhante
jornalista Conceição Freitas. Quer dizer, então, que
nós não vamos ter que pensar em sistema viário, em
deslocamento, na arquitetura dos prédios, em como
isso se dará, como será a harmonia, a harmonização
de empreendimentos com a cidade?
O Governador alega que essa empresa já fez 1,7
mil projetos. Que tipo de projetos? Que tipo de projetos?
Consultando o site dessa empresa, verificamos que
ela é uma grande arrendatária. Será que por trás da
concepção do desenvolvimento não estão articulados
outros processos que poderiam beneficiar conjuntos
de empresas? Por que não a transparência, o debate
livre, a licitação? Hoje temos instrumentos tecnológicos que permitem, de forma muito rápida, fazer uma
licitação no plano internacional, dando oportunidade
a todos, num processo de transparência. Quem redigiu um termo de referência? Quem participou? Alguma instituição foi convocada, como BNDES, Ipea,
IAB, UnB? O que a gente quer é a transparência, e a
transparência pode ser esclarecida simplesmente com
a resposta às perguntas que eu e o Senador Cristovam formulamos, encaminhando a cópia do contrato.
E é isso que a gente quer, é isso que a gente deseja.
Talvez esse debate não tivesse atingido tal proporção se o Governador tivesse exercido aquilo que
apregoa, porque diz que tem um governo transparente.
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Ora, um governo transparente demora doze dias para
responder a perguntas simples, formuladas por dois
Senadores do Distrito Federal, dois Senadores que
participaram da sua eleição? Isso me parece muito
estranho!
Eu não gostaria de ter subido à tribuna hoje para
tratar deste tema. A minha perspectiva era fazer uma
reflexão sobre um outro tema de interesse do Distrito
Federal e que eu disse que voltaria a tratar aqui. Trata-se de outra questão que vem sendo conduzida também
de forma nebulosa pelo Governo do Distrito Federal;
ou seja, uma Parceira Público Privada em relação ao
lixo: por 30 anos, um contrato de R$11,7 bilhões. E nós
vamos voltar a esse tema. Mas eu não poderia deixar
de vir aqui em função das declarações intempestivas,
agressivas, fora de tom, do Governador Agnelo, para
dizer que o PSB não vai se calar, em hipótese alguma.
Nós vamos apontar aquilo que consideramos equivocado, apontar aquilo que consideramos errado e vamos
exigir, sim, porque isso é obrigação da Administração
Pública do Governo do Distrito Federal. Vamos exigir
transparência.
Nós não queremos que a transparência do GDF
fique apenas no discurso. Nós queremos transparência nas ações. E transparência nas ações é edital de
licitação, é informação para os Senadores, para a Câmara Legislativa; enfim, informação para a sociedade,
que tem direito a saber como estão sendo aplicados
os recursos públicos e quem é que vai planejar o desenvolvimento econômico do Distrito Federal pelos
próximos 50 anos e como isto está sendo feito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Brasília, Sábado 20 Outubro 2012
Crônica da Cidade
Cingapura e Niemeyer
Diante das reações de entidades representativas
de arquitetos e engenheiros de Brasília e do Brasil ao
contrato de 4,2 milhões de dólares feito pelo GDF com
uma empresa de Cingapura, o porta-voz do governo,
Ugo Braga, comentou: “O que a arquitetura tem a ver
com isso? É um projeto de desenvolvimento econômico, não um projeto de arquitetura nem de urbanismo.
É uma crítica que não pode ser feita”. Para o porta-voz
do GDF, arquitetura e urbanismo nada têm a ver com
desenvolvimento econômico.
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A declaração revela, resumidamente, o pressuposto do negócio realizado entre o governo local e a
Jurong Consutants. Trata-se de um projeto sem nenhum
compromisso com o urbanismo e a arquitetura de Brasília. Seu propósito é eminentemente econômico. Ou
seja, não haverá planejamento urbano no lugar onde
serão instalados os tais polos de desenvolvimento. A
integração das edificações ao terreno, o fluxo de veículos, a infraestrutura urbana, a sustentabilidade do
projeto, a concepção arquitetônica dos prédios, a interação às áreas verdes ao redor, o impacto ambiental, o
espaço para convivência, nada disso (e nada de muito
mais) será uma preocupação dos consultores cingapurenses, a se levar em conta a afirmação do porta-voz.
O presidente do IAB-DF, Paulo Paranhos, reagiu
de pronto: “Não existe pensar em desenvolvimento sem
pensar em desenvolvimento urbano. Esse raciocínio é
ineficaz e contraditório. Foi esse sistema que transformou São Paulo na cidade que é hoje”.
Foi para se contrapor ao caos já evidente das
metrópoles que o urbanismo moderno se preocupou
em racionalizar o planejamento das cidades, de modo
a torná-las ao mesmo tempo produtivas e viáveis para
a moradia e a fruição da vida em ambiente urbano. Aliás, o urbanismo moderno nasce em consequência da
revolução industrial, de sua capacidade tecnológica e
ao mesmo tempo de sua capacidade devastadora de
destruir o modo de vida em grandes aglomerações e
de segregar as populações operárias nascentes.
Como alertou o presidente do IAB nacional, Sérgio
Magalhães, em nota: “O planejamento de uma cidade
como Brasília não pode ser realizado de forma açodada
por uma empresa que desconhece a cultura nacional.
Corre-se o risco da adoção, na capital do país, de um
neocolonialismo cultural, partir de expressões urbanísticas e arquitetônicas de outro contexto e de outra cultura, normalmente transplantadas de países centrais”.
Em carta aberta, o Crea-DF (Conselho Regional
de Arquitetura e Agronomia do DF) alerta o GDF para
o fato de que “dificilmente qualquer outro país deterá
tanta informação sobre as questões urbanísticas de
Brasília e do DF quanto nós próprios” e avisa, como se
necessário, que “existem inúmeros organismos especializados em planejamento e urbanismo aqui mesmo
no Distrito Federal e do GDF que detêm inestimável
acervo deste conhecimento específico”.
A reação indignada e crescente de arquitetos,
urbanistas, geógrafos, engenheiros, historiadores, poetas e toda a gente apaixonada por Brasília ao contrato
com Cingapura lembra o movimento que levou Oscar
Niemeyer a desistir da Praça da Soberania. Cingapura
não é maior que Niemeyer.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senador Rodrigo Rollemberg, V. Exª será atendido, na forma regimental, quanto ao requerimento de transcrição que fez na tribuna.
Concedo a palavra, pelo prazo de 20 minutos, ao
Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Senador Tomás Correia, do
nosso querido Estado de Rondônia, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, hoje, quero abordar novamente um
tema que é muito atual, até porque as eleições municipais ainda não acabaram em vários Municípios do
Brasil, que é justamente a questão eleitoral; tanto o
processo eleitoral quanto a questão do contexto como
um todo, de fiscalização do processo, de abuso do
poder da autoridade, abuso do poder econômico, as
pesquisas e, sobretudo, também a Justiça Eleitoral.
Leio hoje, no jornal Folha de S.Paulo, que a Ministra
Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, nossa colega Senadora, disse que o Congresso tem que discutir essa
questão das pesquisas.
Realmente, Senador Tomás, tenho uma experiência no Estado de Roraima. Temos uma experiência
que vem desde 1994, em que o Ibope sistematicamente vem errando. “Errando”, vou colocar entre aspas,
porque parece até que há um erro proposital, porque,
toda vez, o Ibope aponta num sentido e dá outro sentido; ou, então, quando não quer errar, diz que existe
um empate técnico. E aí, seja qual for o resultado, o
Instituto acertou.
Não quero nem levantar aqui a suspeita de que
essas pesquisas possam ser encomendadas, de que
essas pesquisas sejam pagas, mas o certo é que nós
temos que regulamentar. Entendo que seria um trabalho conjunto, tanto do Congresso Nacional quanto
da Justiça Eleitoral, do TSE, criar realmente parâmetros para essa questão das pesquisas, porque, imagine, Senador Tomás, se se somar o abuso do poder
do governador, do prefeito, mais o poder econômico
e mais as pesquisas, indicando que candidato tal já
está eleito com mais de 20% dos votos, fica aquele
eleitor indeciso ou pelo menos o eleitor que não está
motivado, para não dizer outras coisas, por essa ou por
aquela candidatura, e ele termina optando por aquele
chamado voto útil: “não vou votar em quem vai perder,
porque já vai perder mesmo; vou votar pelo menos em
quem já vai ganhar”.
A tal pesquisa de boca de urna é um negócio terrível! Inclusive, notícias que tivemos do nosso Estado
agora apontam que agentes do instituto x ligaram para
a coordenação da campanha política de um candidato, dizendo que nesse ou naquele local havia essa ou
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aquela quantidade de pessoas e que seria bom fazer
a chamada boca de urna.
Então, é muito sério esse problema, porque, se
nós queremos, se estamos vivendo uma democracia
e se queremos aperfeiçoá-la, temos que ver – e aí
vem a minha cabeça de médico – se já temos todos
esses diagnósticos, esses indícios palpáveis. Por que
não fazer com que, por exemplo, nós tenhamos uma
mudança radical no processo eleitoral?
O julgamento do processo do mensalão nos conduz a raciocinar que, se não acabarmos com essa
história de caixa dois, de dinheiro não contabilizado,
como queiram chamar, de doação de campanha por
grandes empreiteiras do Governo Federal, Estadual ou
Municipal, de fato, não vamos sair desse círculo vicioso.
Temos que quebrar esse modelo. Não tenho aqui uma
terapêutica já completa, mas tenho algumas ideias – e
aqui coincidindo com a questão levantada pela Ministra
Gleisi. Essa questão da pesquisa é um ponto sobre o
qual temos que meditar. Não sou favorável a que se
proíba a pesquisa ou que se estabeleça prazo para
esse ou aquele tipo, mas tem que haver uma transparência maior, uma clareza de quem faz a pesquisa,
como a faz, quem está financiado a pesquisa e, de fato,
acompanhar o pré, o durante e o pós-eleição com relação a esses institutos. Nós vimos, inclusive, algumas
empresas de marketing e de propaganda envolvidas
também na questão do mensalão. Então, entendo que
temos que abordar, pelo menos, esses pontos.
Aliás, também acho fundamental a questão do
financiamento público. Eu ouvi, num dia desses, uma
conversa, Senador Tomás, até de juristas, dizendo
que seria um escândalo pensar que, agora, o povo
ia pagar pelas campanhas políticas. E eu digo: pior é
que o povo está pagando de maneira errada. O povo
está pagando através da corrupção que empreiteiras,
que agentes públicos fazem. Por que de onde vem o
dinheiro para bancar campanhas milionárias, Senador
Tomás Correia? De empresas que têm negócios com
os Governos, seja Federal, Estadual ou Municipal. Por
exemplo, para fazer uma escola: a escola custa x, mas
cobram mais 20% ou mais, acima do preço que tinha
que ser, para poder dar esse dinheiro para o candidato
X, Y ou Z. Cito até – mais grave ainda – a quantidade que há de obras inacabadas, exatamente porque
a empresa termina tomando prejuízo, já que tem que
dar dinheiro para o caixa de campanha desse ou daquele candidato. Então, é só acabar com isso. Empresa
que tem negócios com o Governo não pode doar ou,
então, adotamos o modelo logo radical: financiamento
público é exclusivo. Só pode haver financiamento através, digamos, do direcionamento do dinheiro que vai
para os partidos, mediante transferência do Governo
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Federal ou Estadual, se vier a ser regulamentado, de
forma que a gente saiba exatamente que o dinheiro
veio dali, foi para acolá, foi gasto assim, e há forma de
se fiscalizar. Se não, nós vamos ficar aqui reclamando
a cada eleição; vendo, a cada eleição, um escândalo.
Lá no meu Estado, houve uma época em que
havia um avião, que até foi famoso, morcego não sei
das quantas, que fazia viagens periódicas. Toda vez
que ele chegava, desciam com maletas de dinheiro
para financiar campanha de um candidato X, que, por
sua vez, apoiava o candidato a governador. Então, é
impossível você acreditar.
Vou citar e exemplificar o caso do meu Estado,
uma população pequena, carente. Se você abrir os
sites oficiais do Governo, vai ver que o que vai para
lá de dinheiro, proporcionalmente à população, é muito dinheiro. Mas a maior parte desse dinheiro não vai
para a população; fica na metade do caminho entre os
políticos, os empresários e outros tipos de pessoas.
Por que isso acontece exatamente? Porque não
há financiamento público, e aí se utilizam desses mecanismos para fazer caixa para as campanhas. Então,
financiamento público junto com a fiscalização.
Senador Tomás, veja bem, se isso acontece no
meu Estado, imagine em um grande Estado. Como é
que o Ministério Público Estadual tem capacidade de
fazer fiscalização de campanha municipal? Não há
pessoal suficiente, nem número de promotores, procuradores, enfim; não há pessoal.
A Polícia Federal, idem. Se você envolve as polícias estaduais, sejam elas a polícia civil ou militar, que,
obviamente, como toda instituição, tem muita gente
séria, mas tem no meio também... Lá, em Roraima, o
delegado-geral foi ao programa de uma candidata rebater uma acusação que tinha sido feita. Então, onde
está a imparcialidade de uma polícia estadual, civil
ou militar? Muito complicado, porque é o governador
que é o chefe deles. Se o governador está apoiando
o candidato a prefeito X, dificilmente essa polícia vai
ter isenção. Até se algum policial sério quiser tomar
alguma atitude, como é o caso, em Roraima, de uma
Delegada chamada Juliana, ela é retaliada, ela é perseguida, ela é transferida, ela perde promoção.
Então, não pode essa fiscalização ficar na mão,
por exemplo, do governador. E a Polícia Federal? Não
tem efetivo, não tem pessoal capaz de fazer uma fiscalização adequada.
Agora mesmo, nessa campanha municipal, um
conjunto de índios de uma comunidade indígena foi
denunciar a compra, digamos assim, desavergonhada, de votos em uma comunidade indígena. Saiu uma
notícia, recentemente, no jornal, que uma comunidade
indígena, no Amazonas, recebeu dinheiro para ir votar

335

Outubro de 2012

na sede do Município X e lá tiveram uma série de problemas, inclusive de doenças. E candidatos estavam
bancando essa questão.
Então, é preciso, realmente, passar a limpo essa
situação, e que possamos ter não somente candidatos
ficha limpa, mas eleição de fato, um processo eleitoral limpo, que o eleitor também seja um eleitor limpo,
isto é, não venda o seu voto por causa de um favor,
de uma benesse ou de um dinheiro durante o período
eleitoral ou de uma contratação para ser boca de urna.
Esse negócio de boca de urna é outra questão
que tem que ser regulamentada. Por lei, não pode haver, mas, de fato, existe, e, inclusive, contratado formalmente como cabo eleitoral do candidato.
Então, esse processo eleitoral tem que ser profundamente revisto. Nós já começamos, aqui, duas
ou três vezes, a chamada reforma política, a reforma
eleitoral, e não caminhamos. Não caminhamos, Senador Cristovam. E aí fica aquele desencanto do eleitor,
fica o desencanto daqueles que querem fazer política
de maneira séria, porque chega a pessoa e diz para
você, na sua cara: “meu amigo, se você não entrar
nesse jogo, você não se elege”. E aí, as pessoas de
bem terminam abandonando a política. E isso não é
uma coisa nova, eu tenho sempre repetido. Rui Barbosa, que adorna aqui o nosso plenário, disse, em 1914,
que, de tanto ver triunfar as nulidades, de prosperar o
poder na mão dos maus, de agigantarem-se as injustiças, o homem honesto chega até a ter vergonha de
ser honesto. Então, isso realmente é triste.
Vejo que V. Exª quer fazer um anúncio.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – V. Exª me permite só uma comunicação,
por gentileza, Senador Mozarildo Cavalcanti?
Quero registrar a presença dos alunos do 4º ano
do Colégio Militar D. Pedro II, do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal.
Sintam-se à vontade. Vocês estão ouvindo agora
o Senador, por Roraima, Mozarildo Cavalcanti, falando
sobre eleições e, portanto, sobre cidadania.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – Exatamente, sobre cidadania, sobre democracia.
E eu quero falar aqui sobretudo para os professores
e para os alunos.
Acho que, inclusive, essa é uma questão que não
se muda – uma questão, por exemplo, de consciência
cívica – apenas por legislação. Aliás, não se muda por
legislação. Muda-se através da educação. É através da
educação, seja em casa, com a família, seja na escola,
seja na igreja, seja onde estiver que, desde pequena,
a criança tem o estímulo, o jovem tem o estímulo para,
de fato, entender que, se ele não escolhe bem, se o
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Brasil quer ser, de fato, uma democracia séria, honesta, em que todos, de fato, sejam iguais perante a lei,
nós temos que mudar radicalmente o comportamento.
É verdade que nós temos evoluído no processo
eleitoral, mas está muito devagar para o gosto da maioria dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Por isso,
quero, mais uma vez, registrar isto hoje. Aqui citei a
questão do abuso do poder de autoridade de governador, de prefeito; citei aqui a questão do poder econômico, que predomina de maneira fortíssima na eleição; a questão das pesquisas manipuladas; a questão
da fiscalização inadequada; e a questão da pesquisa
eleitoral, que é temporária, Senador Cristovam. O juiz
do Tribunal Eleitoral, lá no Estado ou aqui no Distrito
Federal, tem dois anos de mandato, seja ele juiz ou
desembargador ou juiz federal ou aqueles indicados
pela OAB. Todos passam dois anos com mandato renovável por mais dois. Portanto, uma Justiça rotativa.
Muita gente que vai para lá ou vai para adquirir o status de juiz eleitoral, ou vai por uma obrigação, ou vai
por outros motivos piores ainda: criar uma banca de
advogados com a fama de que já participou do Tribunal Regional Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral.
Nós vimos agora aqui, no julgamento do mensalão, que
há processos da campanha de 2010 que estão parados por causa da eleição municipal. Isso quer dizer
que o Tribunal não foi capaz, em dois anos, de julgar
processos de cassação de governador, de deputado
federal, de deputado estadual e já está às voltas com
a questão de julgar vereadores e prefeitos.
Então, na verdade, ou nós trabalhamos para mudar isso, ou vamos ficar aqui vendo a coisa acontecer
e ficando silentes ou, o que é pior, coniventes, bem
pior que silentes.
Senador Cristovam, ouço seu aparte com muito
prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Mozarildo, fico muito feliz que o senhor, mais
uma vez – não é a primeira –, traz o assunto da necessidade da reforma política. Eu tive a oportunidade de
rodar boa parte do Brasil nessa campanha municipal,
e é inacreditável o tipo de aliança que a gente vê: em
cada cidade, uma diferente da outra. A gente termina
fazendo campanha por todos os números possíveis,
por todos os partidos, porque o partido da gente, em
cada cidade, está aliado a um partido diferente. Isso
prova que não há nenhuma nitidez. Isso desmoraliza
o processo. Nós não podemos continuar mais outra, e
outra, e outra eleição sem fazer uma profunda reforma
política, Senador Tomás. E um dos itens é o financiamento de campanha. Eu me pergunto se vale a pena
disputar eleição tendo que pedir dinheiro a empresários. Eu me pergunto se vale a pena! O risco da honra
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é muito grande; o risco de erro é muito grande. Quando chega do meio para o fim da campanha, e não há
dinheiro para pagar a televisão, o candidato não pergunta de onde vem o dinheiro. Depois ele vai ver como
explica isso, ou tenta esconder a origem com o caixa
dois. Tem que haver uma reforma. O financiamento de
campanha é o primeiro item, talvez. E aí, não tenha
dúvida, tem que ser um financiamento público. O senhor tocou num ponto muito importante: as pessoas
pensam que estão financiando, tirando dinheiro do
Governo. Ao contrário, estão protegendo o Governo do
custo da corrupção, de você ganhar voto porque uma
empresa deu dinheiro e de depois você ter que prestar
serviço para ela. É muito mais barato. Sem falar que,
quando a gente analisa o custo de uma eleição, uma
parte já é pública, que é a Justiça Eleitoral. Ninguém
propõe privatizar a Justiça Eleitoral. Então, vamos publicizar o outro. Só que – e é isto que quero acrescentar – não devemos publicizar o financiamento de campanha antes de fazer uma reforma na maneira como
se pede votos neste País. Com o custo do marketing
atual, o Governo vai ficar pobre de tanto dinheiro que
vai ter que dar para o financiamento de campanha. A
gente tem que mudar isso! Por que a campanha não
é um debate direto entre os candidatos, cada um falando de peito aberto, olhando no olho do eleitor, em
vez daquela parafernália caríssima, que beneficia sobretudo duas coisas hoje no Brasil. Há dois grandes
beneficiários das eleições no Brasil, e um deles não
é o povo: são os publicitários e os advogados. São os
dois beneficiados pelo processo eleitoral. O publicitário para fazer o marketing, e o advogado, que corrige
as falhas, que protege, evitando as cassações, tudo
isso. Temos que descobrir uma maneira de reduzir os
gastos de campanha. Uma maneira – e isto pode ser
muito simplista – é acabar com todas essas coisas
que se usa para vender chocolate, cerveja, bombom;
colocar debates ao vivo ou não. A segunda coisa é
acabar com as alianças partidárias no primeiro turno.
O segundo turno existe exatamente para você votar
em alguém que você prefere, sabendo que não tem
chance de ganhar, e aí você deixa de votar no outro
mais próximo, você vota em quem é mais próximo de
você e, no segundo turno, você vota em quem é menos distante. É para isso que tem dois turnos. Então,
para que alianças no primeiro turno? Se a gente não
fizesse isso no primeiro turno acabariam as legendas de aluguel, que são as legendas que aparecem,
apoiam, para dar tempo de televisão. Elas teriam que
reservar o seu tempo para si, e não dar para outro. Eu
vou mais longe: acabaria uma boa parte dos partidos
que nós temos hoje, se todo partido tivesse que lançar candidato a governador, a prefeito e a presidente.
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Portanto, os candidatos a vereador, deputado estadual e federal teriam que estar no mesmo partido, sem
essa conivência que termina poluindo, degradando e
desfazendo a nitidez do processo eleitoral. Eu gostaria
que tentássemos criar, aqui, Senador Mozarildo, uma
bancada – vejo que o senhor pode ser o líder disso –
dos que querem, de fato, levar adiante uma reforma
política. Se nós juntarmos aqui vinte que queiram fazer isso, eu acho que fica difícil de segurar, porque a
opinião pública está favorável. O Senado fez uma comissão, ninguém sabe do resultado, não tenho a menor ideia do que se discutiu, o que se apresentou e o
que é que se fez disso. Então, vamos tentar fazer essa
reforma já, aqui, para que possa entrar em vigor em
2014, porque a gente vai adiando, adiando, adiando, e,
cada vez mais, o processo eleitoral é desmoralizante. É
desmoralizante o que a gente vê, quando circula pelo
Brasil. Percebem-se os tipos de alianças espúrias que
todos os nossos partidos estão fazendo com todos os
outros partidos espúrios também. Então, parabéns por
sua fala. Vamos ver se a gente consegue deslanchar,
aqui, uma proposta de reforma eleitoral, reforma política, e um dos itens é o financiamento de campanha.
Continuo dizendo: financiamento de pessoas até se
poderia tolerar, mas até um montante muito pequeno
e só pessoas físicas; pessoa jurídica não tem que dar
dinheiro para campanha política. Quem dá dinheiro é
o filiado ou simpatizante, não a empresa, que termina,
inclusive, abatendo do Imposto de Renda, ou termina
usando como caixa dois e amarrando o candidato que
foi eleito graças à sua contribuição. Esta, talvez, seja a
coisa mais urgente que nós temos hoje no Congresso:
a reforma política.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Bom, Senador Cristovam, fico muito feliz com
o aparte de V. Exª, porque, na verdade, poderia até
dizer que podem talvez ser tratadas conjuntamente,
mas temos uma reforma política e uma reforma eleitoral, digamos assim, porque uma trataria muito mais
da questão do processo eleitoral, em si, e a outra, da
questão das alianças, da forma e tal. Mas eu acho que
elas poderiam caminhar juntas, porque é verdade o que
diz V. Exª: hoje, uma campanha, com o que se gasta
só com a parte de marketing, propaganda, assessoria
jurídica, se você quiser ser um candidato majoritário,
é um negócio inimaginável.
Outra coisa: por que no segundo turno se escolheu um número simbólico, ou seja, só no Município em
que haja 200 mil eleitores pode haver segundo turno?
No meu Município, por exemplo, faltaram 16 mil
eleitores para completar 200 mil. Aí não haverá segundo turno. Isso propicia que um candidato com trinta e
poucos por cento dos votos seja eleito. Por que não
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podem ser 50 mil? Por que não podem ser 100 mil?
Será que quem tem 100 mil habitantes é menos cidadão que quem tem 200 mil?
Então, é outra questão que se tem que decidir,
porque isso também frustra o eleitor, digamos, que ia
votar no candidato que ganhou com trinta e poucos
por cento dos votos, mas dividiu os 69% dos votos
entre três candidatos que eram de oposição a esse
candidato que ganhou. E esse candidato que ganhou
simboliza a maioria do povo? Não.
Então, eu quero encerrar, para não me alongar
mais no tempo dos colegas, dizendo, Senador Cristovam, que eu acho que, realmente, nós temos que
começar um movimento, porque se nós queremos ter
tudo aquilo que nós defendemos aqui – educação, de
que V. Exª é um baluarte, saúde, moradia, segurança
–, nós temos que ter democracia. E, para ter democracia, nós temos que ter eleições limpas, nós temos que
ter, de fato, regras claras e nós temos que modernizar
o nosso processo eleitoral.
Eu, portanto, quero deixar registrados todos esses pontos que citei e voltar à tribuna quantas vezes
for preciso para bater nessa tecla, porque essa é uma
tecla que eu considero fundamental para a saúde da
nossa democracia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Concedo a palavra agora – e me desculpe por
tê-lo chamado fora da hora – ao Senador Anibal Diniz,
pelo prazo de 20 minutos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV,
ouvintes da Rádio Senado, há três temas que eu gostaria de abordar no pronunciamento de hoje.
O primeiro deles: eu gostaria de trazer para o
plenário um cumprimento especial aos servidores do
Prodasen, que comemoraram, na semana passada,
o 40º aniversário da existência dessa instituição de
grande importância para o Senado e para a sociedade brasileira.
Eu tive a honra de, na condição de Vice-Presidente
do Senado, estar presente a esse ato, que foi aberto
com uma belíssima apresentação do coral do Senado.
Pude, naquele momento, expressar meu sentimento,
em algumas palavras, para os servidores do Prodasen,
que são servidores que contribuem para a excelência
desse organismo fundamental para os serviços prestados pelos Senadores aqui no Senado.
Eu disse, naquele momento que, na era da informação em que vivemos, seria inimaginável o pleno
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funcionamento dos órgãos federados sem a existência
do Prodasen. Como imaginar, por exemplo, a montagem
e a organização do Orçamento da União, com toda a
sua complexidade, sem a infraestrutura de informática oferecida pelo Prodasen e também pelos diversos
órgãos oficiais.
Criado para informatizar o processo de elaboração do Orçamento, o Prodasen também foi voltado
para aperfeiçoar os trâmites inerentes ao processo legislativo e dar agilidade às respostas e demandas por
informações de ordem legal e bibliográfica.
Em quatro décadas de existência, o Prodasen
atravessou e acompanhou, com competência e eficiência, os avanços da tecnologia da informação. Nesse
período, o processo orçamentário ganhou complexidade tamanha que seria impossível sua realização sem o
suporte do computador, da informática, da tecnologia
da informação e comunicação, e o Prodasen cumpriu
e vem cumprindo o seu papel em nível de excelência.
Aqui no Senado, a partir de 1981, o Prodasen
passou a empenhar-se com afinco para melhorar a
atenção a seus principais usuários, que somos nós,
os Senadores e Senadoras.
O Prodasen teve importante papel na Constituinte, quando elaborou o sistema que permitiu a informatização de todo o processo, dos projetos das 24
Subcomissões, das 8 Comissões, das três versões
da Comissão de Sistematização e da versão final do
Plenário. Elaborou, ainda, um banco de sugestões
dos cidadãos, ampliando o caráter democrático da
Constituinte ao indexar e anexar todas as propostas
enviadas pela população. No total, foram quase 73 mil
propostas de cidadãos que, assim, puderam participar
da Constituinte apresentando sugestões.
Nos dias hoje, o Prodasen atende a todo o Senado – do Serviço Médico à Segurança, da Comunicação
Social aos Gabinetes dos Senadores, da Taquigrafia ao
Orçamento. Nesses 40 anos de existência, o Prodasen
avançou, se consolidou e vem preparando constantemente sua evolução.
Hoje, certamente, todos os envolvidos na sua
criação, e os que nele trabalharam e trabalham, têm
motivo de sobra para comemorar e muitas razões para
acreditar num futuro de mais e maiores realizações.
Dessa maneira, eu trago também aqui para a
tribuna do Senado um cumprimento especial para os
servidores do Prodasen, com votos de que continuem
evoluindo e apresentando soluções práticas para a
plena eficiência e transparência dos trabalhos aqui
no Senado.
E gostaria, também, Sr. Presidente, de fazer uma
saudação especial aos alunos de toda a rede federal
de educação profissional e tecnológica, que partici-
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param, no último final de semana, em Palmas, do VII
Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação
Tecnológica. Esse Congresso, que já aconteceu em
outras capitais do Nordeste, já aconteceu uma vez em
Belém, aconteceu desta feita em Palmas, e contou com
a participação de alunos do Ifac, que é o Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Acre.
E vale ressaltar que os alunos do Acre, que tiveram
assento nesse Congresso, todos eles participaram com
pesquisas, com estudos, e o critério utilizado pelo Ifac
para selecioná-los foi justamente pegar aqueles alunos que tinham trabalhos científicos para apresentar.
E, dessa maneira, eu quero aqui fazer um cumprimento especial aos alunos que saíram, na sexta-feira
pela manhã, de Rio Branco, a partir de um apoio que
recebemos diretamente da Força Aérea Brasileira – faço
também um agradecimento especial ao Comandante
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito, que concedeu
a essa solicitação do Instituto Federal de Educação
Profissional e Tecnológica do Acre, permitindo a participação dos alunos do Ifac no VII Congresso Norte
Nordeste de Pesquisa e Inovação Tecnológica. Esses
alunos, certamente voltarão para as suas casas com
uma mentalidade muito mais aberta.
A gente ouviu do próprio aluno do curso de Logística, Adalberto Araújo, uma afirmação a respeito
do Congresso que nos chamou atenção. Ele disse: “O
contato com os trabalhos de outros colegas dos demais institutos federais que irão participar do Connepi
irá enriquecer o nosso conhecimento”.
Então, esses jovens já estão desenvolvendo importantes trabalhos de pesquisa nos campi de Cruzeiro
do Sul, Xapuri, Sena Madureira e Rio Branco. Todos
eles levaram trabalhos na área de biologia, de agronomia, de saúde para apresentar nesse VII Congresso
Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação Tecnológica.
Quero parabenizar a todos, na esperança de que,
em 2013, também consigamos reunir as condições para
a participação de um número ainda maior de alunos
do Ifac. Neste ano, inicialmente estavam previstos 25
alunos, que foram acompanhados de quatro instrutores. Alguns deles tiveram, por razões familiares, que
desistir na última hora, mas ainda assim participaram
24 entre professores e alunos do Instituto Federal de
Educação. Quero cumprimentar a todos pelo brilhante
trabalho que tiveram durante o VII Connepi, em Palmas.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Já que V. Exª fala de alunos, eu peço
permissão para fazer um comunicado: a presença dos
alunos do ensino fundamental da Escola Classe 33,
da Ceilândia, Distrito Federal. Vocês estão ouvindo o
Senador Anibal Diniz, do PT do Estado do Acre e Vice-Presidente da Casa.
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Tem a palavra V. Exª. Obrigado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sejam
todos muito bem-vindos ao Senado Federal.
Concluindo esse raciocínio, Sr. Presidente, sobre
o Congresso Norte-nordeste de Pesquisa e Inovação
Tecnológica, que reuniu toda a rede federal de educação profissional e tecnológica, passo a mensagem para
os jovens. Estavam sendo esperados 1.700 alunos de
todo o País, a maioria, com a apresentação de trabalhos científicos. Então, é uma esperança que renasce
num Brasil tão carente de pesquisa. Agora, a partir da
educação profissional e tecnológica, também poderá
haver pesquisas que vão reforçar o espírito aguçado
do pesquisador para quando chegar ao nível superior.
Dessa forma, insisto em que os jovens aproveitem, da melhor maneira possível, esse período
de plena energia da vida, que é a juventude, para se
aprimorarem, disputarem todos os concursos, tentarem ingressar numa faculdade, numa escola de ensino
profissional e tecnológico.
Vejam que, no início do mandato do Presidente
Lula, havia cerca de 100 escolas no Brasil. Depois de
8 anos, esse número aumentou para 400. Com a Presidenta Dilma, o objetivo é chegar em 2014 com 500
escolas de educação profissional e tecnológica. Quer
dizer, as possibilidades estão se abrindo, e, com certeza, o jovem que tem oportunidade de passar por um
Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica sai muito mais preparado para os desafios da vida.
E quero desejar a todos que já estão tendo a
oportunidade de receber ensino nessas instituições
que tenham muito sucesso na vida, que sejam cidadãos conscientes e que contribuam, da melhor maneira possível, para o engrandecimento do nosso País.
Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de voltar ao
tema das eleições, que foi tratado pelo meu antecessor, Senador Mozarildo Cavalcanti, e que é um assunto que interessa a todos os brasileiros, principalmente
nas cidades onde haverá o segundo turno no próximo
domingo, dia 28.
Então, haverá, no próximo domingo, dia 28, a
realização do segundo turno em diversas cidades brasileiras. Vale ressaltar que o Partido dos Trabalhadores está disputando o segundo turno em 22 cidades,
entre capitais e cidades de porte médio do interior de
Estados brasileiros.
Muitas certezas apregoadas ao longo dos últimos
meses sobre o resultado das eleições municipais caíram por terra já no primeiro turno, e certamente alguns
vão cair no segundo turno.
No primeiro turno, os que vaticinaram que o PT
teria um desempenho que o relegaria a um papel me-
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nor no quadro político nacional sofreram, eles sim, um
revés considerável.
Quero dizer, Sr. Presidente, que concedi algumas
entrevistas durante minha passagem por Rio Branco,
e uma das perguntas que estava sempre presente era:
o mensalão prejudicou o Partido dos Trabalhadores?
A minha resposta é: o mensalão certamente causou
alguns constrangimentos e prejuízos ao PT, mas, se
houve alguém frustrado com o resultado das eleições,
foi o PSDB, que depositou todas as suas apostas na
possibilidade de que o julgamento dos envolvidas na
Ação Penal nº 470 iria trazer grandes prejuízos e fazer
com que o Partido dos Trabalhadores saísse derrotado
dessas eleições.
E o resultado foi muito melhor do que o esperado
pelo Partido dos Trabalhadores. Tivemos 17,3 milhões
votos, que foram recebidos pelo Partido dos Trabalhadores, pelos candidatos do Partido dos Trabalhadores
em todo o País; conseguimos eleger, em primeiro turno, oito cidades com população eleitoral superior a
200 mil habitantes e chegamos ao segundo turno em
22 cidades, sendo a principal delas a cidade de São
Paulo, com o ex-Ministro Fernando Haddad, que hoje
lidera as pesquisas e provavelmente vai ser o prefeito
eleito no próximo domingo.
O Partido dos Trabalhadores foi o que recebeu o
maior número de votos em todo o País. E ,ao contrário
do que previam., ou desejavam, formadores de opinião que atuam como porta-vozes do PSDB, o nosso
partido, o Partido dos Trabalhadores, cresceu 14% no
número de prefeituras em todo o País. Hoje, nós do PT
administramos 550 cidades. Mas, só no primeiro turno,
já conquistamos 625 cidades, ou seja, o número de cidades administradas pelo PT, que hoje é de 550, subiu
para 625, sem contar as prefeituras que haverão de
ser conquistadas no segundo turno.
Agora, no segundo turno, quando os institutos de
pesquisas não têm mais espaço para divulgar resultados que serão contestados pelas urnas, sob o risco
de comprometerem definitivamente sua credibilidade,
o cenário vai se tornando ainda mais favorável a candidatos do PT.
Pela sua importância como maior cidade do País
e capital do Estado-berço do nascimento do PT, São
Paulo está atraindo ainda mais as atenções dos brasileiros neste segundo turno.
No primeiro turno, a reviravolta paulistana surpreendeu aqueles que torciam para que o PT fosse
derrotado e os que, a cada eleição neste País, batem
na tecla da perda de força da nossa militância e da diminuição da capacidade de nossas lideranças.
Agora, os números das últimas pesquisas feitas
em São Paulo apontam para uma vitória que muitos

340

Outubro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

desdenharam quando o partido e o ex-presidente Lula
decidiram por lançar Fernando Haddad candidato à
prefeitura paulistana.
A cada rodada de consulta aos eleitores paulistanos, fica mais clara a possibilidade de vitória do PT
em São Paulo. A última pesquisa do Datafolha coloca
Fernando Haddad com 49% das intenções de voto,
contra 32% de José Serra. E mostra ainda que vem
se ampliando o perfil dos eleitores que estão optando
pelo PT, aumentando a representatividade da escolha
pelo candidato petista.
Vale ressaltar que o índice de rejeição do Serra
aumentou para 52%, de tal forma que, se perguntarmos aos eleitores que não votariam em José Serra de
forma alguma, isso já daria uma indicação da vitória
de Fernando Haddad. Se computados as intenções de
votos válidos, a diferença pró-Haddad em São Paulo
chega a 20 pontos percentuais, ficando 60% para Haddad e 40% para José Serra.
A situação de São Paulo vem se repetindo em
muitas outras cidades onde o Partido dos Trabalhadores está disputando o segundo turno.
Em Rio Branco, no Estado do Acre, o PT e a
Frente Popular adotaram a mesma receita que vem
dando certo nestas eleições em São Paulo.Como em
São Paulo, o PT de Rio Branco optou por lançar nestas
eleições um candidato novo – na idade e em disputas
eleitorais. E Marcus Alexandre, o nosso candidato,
jovem engenheiro que estreiou pela primeira vez na
política nestas eleições, vem seguindo trajetória muito
semelhante à de Haddad.
No início da campanha do primeiro turno, Marcus
Alexandre mal pontuava nas pesquisas de intenção de
voto. Mas, apoiado pela militância petista e dos partidos
aliados, apoiado também nas excelentes performances tanto do Prefeito da capital, Raimundo Angelim,
quanto do Governador Tião Viana e principalmente
no desejo da população de apostar no novo, Marcus
Alexandre terminou o primeiro turno liderando a disputa e passando ao segundo turno, mesmo disputando
com um político tradicional, experimentado em várias
disputas eleitorais.
Marcus Alexandre, do Partido dos Trabalhadores
e da Frente Popular, com toda sua juventude, na condição de um estreante em política, obteve, no primeiro
turno, 48,3% das intenções de voto, restando apenas
1,7% para vencê-la no primeiro turno.
O segundo turno em Rio Branco está sendo
disputado, como foi no primeiro, com muito envolvimento da militância e das lideranças tanto do Partido
dos Trabalhadores quanto dos partidos que formam
a Frente Popular. A última pesquisa realizada pelo
Ibope, na sexta-feira passada, divuIgada pelo Portal
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G1 e reproduzida pela TV Acre, que é repetidora da
Rede Globo no Estado, mostra que Marcus Alexandre
continua liderando com 51% dos votos válidos contra
49% dos votos do candidato do PSDB, Tião Bocalom.
Vale ressaltar que, no primeiro turno, a diferença foi
de 48,3% a 43,7%, para Bocalom. Havia uma expectativa de que, com a junção dos demais candidatos
derrotados a Bocalom, ele teria a maioria dos votos
no segundo turno. Mas o que mostrou a pesquisa é
que, apesar de estar sendo uma eleição muito disputada, Marcus Alexandre está na frente, em uma prova
de que a mensagem passada para os eleitores está
sendo compreendida, no sentido de que se trata de
um candidato jovem, que tem as melhores propostas
e que reúne, numa aliança com a população, as condições reais para vencer as eleições no próximo dia 28.
Nas 22 cidades onde está disputando o segundo turno, o PT, pelas últimas pesquisas, tem chances
reais de vencer em várias delas.
Hoje, pelas pesquisas, a eleição já estaria concluída com vitórias petistas em São Paulo, Santo André
e João Pessoa, na Paraíba, onde o candidato petista
Luciano Cartaxo aparece com 65% da preferência dos
eleitores, contra 33% de seu concorrente do PSDB.
Em Campinas e Fortaleza, o Partido está na
frente. São duas importantes cidades brasileiras, onde
o PT também optou pela juventude e está tendo resposta positiva dos eleitores. Em Campinas, o nosso
candidato Márcio Pochmann também era um estreante
em política e está disputando em pé de igualdade o
segundo turno.
Até em Curitiba, onde apoiamos o candidato Gustavo Fruet, a vitória também se delineia, com base no
apoiamento do Presidente Lula e de todo o esforço do
Partido dos Trabalhadores nessa unidade.
Na última sexta-feira, a Executiva do Partido dos
Trabalhadores avaliou o quadro nacional em clima de
grande otimismo, com o PT continuando a crescer nas
cidades brasileiras.
No Acre, onde já governamos o Estado e a capital, Rio Branco, a população, que já conhece a maneira
petista de governar, com certeza, vai optar por mais
uma administração comprometida com o desenvolvimento económico e social, com o bem-estar do povo
rio-branquense. Domingo, Rio Branco, certamente, vai
se somar às vitórias petistas que serão colhidas em
todo o Brasil.
Quando eu falo que o nosso Prefeito Raimundo
Angelim é um prefeito bem avaliado e reconhecido
por todos os moradores de Rio Branco, eu me refiro
ao fato de que ele foi, juntamente com o Prefeito de
Campo Grande, considerado, os dois, os prefeitos melhor avaliados do Brasil, diferentemente do Serra, que,
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em São Paulo, conta com o apoio do Kassab, que está
entre os piores. No nosso caso, em Rio Branco, nós
contamos com o apoio do Prefeito Raimundo Angelim, que é um dos prefeitos melhor avaliados do Brasil. Isso é mostrado na revista Gerente de Cidade, em
uma reportagem especial cujo título é “Rio Branco, a
lição de sustentabilidade que vem da Amazônia”, que
procura mostrar o quanto a experiência de Rio Branco
no campo da coleta e destinação adequação dos resíduos sólidos, que é um dos problemas dos grandes
centros do Brasil, tem uma resposta adequada com o
Prefeito Raimundo Angelim.
De tal forma, Sr. Presidente, que a gente vem à
tribuna para falar do orgulho de contar com as gestões do Prefeito Raimundo Angelim, na capital Rio
Branco; um homem honesto, um professor da Universidade, que se dedica diuturnamente a enfrentar os
problemas da capital Rio Branco. E, também, com o
apoio do Governador Tião Viana, que tem se dedicado
completamente ao Programa Ruas do Povo, no sentido de levar pavimentação a todas as ruas de todos
os Municípios do Acre. É um desafio muito difícil de
ser alcançado, mas está tendo muito sucesso, e a população tem demonstrado uma aceitação importante
por essas ações desenvolvidas. Então, dessa forma,
contando com esse apoio e com a mobilização da militância, estamos muito confiantes de que vamos conseguir um resultado positivo com Marcus Alexandre
no próximo domingo, dia 28.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E espero que tenhamos todos um final de semana com domingo de
eleições em que prevaleça a democracia e o respeito
às diferenças em todas as cidades onde estarão sendo disputados os segundos turnos no Brasil. Muito
obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente Tomás Correia.
O SR PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/PMDB
– RO) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia, pela
ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria saudar os
nossos jovens estudantes que visitam aqui o Senado,
bem como os turistas.
Sejam bem-vindos aqui sempre!
E tenho certeza de que a Presidência, sob o
seu comando, competente e atento, também saúda
os nossos visitantes.
Eu queria fazer um registro, caro Senador Tomás
Correia, porque até o dia 28 acontece a Oktoberfest –
em alemão, a festa de outubro –, que é muito tradicional nas cidades onde se concentraram os imigrantes
alemães. Não é diferente no meu Estado, o Rio Grande
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do Sul, que tem uma desenvolvida colonização alemã,
com uma vigorosa cultura, muito forte em muitas regiões do meu Estado.
Mas eu queria falar, em especial, da Oktoberfest
de Igrejinha, um Município do Vale do Paranhana situado a 90km da capital Porto Alegre. E ali temos um
detalhe importante: nessa festa, que desenvolve toda
uma grande cultura gastronômica, a música, a dança,
as questões populares, toda a renda, Senador Tomás
Correia, é revertida às instituições filantrópicas do Município. Então, é uma apreciada colaboração financeira,
provenientes das vendas de alimentos e bebidas na
Oktoberfest de Igrejinha, que vai para creches, escolas,
hospitais, instituições de segurança e lares de idosos
com dificuldades nas contas.
Por isso, queria cumprimentar o Presidente da
Associação dos Amigos da Oktoberfest de Igrejinha,
Sérgio Lampert; o Vice-Presidente da feira, Clóvis
Werb; e a todos que trabalham voluntariamente para
contribuir para o sucesso desse evento.
Lá estive representada pelo meu Chefe de Gabinete, o Sr. Marco Aurélio Ferreira. Queria agradecer
a todos pela forma carinhosa como ele foi recebido.
Estamos aqui para ajudar a administração de Igrejinha
e a sua Oktoberfest.
Também há outra Oktoberfest, no Município de
Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, que terminou domingo e que também trouxe impacto importante
para o turismo de Santa Cruz do Sul. Meio milhão de
pessoas passou por essa feira. Mais de R$100 milhões
circularam pelo Município em função desse evento.
E terminou, nesse fim de semana, a Expoljuí Fenadi 2012, em Ijuí, na região noroeste do meu Estado,
a 400km de Porto Alegre. Uma das maiores festas culturais do Estado, o evento reuniu milhares de pessoas
e representantes de 11 etnias e da Querência Gaúcha
no Parque de Exposições, onde é resgatada a cultura
dos países com as casas étnicas, os trajes típicos e
uma gastronomia muito valorizada. De Ijuí vieram o
meu Chefe de Gabinete, Marco Aurélio, e o meu assessor de comunicação, Renan Arraes.
No ano passado, o faturamento da feira em Ijuí
foi de R$850 mil, e a expectativa para este ano é de
um faturamento ainda maior, já que a feira teve o maior
público da sua história: 200 mil visitantes. Por isso,
quero cumprimentar também o Presidente da feira,
Nelson Casarin, por essa parceria importante com a
prefeitura e todas as entidades envolvidas com a realização do evento.
Parabéns a Igrejinha, a Ijuí e a Santa Cruz do Sul,
que fazem a mobilização, o desenvolvimento do turismo
e a preservação dessas iniciativas culturais. No caso
especialmente de Igrejinha, os recursos arrecadados
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são distribuídos e compartilhados com instituições
que cuidam das crianças, dos doentes, dos idosos e
também da própria segurança.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr.
Tomás Correia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz, 1º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Saudamos a presença dos alunos da Escola
Classe nº 33 do Ensino Fundamental, de Ceilândia,
Distrito Federal.
Sejam todos muito bem-vindos!
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque,
em permuta com o Senador Tomás Correia.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Boa tarde a cada uma e a cada um, boa tarde a todos esses alunos que engrandecem o Senado vindo
aqui conversar conosco, assistir aos nossos trabalhos.
Sr. Presidente, o Senador Rodrigo Rollemberg
há pouco fez aqui um discurso – e a Senadora Ana
Amélia, inclusive, fez um aparte –, falando do descontrole do Governador do Distrito Federal não apenas na
hora de fazer certas atividades, mas também na hora
de responder a críticas que tentam colaborar com o
Distrito Federal para evitar os desvios e erros que ele
vem cometendo.
Nós tomamos conhecimento pelos jornais, o
Senador Rodrigo e eu – e tenho a impressão de que
todos os Deputados do Distrito Federal, de todos os
partidos que fazem parte da base do governo, enfim,
toda a população –, de que o Governador Agnelo teria
saído daqui, ido até Singapura para fazer um convênio,
ao custo de US$4 milhões, com a finalidade de estudar
o futuro de Brasília. Isso é um contrassenso, porque
não é necessário buscar em Singapura essa assessoria, e isso é uma falta de transparência, uma absoluta
falta de transparência, um acordo como esse ser do
conhecimento da opinião pública, dos parlamentares,
de todo o Governo apenas pelos jornais.
Por isso, o Senador Rodrigo e eu enviamos uma
carta ao Governador Agnelo na qual nós fazemos algumas perguntas, como por exemplo: quais os antecedentes da decisão de contratação? Por que fazê-la
e que instâncias participaram dessa decisão? Não é
possível que uma decisão dessas seja tomada sem
ouvir ninguém! Segundo: houve licitação, algum outro
tipo de certame ou de concurso, ou essa empresa caiu
do céu? O Governador sonhou um dia, pegou o avião
e foi lá assinar o convênio? Terceiro: em caso positivo,
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quais as empresas ou instituições foram consultadas ou
convidadas, por carta convite ou outros meios legais,
a apresentar proposta para realização do trabalho e
quais os critérios que fizeram, no final, decidir por essa
Jurong? Jurong é o nome da empresa.
Porque, de fato, a legislação permite você prescindir da licitação, não fazer a licitação, a partir da garantia de que há um conhecimento de algumas empresas com notório saber. Mas, para isso, é preciso fazer
cartas convite a diversos grupos, e, daí, você escolhe
um. Quais foram feitos? Porque, pelo que nós sabemos, nenhuma entidade – nenhuma! – foi consultada.
De quem foi a decisão dessa escolha? Qual o
grau de urgência atribuído à realização da proposta
e por quê? Quais as condições oferecidas à empresa
contratada para realização do estudo?
Ninguém sabe dar os detalhes. Os jornais falam em US$4 milhões. Podem ter sido 3, 5 ou 10. E,
além desses quatro milhões, que outros acordos são,
como hoje se faz geralmente... Não são um absurdo
as chamadas parcerias público-privadas, que devem
ser bem-vindas, desde que transparentes, publicas,
todos sabendo.
Ainda:
d) Por que, num momento de grave inflexão pela
ética e moralidade pública, o GDF celebra contrato em/
com país declarado paraíso fiscal pela Receita Federal
(Instrução Normativa nº 188, de 6 de agosto de 2002)?
Por que, exatamente com um país que é considerado
pelas autoridades brasileiras um paraíso fiscal?
e) Qual o prazo e objeto detalhado que o trabalho
apresentará? Ninguém sabe.
f) Qual a origem orçamentária dos recursos para
pagar os serviços? De que rubrica orçamentária vai
sair? Ninguém sabe.
g) Qual o custo total do serviço? Qual a forma e
os meios de pagamento (prazos, moeda, banco, contrapartida)? Ninguém sabe.
h) Por que as propostas e estudos apresentados
durante a campanha de 2010 não foram levados em
consideração?
Eu próprio participei, Senadora Ana Amélia, da
apresentação, durante a campanha, de um plano para
o futuro de Brasília elaborado por consultores brasilienses, que hoje estão fazendo esse trabalho em Salvador,
estão fazendo esse trabalho em Goiás.
Por que tais recursos priorizam cenários para décadas quando temos problemas urgentes e ainda pendentes de solução no DF? Tais recursos não estariam
melhor aplicados às soluções propostas em campanha
e ainda não implementados, como, por exemplo, a recuperação da saúde, da educação e da segurança?
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i) A empresa apresentará plano de trabalho a ser
aprovado antes? E aprovado por quem?
j) Por que a Terracap, que é a empresa dona do
dinheiro do governo do Distrito Federal, é a empresa
que é dona dos terrenos do Distrito Federal, que são
públicos, entrou como agente contratante para uma
finalidade diretamente indexada a outras instâncias
da administração direta?
O dinheiro Senador Tomás vai para um órgão do
governo, mas quem apresentou a proposta foi uma
entidade chamada Terracap. E sabe por que deve ter
sido assim? Porque, sendo um órgão do governo, só
poderia assinar um convênio com entidade internacional depois da aprovação pelas autoridades federais
brasileiras, pelo Itamaraty, na chamada Agência Brasileira de Cooperação. Mas a Terracap pode. Ou seja:
um drible, e drible é sinônimo de não transparência.
E a gente sabe que não transparência é um aviso de
corrupção, de desvio de dinheiro.
Finalmente, solicitamos cópias dos contratos e
dos demais documentos, nas línguas inglesa e portuguesa, em que tenham sido assinados.
Pois bem, apresentamos essa carta no dia 8 de
outubro; faz, portanto, quase duas semanas hoje. Até
hoje não houve a menor resposta oficial do Governo.
Nenhuma, nem para dizer “recebemos”. Só a funcionária do protocolo botou o carimbo.
Como se fosse pouco o desprezo que o Sr. Governador tem pelos parlamentares que estão tentando
lutar pela transparência e pelo melhor uso do dinheiro
público, ontem, ele publica uma entrevista no jornal
Correio Braziliense em que nos chama de ignorantes,
que somos mentalidades tapadas, que não queremos
cair nos braços do paraíso de Singapura, da modernidade asiática, sem responder as perguntas, sem
dizer o porquê.
Vejam bem: estranhamos essa agressividade do
Governador. Não é assim, Governador, que se trata a
democracia! Na democracia, se o Governador recebe
uma carta dessas, telefona para os Senadores, convida-os para prestar suas explicações, até para que a
gente passe a defender o que ele fez, se formos convencidos. Em vez disso, pelo jornal, ele nos agride.
Ainda mais: que agrida a mim, que sou oposição ao
governo, tudo bem, mas o Senador Rodrigo faz parte
da base do governo. E ainda insinua que o Senador
Rodrigo Rollemberg faz críticas aqui e mantém cargos no Governo, coisa que, felizmente, ele não pode
dizer a meu respeito. Ora, o próprio Senador Rodrigo
disse aqui: “Governador, não trocamos cargos por silêncio. Oferecemos cargos para colaborar com o Distrito Federal através do seu governo”. Foi assim que
ele disse, o Senador Rodrigo Rollemberg. “Se quiser,
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demita os que foram indicados pelo PSB”. É uma falta
de respeito a qualquer Senador a maneira como ele
fez, e, mais ainda, a um Senador que faz parte da sua
base de apoio.
Continuamos sem transparência, porque não
houve resposta a nossas perguntas, e insistimos: por
que desprezar, Senador Anibal, os talentos brasileiros?
Antes de Brasília existir, Juscelino foi atrás de talentos brasileiros. É preciso lembrar aqui, para os que
não sabem, que o plano de Brasília foi resultado de
um concurso público, para o qual Juscelino, nos anos
50, quando o Brasil era um país ainda muito atrasado
do ponto de vista de universidades, de intelectuais,
de profissionais, abriu um concurso e uma condição:
que só podiam concorrer empresas brasileiras. Por
quê? Porque ele dizia: “Nós queremos uma capital que
simbolize não apenas uma especialidade urbanística
e arquitetural, mas também que seja um monumento
ao talento dos brasileiros”. E ele conseguiu. Brasília,
além de todos os seus méritos arquitetônicos e urbanísticos, é um monumento ao talento dos arquitetos e
dos urbanistas brasileiros, especialmente Lúcio Costa
e Oscar Niemeyer.
Mas, de lá para cá, só houve melhorias na formação da intelectualidade brasileira, na formação de
planejadores, de urbanistas, de intelectuais. De lá para
cá, Brasília fez 50 anos e aqui, nesta cidade, para a
qual ele está buscando gente de Singapura para pensar o nosso futuro, aqui há pessoas competentes para
pensar o futuro de Brasília. Mas, se não tivesse, que
buscasse em outras cidades do Brasil, que fizesse um
concurso público nacional. E eu garanto que era bem
provável que os daqui vencessem, por uma coisa que
o Governador não consegue perceber: Brasília é uma
cidade com algumas especificidades, como, por exemplo, ser patrimônio histórico mundial. Não se pode fazer
um planejamento de futuro sem ter o sentimento de
que somos um monumento e que o futuro tem que casar com o presente. Não se pode imaginar uma cidade
de repente nova, sem levar em conta tudo aquilo que
nós temos de história. Além disso, Brasília tem uma
alma. Pode-se dizer que toda cidade tem sua alma,
mas Brasília... Nós que moramos aqui, que tivemos
filhos aqui, cujos filhos cresceram aqui – a Senadora
Ana Amélia é gaúcha, mas morou muitos anos aqui
–, nós temos uma alma específica. É muito difícil trazer um pessoal lá do Oriente e aqui eles conseguirem
captar a alma de Brasília. Portanto, o futuro que eles
vão desenhar é um futuro que até poderia ser correto
tecnocraticamente, mas não o será do ponto de vista
da estética, do ponto de vista do sentimento, do que
a gente deseja para uma cidade do futuro.
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Quero dizer que vou passar a palavra para o
aparte do Senador Rodrigo, porque praticamente terminei esse assunto.
Mas quero falar depois sobre o Governo do Distrito Federal e outros aspectos frustrantes também, da
mesma forma que esse, de fazer, na calada da noite, a
20 mil quilômetros de distância, do outro lado do mundo,
um acordo com uma empresa que a gente não sabe
qual é, que ninguém sabe por que foi escolhida, que
ninguém sabe o preço e que não disse ainda para nós
por que ela considera que somos ignorantes; nós, os
Senadores que estão tentando descobrir o que é que
está por trás, e nossos urbanistas, e nossos arquitetos,
e nossos consultores, porque o que ele disse ontem é
que quem é contra isso é ignorante! Chamou-nos de
ignorante, a todos os profissionais do Distrito Federal
e mesmo do Brasil! Isso é algo sobre o que não se
pode ficar calado.
Passo a palavra ao Senador Rodrigo.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– Muito obrigado, Senador Cristovam. Serei breve.
Já tive oportunidade de ocupar a tribuna, para tratar
desse tema. Apenas me animou fazer um aparte a V.
Exª porque vi V. Exª levantando os questionamentos,
e eu já havia solicitado informação à Consultoria do
Senado Federal sobre a capacidade de o Governo do
Distrito Federal assinar contratos externos. Inclusive,
já solicitei a confecção de um requerimento de informações – até sugiro que o assinemos conjuntamente
– à Agência Brasileira de Cooperação, para saber se
o Governo do Distrito Federal recebeu algum tipo de
delegação de competência para assinar um contrato internacional como esse. Sei que é bem provável,
possível, que esse contrato tenha sido assinado pela
Terracap, mas algo há de estranho nesse processo.
Primeiro, a dificuldade: faz 14 dias, exatamente, que
encaminhamos, protocolamos, solicitando informações
e, duas semanas depois, não tivemos ainda acesso
a um contrato, algo que seria rápido, tirar uma cópia
do contrato e encaminhar para dois Senadores do
Distrito Federal. Algo me leva a crer que há algo de
estranho, porque, 14 dias depois, não tivemos ainda
esse contrato. Mas, agora, abrindo um blogue, está
o Governador Agnelo, numa cerimônia, com o presidente dessa Jurong, assinando o contrato. O próprio
Governador! E as informações que tive são de que
não acompanhou o Governador, recentemente nessa
visita a Singapura, na segunda vez, nenhum diretor
da Terracap. De qualquer forma, Senador Cristovam,
considero humilhante, humilhante, que um Governador
da Capital do Brasil se desloque para uma empresa
em Singapura para lá assinar. O Governador já tinha
ido a Singapura. O Governador retorna sem que hou-
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vesse um conhecimento público com antecedência
da ida do Governador, que vai a Singapura para assinar, lá, o contrato com a empresa que vai planejar o
desenvolvimento do Distrito Federal nos próximos 50
anos. Isso, sim, parece-me não apenas uma atitude
provinciana, mas submissa, porque, se nós estamos
assinando um contrato para definir o planejamento
do Distrito Federal, isso tem que ser feito num grande
ato público, político, celebrando! Por que isso foi feito
assim, lá em Singapura, a milhares de quilômetros do
Distrito Federal? Outra coisa: a dificuldade de se ter
acesso a esse contrato. O que tem esse contrato? Por
que, muito rapidamente, um governo que se diz transparente não encaminha imediatamente esse contrato?
E, como V. Exª disse, parece-me um desapreço total
à inteligência nacional não dar oportunidade... Porque
nós poderíamos abrir uma licitação internacional em
que profissionais e instituições de todo o mundo pudessem participar, inclusive os brasileiros, e isso poderia ser julgado. Mas, não! Desprezamos o talento
brasileiro, logo nós, que, aos 27 anos de idade, fomos
reconhecidos como patrimônio cultural da humanidade,
exatamente pelo talento, pela criatividade, pela inventividade dos brasileiros. Mas, não! Voltamos à ideia de
submissão, de que o que é bom é o que vem de fora,
e vamos buscar em Singapura, como disse V. Exª, um
paraíso fiscal, a solução para os próximos 50 anos de
Brasília. Uma cultura que não tem nada a ver com a
nossa. Parece-me, sinceramente, que há algo a mais
no ar do que aviões de carreira. Está muito estranho.
E quero registrar, mais uma vez, a minha estranheza
em relação à reação do Governador Agnelo, porque,
o que seria normal? Prestar todas as informações e
fazer um debate civilizado. Não, partiu para a agressão:
ignorância, fundamentalismo, provincianismo. Agora, eu
disse: fundamentalismo em relação à transparência. O
Governador tem que sair do discurso da transparência
para exercitá-la na prática, e a transparência na prática
é entregar imediatamente os contratos. Cadê esses
contratos? Quais são as condições desses contratos,
as cláusulas desses contratos? O contrato vai terminar
exatamente a seis meses das eleições de 2014. Tudo
muito estranho, Senador Cristovam, e estamos aqui a
aguardar as informações do Governador Agnelo. Quem
sabe as informações possam suprir a nossa ignorância?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Senador Rodrigo. E V. Exa tem razão.
Um convênio como esse, indo lá fora, é algo muito estranho e muito suspeito, até porque é um paraíso
fiscal. E quem costuma ir a paraíso fiscal não é como
quem gosta de ir à praia, embora haja praia em paraíso
fiscal também. Há, sim, direito nosso de uma suspeita
sobre o que está por trás disso.
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Outra coisa, é preciso que o povo do Distrito Federal saiba que um governador tem que ter autonomia
de elaborar um projeto e fazer um acordo com uma
entidade, mas não a de esconder. Não dá para ele
consultar todo o povo antes de fazer o contrato, mas
ele tem obrigação de mostrar a todo o povo o contrato
que ele assinou. Essa é uma obrigação que ele tem e
que não está cumprindo.
Mas, como eu dizia, Senador Rodrigo, não é apenas esse lado da tal da Jurong que está incomodando
hoje. O que está incomodando é que o Governador
prometeu, Senador Anibal, que em seis meses melhoraria a saúde, e a saúde não melhorou. Prometeu
que melhoraria a situação da energia, e a situação
da energia até piorou. Aqui mesmo tem ocorrido apagão, na cidade inteira. Ele prometeu que ia melhorar
a educação e parou bons projetos que o próprio governador Arruda estava fazendo. E virou um caos. Ele
prometeu melhorar a segurança, e o que nós vemos
hoje? Sequestros-relâmpagos, quase como disco de
rotação por minuto, de tantos. Ele falou que recuperaria o BRB, nosso banco do Estado, e, quando o Banco estava sendo, sim, recuperado, corta o Presidente
sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa,
sem consultar, nem mesmo, os seus companheiros
do Partido dos Trabalhadores. E quem põe no lugar?
Alguém que não é do setor; é do séquito. Do setor
seria alguém que fosse do setor bancário, como é o
que saiu. E coloca alguém que é do séquito, da sua
patota. Como eu disse num desses dias, eu já vi partidarizarem banco, o que é um erro, mas “patotizarem”
banco é a primeira vez que eu vejo. E não para aí: está
ameaçando vender lote numa quadra especialíssima
do Distrito Federal, um lote imenso, na chamada Superquadra 901, que tem uma finalidade, e ele vai dar
outra; que tem um gabarito, e ele vai colocar outro. E
para conseguir dinheiro para ir para onde? Provavelmente para o estádio que está sendo construído, que
jamais vai ser lotado, porque não há uma tradição de
times de futebol no Distrito Federal ainda. E vai levar
muito tempo. Isso mostra até que o Governador prometeu um caminho novo, e só há duas obras que ele
pode ter como legado: o estádio e a construção de um
centro administrativo. Dois projetos do Governador Arruda. A cara do Governo Agnelo é a cara do governo
Arruda, porque as duas mudanças são duas obras que
começaram antes.
Eu digo isso com uma tristeza muito grande, Senador Anibal, e o senhor é um Senador do PT. O PT
já foi governo no Distrito Federal, já foi governo aqui,
e o Governo do Partido dos Trabalhadores, de 1995
a 1998, deixou uma marca positiva na imaginação da
população; deixou a marca da criação de grandes pro-
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gramas, como o Bolsa Escola, o Poupança Escola, o
Mala do Livro. Quando ele assumiu o governo, havia
20 mil crianças com duas horas de aula por dia. No final, todas tinham cinco horas, e algumas tinham seis.
É relembrado como era o clima nas escolas do ponto
de vista da merenda, do ponto de vista dos livros.
Nós deixamos, naquele momento, um governo,
Senador Anibal, que foi marca aqui. O PT deixou marca
no governo do Distrito Federal, e essa marca está-se
desfazendo, porque um Governo do Partido dos Trabalhadores, hoje, não tem nenhum apoio.
O Senador Anibal falava há pouco da rejeição à
administração do Prefeito de São Paulo, o Kassab. Eu
creio que aqui, no Distrito Federal...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– ...a reação e a desaprovação ao Governo Agnelo é
pior do que a desaprovação do Governo da Prefeitura
de São Paulo pelo Prefeito Kassab. Isso me entristece,
porque eu fui parte central daquele governo em 1998,
assim como o Senador Rodrigo Rollemberg como Secretário de Turismo. Eu vejo a imagem do Partido dos
Trabalhadores, imagem pela qual nós temos que zelar.
Eu sou brasileiro, eu fui do PT, eu sei o que o
PT significa, eu sofro quando o vejo diminuindo de tamanho, porque vai dar trabalho para se recuperar, e o
Brasil precisa de um Partido dos Trabalhadores forte.
Muitos não vão gostar do que eu digo, mas precisa,
sim. O Agnelo colabora para fazê-lo mais fraco, pelo
menos no Distrito Federal.
É isso, Sr. Presidente, que eu tinha para falar.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– E, agora, com a palavra, o Senador Tomás Correia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Anibal Diniz, do meu querido Estado
do Acre, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores, quero parabenizar, neste momento,
a Secretaria de Interior e Justiça do meu Estado, que
tem à frente o Secretário Dr. Oliveira, pelo convênio
que estabelecem na promoção de um projeto muito
importante para o nosso Estado, que é o Projeto Asas
de Papel, no Estado de Rondônia. Esse Projeto visa
à reinserção social de presidiários e presidiárias, por
meio do estímulo à leitura.
Através dele, do Projeto Asas de Papel, serão
instaladas nove bibliotecas nas unidades prisionais de
Rondônia, fruto de um investimento de aproximadamente R$260 mil, oriundos de verbas federais. Todas
as bibliotecas serão climatizadas, terão TV e tocador
de DVD para a exibição de filmes, computador para
controle de livros, mesas, cadeiras, estantes, além do
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acervo de cinquenta obras literárias, todas de cunho
educativo e social.
Além do incentivo à leitura e ao conhecimento,
o Projeto oferecerá remissão de pena aos presos que
participarem das atividades referidas.
O Projeto prevê a atuação de um orientador para
cada biblioteca, que fará o controle do acervo, e de uma
pedagoga ou pedagogo do sistema penitenciário, que
fará a revisão das resenhas que serão produzidas pelos presos após a leitura da obra escolhida.
Sr. Presidente Anibal Diniz; Srªs e Srs. Senadores, Senador Cristovam Buarque, que nos ouve e nos
honra com sua presença, estamos a falar da reinserção social dos presos através da leitura, através de
um trabalho de reeducação feito no próprio presídio a
fim de dar-lhes condições de reinserção na sociedade.
O Secretário de Justiça de Rondônia, Fernando
Oliveira, merece nossos parabéns pelo total apoio que
tem dado a essa iniciativa de valor social de alta relevância. Quero também estender meu reconhecimento
e gratidão à Secretaria de Interior e Justiça na pessoa
de seu Assessor de Reinserção Social, Sr. Rodolfo
Teixeira, Secretário de Reinserção Social do Sistema
Prisional de Rondônia, que passou por várias cidades
de meu Estado, inaugurando parte das bibliotecas do
Projeto Asas de Papel.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com sua licença, Senador Tomás Correia, gostaria apenas de anunciar a presença dos alunos do
ensino fundamental do Colégio Militar Dom Pedro II
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal que agora
estão de saída.
Muito obrigado.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– Muito bem. Parabéns aos alunos do Colégio Dom
Pedro II, do Distrito Federal.
Em Ariquemes, ele esteve na inauguração da
biblioteca nas casas de detenção de Ji-Paraná e Rolim de Moura. Ele também participou da inauguração
de bibliotecas em penitenciárias regionais. Por último,
também participou da inauguração de uma biblioteca
na Colônia Agrícola Penal e no Presídio Feminino de
Vilhena. Portanto, tenta-se levar ao cidadão que se encontra privado de sua liberdade o mínimo de conhecimento pela leitura para que ele possa, por intermédio
desse meio, se educar e se reeducar para ter condições de ser reinserido no contexto social de onde foi
retirado por ato infracional.
Em Ariquemes, ele esteve na inauguração da biblioteca na Casa de Detenção de Ji-Paraná. Guajará-Mirim também receberá o Projeto na casa de detenção
que lá existe e, em Porto Velho, receberão benefícios
as penitenciárias estaduais Edvan Mariano Rosendo e
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Ênio dos Santos Pinheiro, penitenciária feminina, além
da Casa de Detenção Dr. José Mário Alves, chamada
Urso Branco. É um Projeto muito importante para dar
ao preso condições à leitura, oportunidade, espaço que
lhe faltou muitas vezes lá fora e que, por isso, talvez,
tenha cometido crimes e delinquência.
Ouço, com muito prazer, o aparte do Senador
Cristovam Buarque, do Distrito Federal.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Senador Tomás, ultimamente, com o crescimento
da violência, há muita gente querendo usar a prisão
para vingar-se dos bandidos e não como instrumento
de proteção, pelo perigo que o preso representa, e de
recuperação, que é o que a gente deve fazer, senão
ele sai da cadeia e volta. Esse Programa de leitura e
de estudo é o caminho certo. Estou muito contente por
ter, entre as leis já sancionadas pelo Presidente da República, de minha autoria, a lei que reduz a pena para
o preso que estudar, que fizer um curso formal dentro
da prisão. Isso já está em vigor; diversos lugares já
adotaram, mas outros não, porque a lei não obriga. A
lei dá a remissão da pena, mas, se os presos não se
organizarem, não pedirem, não quiserem, se o Governo Estadual não tomar a iniciativa, não acontecerá.
O outro é de leitura também. Quero dizer que fiquei
muito satisfeito ao ver ontem, numa revista da França
da qual sou assinante, uma nota sobre o Projeto da
Leitura, dizendo que no Brasil existe uma política de
redução da pena dos presos conforme a leitura que ele
fizer. É um reconhecimento mundial, até porque esse
é um problema mundial. Posso até lhe passar depois,
é uma notinha bem pequena para que o senhor veja.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Com prazer, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Não cita o nome do autor, de nada, apenas diz que
existe isso no Brasil e que isso representa um grande
avanço, não só do ponto de vista dos direitos humanos, mas do ponto de vista da inteligência de reduzir
o custo altíssimo de ter um preso, sobretudo o custo
ainda mais alto do preso, solto, voltar para a cadeia
porque não aprendeu ali um ofício que permitisse a
ele sobreviver sem precisar cair no crime. Era só isso,
como informação e para cumprimentá-lo pelo assunto.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Agradeço, Senador Cristovam Buarque. Obviamente,
o aparte de V. Exª engrandece sobremaneira o pronunciamento que faço agora, porque V. Exª é especialista na área de educação e é um Senador que sempre
fala neste tema nesta Casa, com muita propriedade,
além de ser o autor da lei que se refere à redução, à
remissão da pena com a leitura, o curso.
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Lá na Comarca de Jaru, onde moro, a Juíza de
Execuções Criminais, Drª Kerley Arruda, tem um projeto muito bom nessa área e vem, inclusive, formando
turmas de alunos presidiários, alguns até já receberam diploma. Ela fez uma festa muito bonita, chamou
as autoridades, e comparecemos todos lá. Eles foram
diplomados e, com isso, tiveram a redução da pena.
Na verdade, qual é o objetivo da segregação do
cidadão? É puni-lo, simplesmente? Não. É verdade que
é a punição, mas não é só esse o objetivo. O objetivo é
recuperá-lo; é fazer com que ele possa retornar ao seio
social sem delinquir mais. De nada adianta mantermos
preso o cidadão, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e ele sair do
presídio pior do que quando entrou. Torna muito mais
perigoso para a sociedade um cidadão nessas condições. E essa política da leitura, dos cursos, dentro
dos presídios, traz exatamente essa oportunidade de
o preso ter meios para que ele possa, efetivamente,
vir a se reinserir no contexto social, tendo condições
de plena recuperação.
É claro que nós sabemos que os presídios, no
Brasil, infelizmente, são depósitos de seres humanos
que, infelizmente, não têm quase recuperação nenhuma. Então, uma iniciativa como essa de Rondônia, do
Governador Confúcio Moura, que se preocupa em dar
ao presidiário condições de se reeducar, de se reinserir
no contexto social, é muito importante, porque o custo
de um cidadão no presídio é muito maior do que o de
um estudante de uma escola particular.
Temos que admitir que, lá em Rondônia, lamentavelmente, as penas são muito altas, exatamente porque
a maioria dos crimes, lá, Senador Cristovam Buarque,
Presidente Anibal Diniz, são em razão de penas decorrentes de tráfico de drogas. Então, essas penas são
altíssimas, e o Estado tem que manter, por um longo
período, um cidadão condenado, nessas condições,
por um custo elevadíssimo, para o Estado de Rondônia
e para a sociedade, por conseguinte. Esse curso que
está sendo feito lá está dando condições para reinserir esse cidadão no contexto social de onde ele saiu.
Por fim, Sr. Presidente, quero parabenizar o Governador Confúcio Moura por contribuir de forma tão
relevante para a execução desse projeto em nosso
Estado. A iniciativa do Governador tem sido primordial
para o desenvolvimento de ações e convênios, como
esse, que geram qualidade no processo de ressocialização e produzem efeito positivo de melhora na vida, no
retorno do preso ou da presa, ao seio familiar e social.
Sabemos que o cidadão, hoje... Temos aqui, agora, proximamente, a Reforma do Código Penal, que
é uma discussão muito ampla. Alguns defendem a
exacerbação da pena, outros não, mas a filosofia do
Código Penal, hoje, não é essa; é no sentido de fazer
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uma política criminal de recuperação dos delinquentes, dos criminosos, daqueles que cometeram uma
transgressão criminal.
Mas eu quero dizer que, hoje, no Brasil, quando
se fala – e o leigo é induzido a falar muito isso – em
Reforma do Código Penal, logo pensamos na exacerbação da pena como solução, e não é bem isso que
se defende. Defende-se, hoje, uma política criminal
voltada para preparar a pessoa que cometeu uma falta, que cometeu um crime, que cometeu um delito a
ser reinserida no contexto social de forma adequada.
É claro que esse programa ainda não é tudo,
não é o desejado.
Seria muito importante que o Estado também – e
vai ter, se Deus quiser, e o Governador Confúcio Moura
também pensa nisso – tivesse uma política de apoio
às vítimas, que, muitas vezes, perdem um familiar por
um ato delituoso, um homicídio ou coisa assim, e, infelizmente, esse familiar fica com a sua família totalmente desamparada.
Então, é preciso, também, pensar-se no amparo
ao familiar das vítimas do crime da violência no Brasil.
É um programa que precisa ser pensado, assim como
também para os familiares do preso. Muitas vezes, o
pai de família é preso e a família fica totalmente desassistida.
Portanto, precisamos pensar na recuperação
do preso, na recuperação daquele que comete o delito, mas precisa retornar à sociedade, mas, de forma
adequada, também pensar no apoio às famílias das
vítimas, pensar no apoio às famílias das pessoas que
estão presas.
Eu queria, por fim, Sr. Presidente, dizer que trago, também, um assunto que considero importante e
que tem sido objeto de muitas reclamações no Brasil,
que é a questão dos telefones.
Vou ler, Presidente, um trecho da coluna do Cláudio Humberto, que diz o seguinte:
Anatel oficializa estelionato: cliente só receberá
20% da velocidade que paga.
Sempre muito boazinha com as empresas
que deveria fiscalizar, a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) resolveu ser mais
“rigorosa” [entre aspas] e determinou que, a
partir de novembro, as teles deverão entregar
pelo menos 20% da velocidade contratada em
95% das vezes que o cliente acessar a Internet.
Isso quer dizer [segundo o Cláudio Humberto]
que o cliente contrata um determinado tipo de
velocidade de conexão à internet, mas a empresa de telefonia só precisa “entregar” 20%
dos serviços pelos quais cobra tarifa cheia. E
já foi pior: a média praticada é de 10%. Por
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mês, a média deverá ser de 60%. As empresas
deverão ter em seus sites medidores da qualidade de conexão, mas, por enquanto, apenas
Claro e Oi já possuem consulta do consumo
das franquias de dados no site. A Vivo informa
por SMS. A TIM nem sequer possui o serviço.
Em média, mostra a Anatel, há 4,6 mil linhas
móveis para cada antena de telefonia instalada no Brasil. Há dez anos, a média era 2,4 mil
linhas por antena. Com o excesso de conexões
em uma única antena, ocorre lentidão no tráfego de dados (redes 3G) e perda de qualidade
no sinal de voz.
Apenas para efeito de comparação, nos Estados Unidos há mil linhas por antena. Já no
Japão ou Espanha essa média é de 430 linhas por antena. Como mostra a Anatel, no
Brasil há ao menos 10 vezes mais linhas por
antena que no Japão e 4 vezes mais que nos
Estados Unidos.
Então, verifica-se, pelos dados estatísticos que
temos aqui: no Brasil, a média por antena é de 4.618
aparelhos consumidores; nos Estados Unidos, por
antena, 1.000 consumidores; na Espanha, 460 consumidores por antena e, no Japão, apenas 400 consumidores por antena.
Veja V. Exª que hoje, no Brasil, o sistema de antenas está superlotado, porque o consumo aqui é muito
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grande, a demanda é muito grande – temos 4.618 números de linhas por antena –, e isto vem acarretando
uma dificuldade enorme nos sinais. Consequentemente, temos uma dificuldade enorme de nos comunicar
no Brasil em face dessa superlotação das antenas
aqui no Brasil.
Por isso, Sr. Presidente, deixo aqui este registro
da preocupação também que temos nessa questão do
telefone celular, da Internet, que pagamos hoje aqui e
só temos o direito de usar 20%, o que é, na verdade,
um estelionato absoluto. Nós compramos um serviço
e temos o direito de usar só 20% do que pagamos. É
absolutamente descabido esse tipo de comportamento!
Portanto, eu quero fazer aqui um apelo à Anatel
para que a empresa, que é responsável pela fiscalização, garanta aos consumidores o direito pleno da
velocidade comprada e não apenas 20% do que nós
pagamos.
Fica aqui esse pedido e esse apelo, no desejo de
que a Anatel venha realmente fiscalizar e se coloque
efetivamente do lado do consumidor brasileiro.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Tomás Correia.
Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 28 minutos.)
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Ata da 196ª Sessão, Não Deliberativa,
em 23 de outubro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Cidinho Santos, Sérgio Souza e Tomás Correia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 7 minutos e
encerra-se às 15 horas e 58 minutos)

de serviços de assistência técnica e extensão rural.

O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Há número regimental. Declaro aberta a
presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.171, de
17 de janeiro de 1991, passa a viger com a seguinte
redação:

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 894, DE 2012
Nos termos dos arts. 13 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal c/c o art. 14, §24 da Resolução
nº 1, de 2011-CN, requeiro licença dos trabalhos da
Casa, de 29 a 31 de outubro de 2012, com o fim de
participar, como Presidente da Representação Brasileira
no Parlamento do Mercosul, do XLI Período Ordinário de Sessões do Parlamento Andino, que discutirá o
“Papel Parlamentar na Construção dos Processos de
Integração e o Diálogo Político Regional”, nos dias 29
a 30 de outubro de 2012, na cidade de Lima, no Peru.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39, I, do
RISF, que estarei ausente do País entre os dias 28 a
31 de outubro de 2012.
Sala das Sessões. 23 de outubro de 2012. – Senador Roberto Requião, PMDB/PR.

“Art. 2º ............................................................
........................................................................
VI – o processo de desenvolvimento agrícola
deve proporcionar ao homem do campo o acesso aos serviços essenciais: saúde, educação,
crédito rural, assistência técnica e extensão rural, segurança pública, transporte, eletrificação,
comunicação, habitação, saneamento, lazer e
outros benefícios sociais.” (NR)
Art. 2º O inciso VIII do art. 3º da Lei nº 8.171, de
17 de janeiro de 1991, passa a viger com a seguinte
redação:
“Art. 3º ............................................................
........................................................................
VIII – promover e estimular o desenvolvimento
da ciência e da tecnologia agrícola pública e
privada, em especial inovações voltadas para a
utilização mais eficiente dos fatores de produção internos à propriedade, e a efetiva comunicação das inovações aos produtores rurais;
.............................................................. ” (NR)

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

Art. 3º A Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
passa a viger acrescida do seguinte art. 15-A:

O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.

“Art. 15-A Para fins desta Lei, conceitua-se:
I – extensão rural: conjunto de ações de capacitação técnica e social dos produtores rurais,
seus familiares e suas organizações;
II – assistência técnica: comunicação de informações para a solução de problemas de
natureza técnica.” (NR)

São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2012
Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de
1991, para dispor sobre o financiamento

Art. 4º A Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
passa a viger acrescida do seguinte art. 15-B:
“Art. 15-B. As políticas públicas e ações de
assistência técnica e a extensão rural deverão
buscar, para consecução de seus objetivos, o
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apoio e a integração de instituições e organizações que exerçam atividades de interesse
dos produtores rurais, a saber:
I – as instituições públicas de assistência técnica e extensão rural, pesqueira ou florestal;
II – as instituições públicas e privadas de pesquisa agropecuária, pesqueira e florestal;
III – as organizações dos agricultores familiares que atuam em assistência técnica e
extensão rural;
IV – as organizações não governamentais que
atuam em assistência técnica e extensão rural;
V – as cooperativas que executam atividades
de assistência técnica e extensão rural;
VI – estabelecimentos de ensino que executam atividades de assistência técnica e extensão rural;
VII – as Casas Familiares Rurais (CFR), Escolas Família Agrícola (EFA) e outras entidades
afins e que executam atividades de assistência
técnica e extensão rural;
VIII – redes e consórcios que tenham atividades de assistência técnica e extensão rural;
IX – agentes financeiros que, em suas ações
de fiscalização de contratos de crédito rural,
executem assessoramento técnico;
X – as empresas privadas de assistência técnica e extensão rural, em especial aquelas
dedicadas a difundir os sistemas integrados
de produção;
XI – outras entidades que prestem serviços
de assistência técnica e extensão rural permanente e continuada;
XII – indústrias de insumos e equipamentos,
agroindústrias e revendas agropecuárias que
prestem serviços de assistência técnica e extensão rural.
Parágrafo único. As instituições referidas neste
artigo integrarão o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural – SIBRATER,
cujo funcionamento e coordenação serão definidos em regulamento, considerando-se o disposto na alínea n, I, do art. 27 da Lei no 10.683,
de 28 de maio de 2003, e as disposições da
Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010.” (NR)
Art. 5º O art. 17 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, passa a viger acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 17............................................................
........................................................................
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no
caput, o Poder Público proverá dotação de
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recursos na lei orçamentária anual destinada
a criação de linha de crédito específica para
o financiamento da contratação, pelos produtores rurais de qualquer porte, de serviços
de assistência técnica e extensão rural.” (NR)
Art.6º O inciso II do art. 48 da Lei nº 8.171, de
17 de janeiro de 1991, passa a viger com a seguinte
redação:
“Art. 48. ..........................................................
........................................................................
II – favorecer o custeio oportuno e adequado
da contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural, da produção, do extrativismo não predatório e da comercialização
de produtos agropecuários;
............................................................. .” (NR)
Art. 7º O art. 48 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, passa a viger acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 48 ...........................................................
........................................................................
§ 3º A Lei Orçamentária Anual preverá recursos destinados ao financiamento da contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural em montante mínimo de 1% (um
por cento) dos recursos totais previstos para
o plano de safra referido no art. 8º, a serem
repassados através dos agentes financeiros
de crédito oficial.” (NR)
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Dados do Censo Agropecuário de 2006 mostram
que apenas 9,32% dos 5,175 milhões de estabelecimentos rurais declararam ter recebido assistência técnica regularmente. Embora a Lei nº 12.188, de 11 de
janeiro de 2010 (conhecida como Lei Geral de Ater),
tenha recentemente instituído a Política Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – PNATER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária
– PRONATER, a disponibilidade de recursos federais
e estaduais para assistência técnica e extensão rural
(ATER) tem sido insuficiente para o atendimento eficaz
e continuado de 4,36 milhões de estabelecimentos de
agricultores familiares.
Durante a Rio+20, no espaço AgroBrasil, a presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), Senadora Kátia Abreu, afirmou é preciso
“resgatar a assistência técnica no País”. No mesmo
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evento o pesquisador e ex-presidente da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Eliseu
Alves, afirmou que “três milhões de produtores rurais
ficaram a margem da modernização da agricultura no
Brasil. A extensão rural será fundamental para liberar
conhecimento para o campo por meio dos institutos
de pesquisa”.
Tal quadro de atraso na prestação de serviços
de Ater e a insuficiência de recursos dos governos
federal e estaduais para o financiamento destes serviços, públicos ou privados, impõe a reflexão sobre a
necessidade do aperfeiçoamento da legislação vigente
sobre o assunto. A assistência técnica e extensão rural,
embora prevista na Constituição Federal, está pouco
regulamentada, na Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de
1991, conhecida como Lei Agrícola.
Assim, propomos a inclusão na Lei nº 8.171, de
1991, dos termos “crédito rural”, “assistência técnica
e extensão rural” no inciso VI do art. 2º, por serem tais
serviços também essenciais ao desenvolvimento da
agricultura e, portanto, devendo integrar os pressupostos da política agrícola.
Da mesma forma, propõe-se alterar o inciso VIII
do art. 3º da Lei nº 8.171, de 1991, para explicitar entre
os objetivos da política agrícola a
comunicação, aos produtores rurais, das inovações científicas e tecnológicas ou sociais desenvolvidas
pelas instituições integrantes do Sistema Nacional de
Pesquisa Agropecuária (SNPA). Afinal, de pouco adianta o desenvolvimento de novos paradigmas científicos
ou de avançadas tecnologias, se nem as tecnologias
mais simples chegam ao conhecimento da maioria dos
produtores, ou levam muitos anos para serem adotadas. Aliás, a comunicação de inovações proporcionada
pelos serviços de assistência técnica e extensão rural
é essencial para que os demais objetivos da política
agrícola, estabelecidos nesse mesmo artigo, possam
ser eficazmente atingidos.
Outra alteração apresentada à Lei Agrícola é a
inclusão dos conceitos de assistência técnica e extensão rural, através de um artigo 15-A, para melhor
orientar o cumprimento da Lei, e a especificação das
instituições que podem ser envolvidas na prestação
de tais serviços. Estas inclusões resgatam parte do
texto do Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2006,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que
propunha instituir o Estatuto do Produtor Rural. Esta
importante iniciativa já havia recebido da Senadora
Kátia Abreu, relatório favorável à aprovação na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, mas o Projeto
foi arquivado, por determinação do Regimento Interno
do Senado Federal.
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Um artigo 15-B é sugerido para elencar as diversas instituições e entidades, públicas e privadas,
que podem prestar serviços de Ater. Tal orientação é
importante, pois permite a proposição, no parágrafo
único seguinte, do relançamento do Sistema Brasileiro
de Assistência Técnica e Extensão Rural – SIBRATER,
responsável pela organização das ações de Ater desde
os anos 70, e que se desestruturou com a extinção,
em 1990, da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER), à época vinculada
ao então Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
(MARA). Embora a coordenação do Sibrater figurasse
ainda como atribuição da Secretaria de Apoio Rural e
Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA) no Decreto nº 4.629, de 21
de março de 2003, o Sistema sofreu também com a
falta de investimentos dos governos estaduais.
Observo aqui que o parágrafo único proposto
menciona a competência legal atual do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) de atuar
em “assistência técnica e extensão rural” (alínea n, I,
do art. 27 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003), e
a Lei Geral de Ater, cujas disposições são implantadas
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Ao
remetermos o funcionamento e a coordenação do Sibrater para o regulamento (via decreto presidencial)
estaremos mantendo a competência privativa do Poder Executivo de legislar sobre sua estrutura e funcionamento. Todavia, esperamos que o Governo tome a
iniciativa de, no regulamento, atribuir ao Mapa e ao
MDA a responsabilidade conjunta da coordenação do
Sibrater, considerando as disposições legais em vigor
mencionadas.
A recriação do Sibrater viria ao encontro das demandas não só dos produtores rurais, como também
das entidades estaduais (as EMATER ou similares),
outras organizações de Ater, e da própria Frente Parlamentar Mista pela Extensão Rural no Congresso
Nacional, lançada em 3 de outubro de 2007, liderada
pelo saudoso Senador Jonas Pinheiro.
A presente Proposição ainda altera o art. 17 da
Lei Agrícola para dispor que o Poder Público, podendo
ser na esfera federal, estadual ou municipal, proverá
dotação de recursos na lei orçamentária anual destinada a criação de linha de crédito específica para o
financiamento da contratação, pelos produtores rurais
de qualquer porte, de serviços de assistência técnica
e extensão rural.
Alteramos ainda o inciso II do art. 48 da Lei Agrícola, para incluir entre os objetivos do crédito rural o
custeio oportuno da contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural que, naturalmente,
deve anteceder a contratação de recursos para custeio
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e investimento na atividade agropecuária. E incluímos
parágrafo no mesmo artigo para prever a dotação de ao
menos 1 % do montante total dos recursos dos planos
de safra (Plano Agrícola e Pecuário) na Lei Orçamentária Anual, evitando que produtores rurais deixem de
obter recursos do crédito rural pela dificuldade de apresentação de projetos técnicos aos agentes financeiros
ou de acesso aos serviços de Ater para a correta aplicação dos recursos. A título de exemplo, um Plano que
preveja R$ 100 bilhões estará reservando no mínimo
R$ 1 bilhão para o financiamento da contratação, por
produtores rurais, de serviços de Ater com recursos
do crédito. Observe-se que, nas linhas de crédito em
que a contratação de assistência técnica é obrigatória,
normalmente esta recebe 2% dos recursos de custeio
e/ou investimento contratado.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos pares
a este Projeto, que contribuirá para alavancar ainda
mais a produtividade da produção rural e sua competitividade, de forma sustentável.
Sala das Sessões, – Senador Cidinho Santos.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre a política agrícola.
CAPÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
....................................................................................
Art. 2° A política fundamenta-se nos seguintes
pressupostos:
I – a atividade agrícola compreende processos
físicos, químicos e biológicos, onde os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados,
subordinando-se às normas e princípios de interesse
público, de forma que seja cumprida a função social e
econômica da propriedade;
II – o setor agrícola é constituído por segmentos como: produção, insumos, agroindústria, comércio,
abastecimento e afins, os quais respondem diferenciadamente às políticas públicas e às forças de mercado;
III – como atividade econômica, a agricultura deve
proporcionar, aos que a ela se dediquem, rentabilidade compatível com a de outros setores da economia;
IV – o adequado abastecimento alimentar é
condição básica para garantir a tranqüilidade social,
a ordem pública e o processo de desenvolvimento
econômico-social;
V – a produção agrícola ocorre em estabelecimentos rurais heterogêneos quanto à estrutura fundiária, condições edafoclimáticas, disponibilidade de
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infra-estrutura, capacidade empresarial, níveis tecnológicos e condições sociais, econômicas e culturais;
VI – o processo de desenvolvimento agrícola
deve proporcionar ao homem do campo o acesso aos
serviços essenciais: saúde, educação, segurança pública, transporte, eletrificação, comunicação, habitação,
saneamento, lazer e outros benefícios sociais.
Art. 3° São objetivos da política agrícola:
I – na forma como dispõe o art. 174 da Constituição, o Estado exercerá função de planejamento, que
será determinante para o setor público e indicativo para
o setor privado, destinado a promover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar atividade e suprir necessidades,
visando assegurar o incremento da produção e da
produtividade agrícolas, a regularidade do abastecimento interno, especialmente alimentar, e a redução
das disparidades regionais;
II – sistematizar a atuação do Estado para que
os diversos segmentos intervenientes da agricultura
possam planejar suas ações e investimentos numa
perspectiva de médio e longo prazos, reduzindo as
incertezas do setor;
III – eliminar as distorções que afetam o desempenho das funções econômica e social da agricultura;
IV – proteger o meio ambiente, garantir o seu
uso racional e estimular a recuperação dos recursos
naturais;
V – (Vetado);
VI – promover a descentralização da execução
dos serviços públicos de apoio ao setor rural, visando
a complementariedade de ações com Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, cabendo a estes
assumir suas responsabilidades na execução da política agrícola, adequando os diversos instrumentos às
suas necessidades e realidades;
VII – compatibilizar as ações da política agrícola
com as de reforma agrária, assegurando aos beneficiários o apoio à sua integração ao sistema produtivo;
VIII – promover e estimular o desenvolvimento
da ciência e da tecnologia agrícola pública e privada,
em especial aquelas voltadas para a utilização dos
fatores de produção internos;
IX – possibilitar a participação efetiva de todos
os segmentos atuantes no setor rural, na definição dos
rumos da agricultura brasileira;
X – prestar apoio institucional ao produtor rural,
com prioridade de atendimento ao pequeno produtor
e sua família;
XI – estimular o processo de agroindustrialização
junto às respectivas áreas de produção;
XII – (Vetado);
XIII – promover a saúde animal e a sanidade vegetal; (Inciso incluído pela Lei nº 10.298, de 30.10.2001)
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XIV – promover a idoneidade dos insumos e serviços empregados na agricultura;(Inciso incluído pela
Lei nº 10.298, de 30.10.2001)
XV – assegurar a qualidade dos produtos de
origem agropecuária, seus derivados e resíduos de
valor econômico;(Inciso incluído pela Lei nº 10.298,
de 30.10.2001)
XVI – promover a concorrência leal entre os
agentes que atuam nos setores e a proteção destes
em relação a práticas desleais e a riscos de doenças
e pragas exóticas no País; (Inciso incluído pela Lei nº
10.298, de 30.10.2001)
XVII – melhorar a renda e a qualidade de vida
no meio rural. (Inciso incluído pela Lei nº 10.298, de
30.10.2001)
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Assistência Técnica e Extensão Rural
Art. 15. (Vetado).
....................................................................................
Art. 17. O Poder Público manterá serviço oficial
de assistência técnica e extensão rural, sem paralelismo na área governamental ou privada, de caráter
educativo, garantindo atendimento gratuito aos pequenos produtores e suas formas associativas, visando:
I – difundir tecnologias necessárias ao aprimoramento da economia agrícola, à conservação dos recursos
naturais e à melhoria das condições de vida do meio rural;
II – estimular e apoiar a participação e a organização da população rural, respeitando a organização
da unidade familiar bem como as entidades de representação dos produtores rurais;
III – identificar tecnologias alternativas juntamente com instituições de pesquisa e produtores rurais;
IV – disseminar informações conjunturais nas
áreas de produção agrícola, comercialização, abastecimento e agroindústria.
....................................................................................
CAPÍTULO XIII
Do Crédito Rural
Art. 48. O crédito rural, instrumento de financiamento da atividade rural, será suprido por todos os
agentes financeiros sem discriminação entre eles, mediante aplicação compulsória, recursos próprios livres,
dotações das operações oficiais de crédito, fundos e
quaisquer outros recursos, com os seguintes objetivos:
I – estimular os investimentos rurais para produção, extrativismo não predatório, armazenamento,
beneficiamento e instalação de agroindústria, sendo
esta quando realizada por produtor rural ou suas formas associativas;
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II – favorecer o custeio oportuno e adequado da
produção, do extrativismo não predatório e da comercialização de produtos agropecuários;
III – incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando ao aumento da
produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à adequada conservação do solo e
preservação do meio ambiente;
IV – (Vetado).
V – propiciar, através de modalidade de crédito
fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos
pequenos produtores, posseiros e arrendatários e trabalhadores rurais;
VI – desenvolver atividades florestais e pesqueiras.
§ 1o Quando destinado a agricultor familiar ou
empreendedor familiar rural, nos termos do art. 3o da
Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, o crédito rural
terá por objetivo estimular a geração de renda e o melhor uso da mão-de-obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e
não agropecuários, desde que desenvolvidos em estabelecimento rural ou áreas comunitárias próximas,
inclusive o turismo rural, a produção de artesanato e
assemelhados. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
§ 2o Quando destinado a agricultor familiar ou
empreendedor familiar rural, nos termos do art. 3o da
Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, o crédito rural
poderá ser destinado à construção ou reforma de moradias no imóvel rural e em pequenas comunidades
rurais. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
....................................................................................
DECRETO Nº 4.629, DE 21 DE MARÇO DE 2003
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e das Funções Gratificadas do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003
Dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, e dá outras
providências.
....................................................................................
Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 27. Os assuntos que constituem áreas de
competência de cada Ministério são os seguintes:
....................................................................................
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I – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
a) política agrícola, abrangendo produção e comercialização, abastecimento, armazenagem e garantia
de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário, inclusive
das atividades da heveicultura;
c) mercado, comercialização e abastecimento
agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e vegetais, inclusive em ações de apoio
às atividades exercidas pelo Ministério da Fazenda,
relativamente ao comércio exterior;
h) proteção, conservação e manejo do solo, voltados ao processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) meteorologia e climatologia;
l) cooperativismo e associativismo rural;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;
o) política relativa ao café, açúcar e álcool;
p) planejamento e exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro;
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e
de Agricultura e Reforma Agrária, cabendo à
última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 382, DE 2012
(Complementar)
Altera a redação do § 2° do art. 9° da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, para
vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° 0 § 2° do art. 9° da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9° ...........................................................
........................................................................
§ 2° Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais
e legais do ente, inclusive aquelas destinadas
ao pagamento do serviço da dívida, as ressal-

OUTUBRO
2012
Outubro de 2012

vadas pela lei de diretrizes orçamentárias e as
relativas aos fundos públicos.
.............................................................. “ (NR)
Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei tem por objetivo vedar
o chamado contingenciamento dos recursos dos fundos públicos.
O contingenciamento constitui a limitação orçamentária e financeira de verbas públicas, operacionalizada por meio de decreto, em que se impõem limites
globais para o conjunto de projetos e operações especiais a cargo de cada órgão ou unidade orçamentária,
cabendo a seu responsável selecionar os programas
e ações a serem atingidos.
A fixação da despesa pela lei orçamentária constitui norma de ordem pública, que tem como pressuposto
o seu cumprimento por parte da Administração Pública.
A regra é a execução integral da despesa, podendo,
excepcionalmente, seus limites serem restringidos por
força de eventos imprevisíveis e supervenientes, conforme preceituado na Lei Complementar n° 101, de 4
de maio de 2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), a cada ano.
De acordo com a LRF, se verificado, ao final de
um bimestre, que a realização da receita poderá não
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais da LDO, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários,
limitação de empenho e movimentação financeira das
dotações disponíveis (contingenciamento de dotações),
segundo os critérios fixados pela própria LDO.
Os fundos públicos são produtos de receitas
especificadas em legislação própria, cuja aplicação é
feita por meio de dotações consignadas na lei orçamentária ou em créditos adicionais, com a finalidade
de se realizar certos objetivos ou serviços específicos.
Ao longo dos anos, os governos vêm corriqueiramente lançando mão do expediente do contingenciamento de recursos para limitar a aplicação das
receitas dos fundos nas finalidades legitimamente
definidas pelos legisladores. Na esfera federal, os valores pagos para alguns fundos pode corresponder a
uma parcela mínima daquilo que foi autorizado pelo
Congresso Nacional.
Alguns exemplos, dentre tantos, para o ano de
2010, são o Fundo Nacional para a Criança e o Ado-
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lescente (FNCA), com 15,6% efetivamente pagos, o
Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD), com 3,9%, o
Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), com 9,7%,
o Fundo Nacional de Cultura (FNC), com 19,8%, e o
Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA), com 17%
das dotações autorizadas pagas ao final do exercício.
O que se verifica, portanto, é uma substancial
redução da eficácia da lei orçamentária como instrumento definidor das despesas públicas, o que ademais
contraria a orientação contida no § 2° do art. 165 da
Constituição, segundo o qual as prioridades do gasto
público devem ser fixadas pela LDO, ou seja, em última análise, pelo Poder Legislativo.
À vista das considerações acima, espero contar
com o apoio de meus pares do Congresso Nacional para
a aprovação do presente projeto de lei complementar.
Sala das Sessões, – Senador Cidinho Santos.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR
N° 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 92 Se verificado, ao final de um bimestre,
que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 12 No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações
cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma
proporcional às reduções efetivadas.
§ 22 Não serão objeto de limitação as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais do
ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do
serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 32 No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação
no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo
autorizado a limitar os valores financeiros segundo os
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
(Vide ADIN 2.238-5)
§ 42 Até o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre,
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em audiência pública na comissão referida no § 1° do
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
§ 52 No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil
apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação
do cumprimento dos objetivos e metas das políticas
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados
demonstrados nos balanços.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos).
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência designa o Senador João Costa
para integrar, como suplente, a Comissão Temporária
destinada a examinar o Projeto de Lei do Senado nº
236, de 2012, que reforma o Código Penal Brasileiro,
em substituição ao Senador Gim Argello, nos termos
do Ofício nº 161, de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 161/2012-BLUFOR
Brasília, 22 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, em aditamento ao ofício nº 72/2012/BLUFOR/SF, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a
substituição de meu nome, Senador Gim Argello, pelo
Senador João Costa para fazer parte, pelo Bloco Parlamentar União e Força, como membro Suplente da
Comissão Temporária prevista no art. 374 da Lei Interna, destinada a estudar o Projeto de Lei do Senado
que Institui o Novo Código Penal Brasileiro.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR –
MT) – Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti,
do PTB de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é até bom que eu esteja falando hoje aqui, com
a presença do Senador Tomás Correia, de Rondônia,
sobre um tema que interessa a todos nós, da Amazônia Ocidental, e ao Brasil todo: a rodovia federal BR-
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319, que liga a capital do Amazonas a Porto Velho,
em Rondônia.
A BR-319 é a única ligação terrestre entre os
dois maiores polos de desenvolvimento da Amazônia
Ocidental. Os 877 quilômetros de extensão da rodovia
conectam as cidades de Manaus, no Estado do Amazonas, a Porto Velho, no Estado de Rondônia, do Senador
Tomás. Além das duas capitais, a BR-319 integrará, a
partir de sua revitalização, os Municípios de Itapauá,
Canutama, Humaitá, Manicoré, Careiro, Castanho, Careiro da Várzea, Beiruri, Borba, Manaquiri, todos diretamente interceptados pela rodovia. Os Municípios de
Apuí e Lábrea, no Estado do Amazonas, por estarem
localizadas na BR-230, a Transamazônica, que corta
a BR-319, na altura do Município de Humaitá, também
passarão a ser integrados via terrestre.
Atualmente – e veja que esse “atualmente” a que
estou me referindo diz respeito a um dado de 2010,
portanto, há dois anos –, a rodovia encontra-se trafegável nos trechos – e não mudou, só piorou – entre
Manaus, que é o quilômetro zero, e o quilômetro 215.
Na outra extremidade da rodovia, o trecho trafegável
vai de Humaitá, no Amazonas, até Porto Velho, em
Rondônia. As obras nesses trechos tiveram início com
a condição de que fossem atendidas todas as exigências ambientais impostas pelo Ibama e pelos órgãos
licenciadores estaduais e municipais, condições essas
definidas pelo TAC – Termo de Acordo e Compromisso
assinado entre o DNIT e o Ibama.
O chamado “trecho do meio”, entre os quilômetros
250 e 655, está em fase de atendimento das condicionantes ambientais para a emissão da licença prévia,
por meia da elaboração do EIA-RIMA – Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental.
Pois bem, por que estaria eu, aqui, Senador pelo
Estado de Roraima, falando dessa rodovia? Primeiro,
já teria a condição de estar falando por ser um Senador da Amazônia, bem como por ser um Senador da
República que se preocupa com a real integração e
desenvolvimento das nossas regiões. Contudo, essa
integração diz muito de perto, Senador, ao meu Estado, Roraima, que, hoje, bem ou mal, está ligado pela
rodovia BR-174 ao Estado do Amazonas. Mas morre aí;
não está interligado ao restante do Brasil, porque a 319
é intrafegável. E nós estamos sofrendo, ainda, tanto o
Amazonas, como a cidade de Porto Velho e Roraima,
com a falta de trafegabilidade dos rios, especialmente
o Madeira, por conta da estiagem prolongada, o que
nos causa um transtorno muito grande.
É triste ver – e estou folheando apenas alguns
dados – que, nos Governos Lula e Dilma, essa estrada
consumiu meio bilhão de reais! E, aqui, há ainda vários outros dados, inclusive, Senador Tomás Correia,
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um requerimento meu, feito em 2010, à Comissão de
Relações Exteriores, no sentido de que fosse realizada, no âmbito da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, da qual sou Presidente,
audiência pública para debater assuntos relacionados
à pavimentação e recuperação da BR-319, objeto do
Acórdão nº 275, de 2010, do Tribunal de Contas da
União, que realizou auditoria contábil, financeira, orçamentária e operacional nas obras da referida rodovia.
Ao ensejo, pedi para serem ouvidos o Ministro Carlos Minc, do Meio Ambiente, que emperrou todas as
licenças possíveis para que não fosse feita a obra; o
então Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento; e
o Ministro André Luis de Carvalho, Relator do acórdão
do Tribunal de Contas da União.
Pois bem; passados dois anos, a situação da BR319 é a mesma, ou pior, porque está se deteriorando,
e o Tribunal de Contas, nesse acórdão e em outro, já
proferido, mostra que o Ibama está provocando um
prejuízo irreparável aos cofres púbicos e não está
cumprindo a sua missão.
Eu citei aqui uma cifra, mas, se formos levantar
quanto dinheiro já foi gasto nessa rodovia, que está
aberta... O que falta é fazer, realmente, o trabalho de
conclusão da obra nesse chamado “trecho do meio”,
para que nós possamos ter uma rodovia trafegável que
integre a Amazônia Ocidental, partindo de Manaus até
Porto Velho e, interligando consequentemente com Rio
Branco, no Acre; e com Boa Vista, em Roraima, dando
acesso, portanto, aos bens produzidos no Polo Industrial de Manaus, como aos produzidos também em
Rondônia, ao Atlântico, através tanto da Guiana quanto da Venezuela, até onde temos estradas asfaltadas.
Então, não consigo compreender esse descaso
do Governo brasileiro – e aqui não é o caso só do Governo Dilma. Mas eu quero aqui chamar a atenção do
Diretor do DNIT, que, por coincidência, agora, é um
general roraimense, que conhece, portanto, a região
e que pode perfeitamente corrigir essas distorções.
Eu estou agora tomando a iniciativa de, novamente, Senador Tomás, como Presidente da Subcomissão
da Amazônia, realizar uma atualização da realidade
dessa rodovia, convocando, mais uma vez, o Ministro
dos Transportes, o Presidente do DNIT e os Governadores da região, para que possamos, de fato, fazer
uma grande mobilização no sentido de não aceitar essa
situação absurda de que, num jogo de governo contra
governo, seja inviabilizada a conclusão dessa rodovia.
Por que eu digo “governo contra governo”, Presidente? Porque, de um lado, o Governo libera recursos;
do outro, o Governo, via Ibama, impede a construção.
O Brasil vive esses paradoxos que não conseguimos
entender. E nós, amazônidas, pagamos o pato, porque
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é aquela história: todo ambientalista que mora em Ipanema, todo ambientalista que mora na Avenida Paulista ou está a serviço de ambientalistas estrangeiros
ou mesmo ONGs transnacionais, resolve dar pitacos
na Amazônia. E, aí, entenda-se por Amazônia a Amazônia ampliada, chamada Amazônia Legal. E eu até
discordo desse termo, porque, se dissermos Amazônia
Legal, dá a impressão de que existe uma Amazônia
ilegal. Existe uma Amazônia geográfica e existe uma
Amazônia ampliada por lei, que abrange uma parte do
Maranhão e o Estado de Mato Grosso.
Assim, embora a Amazônia represente 61% do
Território Nacional, entra governo, sai governo, a Amazônia avança a passos muito lentos rumo à integração
nacional. Se nós olharmos, de maneira muito fria, tirando de Juscelino Kubitschek para cá, a integração tem
se dado de forma muito tímida. O chamado período
ditatorial, do regime militar, talvez tenha sido o período em que nós mais avançamos rumo à integração
nacional da nossa Região Amazônica.
Não é possível, portanto, que hoje, esgotada a
primeira década do século XXI, nós não encontremos
fórmulas para, de fato, fazer essa integração com respeito ao meio ambiente. Ninguém quer degradar o meio
ambiente! Ninguém na Amazônia é idiota de pensar
que, diferentemente de outros locais em que fizeram
isso, que degradaram, que devastaram o meio ambiente... A Amazônia não tem nem, digamos assim, 1/5
da sua área sequer mexida pelo homem. Eu não digo
nem devastada, porque os índios, quando derrubam
a mata para colocar uma roça, eles não estão devastando não. Eles estão trabalhando para a sua própria
sobrevivência, e assim os não índios.
Eu li, eu vi há poucos dias, na televisão, que o
Ibama e outros órgãos do Governo iriam proibir o Incra
de fazer novos assentamentos, porque nos assentamentos do INCRA – do Governo, portanto – estaria
havendo devastação. Ora, antes, quando assentavam
o colono no meio da mata, exigiam que ele desmatasse 50%, pelo menos, para utilizar no plantio de vários
produtos, a fim de que ele pudesse ter o título. Agora,
reduziu-se a área, de modo que, na Amazônia, só se
pode mexer em 20% e, assim mesmo, com uma série
de ressalvas. Termina que alguém, hoje, para viver na
Amazônia, além de já pagar caríssimo pela falta de
assistência, pelo abandono, ainda fica condenado a
sequer ter o direito de trafegar entre as localidades, de
escoar a sua produção e de se desenvolver.
Eu quero, antes de prosseguir, ouvir o aparte do
Senador Tomás Correia, do Estado de Rondônia, já
que essa rodovia ou parte de lá para o Amazonas, ou
vai do Amazonas para lá.
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O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti. Ouço com muita
atenção o pronunciamento de V. Exª, abordando a questão da rodovia 319, que liga o Estado do Amazonas ao
Estado de Rondônia, e quero dizer que a preocupação
que V. Exª traz à Casa é muito interessante. Quanto ao
fato de V. Exª ser de Roraima e tratar de um assunto
que interessa essencialmente aos Estados de Rondônia e do Amazonas, nada tem a ver, porque V. Exª é
um Senador do Brasil e, sobretudo, um Senador muito atuante da Região Amazônica. E esse assunto diz
respeito a todos nós. Afinal, são recursos públicos ali
investidos que, infelizmente, não estão tendo utilidade
nenhuma, porque não se pode usar a BR. Já há tempo
essa BR recebe investimentos públicos e, agora, esbarra num problema de ordem ambiental. E eu queria
observar: já pensou V. Exª o que Juscelino teria feito
neste País se tivesse ao seu lado o Ibama? Não teria
feito a Capital; não teria feito a 364, ligando Rondônia a
Mato Grosso; não teria feito a Belém-Brasília. Nós não
teríamos desenvolvimento nenhum. É necessário que o
IBAMA e os órgãos ambientais, sobretudo aqueles que
querem transformar o meio ambiente numa questão
ideológica, tenham a preocupação de compatibilizar
o que é de interesse público, o que é de interesse do
desenvolvimento com o meio ambiente – tudo bem!
O que não podem é querer impedir, de forma xiita, o
desenvolvimento. Imagine V. Exª que o gás de Urucu,
de que reivindicávamos uma parte para Porto Velho, é
queimado ou reinjetado na natureza porque os órgãos
de meio ambiente não concordam em ter um gasoduto ligando Urucu a Porto Velho. É uma coisa simples!
Então, a conclusão a que se chega, Senador Mozarildo Cavalcanti, é que há certo exagero nas avaliações
ambientais no Brasil, o que, infelizmente, serve apenas e tão somente para obstar o desenvolvimento, o
crescimento. Imagine V. Exª que lá, em Porto Velho, o
DNIT está construindo uma ponte sobre o Rio Madeira, um grande investimento, interligando com a Capital
ao Município de Humaitá. Há uma BR que já liga Porto
Velho a Humaitá, que está sendo trafegada, e estamos
fazendo uma ponte. E lá, em Manaus, também foi feita
uma grande ponte que poderá ser utilizada para a 319.
De sorte que verificamos que as duas pontas da BR319 podem ser ligadas, mas lá, no centro dela, vêm
os órgãos de meio ambiente e dizem: “isso aqui não
pode mais”. Então, todos os investimentos feitos, tanto
numa ponta quanto na outra, ficam perdidos, porque
não há finalidade nenhuma. Agora, imagine quantas
comunidades, como V. Exª citou há pouco, seriam beneficiadas por essa BR. São pequenos Municípios, que
vão crescer e se desenvolver, onde moram brasileiros;
patrícios nossos! Lá mora gente, lá moram pessoas, lá

358

56014 Quarta-feira 24

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

moram cidadãos que precisam trabalhar para sustentar
as suas famílias e têm o direito de ter o desenvolvimento a seu dispor. De sorte que queria aqui parabenizar V. Exª e dizer que V. Exª faz muito bem em tratar
desse assunto. É um assunto de interesse não só dos
Estados de Rondônia e do Amazonas, mas também
de Roraima, do Brasil. São recursos públicos alocados
lá e que não estão tendo nenhuma utilidade. Portanto,
V. Exª está de parabéns. Eu o saúdo pelo belíssimo
pronunciamento que faz.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Senador Tomás Correia, fico muito feliz com
o aparte de V. Exª, que muito bem representa aqui o
Estado de Rondônia e que conhece muito bem a realidade da Amazônia.
Quero dizer que, realmente, Roraima tem um
grande interesse nessa rodovia. É essa rodovia que vai,
de fato, integrar Roraima ao Brasil. Hoje, se alguém,
saindo Roraima por via terrestre, quiser ir rumo a algum lugar do Brasil, tem de ir até Manaus. De Manaus
para lá, ou vai via fluvial, ou via aérea. Se eu quiser ir
para Rondônia, por exemplo, por via terrestre, tenho
de ir até lá; ou, se for na época da enchente, tenho
de pegar uma balsa, porque nem sequer consigo percorrer esse chamado “trecho do meio”. É um absurdo!
Aliás, acho que o Tribunal de Contas da União
tem de responsabilizar o Ibama, porque o dinheiro que
já foi gasto nessa rodovia... E, repito, está aberta; não
estamos derrubando nenhuma árvore mais para fazer
a rodovia, não.
Então, repito, como Presidente da Subcomissão
Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira,
vou retomar esse assunto e espero que isso, de fato,
mobilize todos os companheiros, todos os Senadores
da Amazônia, principalmente, mas também os das
demais regiões do Brasil, para ver que isso é uma incoerência, para não dizer um crime contra o Brasil e
especialmente contra a Amazônia.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Eu
queria só lembrar a V. Exª – e desculpe interrompê-lo
mais uma vez – que essa BR já foi feita. Ela foi construída totalmente na década de 70. V. Exª está citando
aí uns dados que o Tribunal de Contas detectou e que
são recentes: de 2010, parece-me.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – De 2010.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Mas,
na década de 70, Senador Mozarildo, quantos milhões
não foram gastos ali? Quantos milhões?! Ela foi as-
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faltada de ponta a ponta. Ela já foi feita e está sendo
reconstruída. Deixaram-na ficar no estado em que
ficou, e, hoje, temos que fazer a conta, somando os
recursos públicos apontados por V. Exª com aqueles
que, lá atrás, também foram gastos. Não tenho dados,
mas, com certeza, esses recursos apresentados por
V. Exª – dados de 2010 – podem ser multiplicados por
50, já que ela foi totalmente asfaltada e foram feitas
algumas pontes. Queria só lembrar a V. Exª que é uma
estrada que está sendo revitalizada, porque já foi feita
anteriormente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – V. Exª colocou muito bem: a rodovia já foi aberta,
concluída e asfaltada, mas a relegaram ao abandono,
o que causou a deterioração do chamado “trecho do
meio”. Assim, o que se está querendo é justamente a
recuperação dessa rodovia.
Portanto, parece algo meio paranóico o Ibama dizer que uma estrada que já foi aberta, que já existe, não
pode mais ser feita. Ou seja, criam-se novos critérios.
É preciso, repito aqui, que retomemos esse assunto – e vamos retomá-lo na Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira –, bem como
que instemos o Tribunal de Contas a responsabilizar
o IBAMA, como órgão federal, e o próprio Governo
Federal, que já aportou recursos.
E está dito aqui: “BR-319 consumiu quase meio
bilhão nos governos Lula e Dilma”. Ora, quase meio
bilhão e, como disse V. Exª, só agora, nas gestões Lula
e Dilma! Imagine o que já foi gasto para trás. No entanto, o Ibama diz que não se pode fazer. Isso é um crime
contra a população do Brasil, contra o contribuinte!
Quero fazer este registro hoje aqui e anunciar, tanto para o Estado de Rondônia, quanto para os Estados
do Amazonas e de Roraima, enfim, para a Amazônia
Ocidental como um todo e para o Brasil, que vamos
tratar desse assunto com muito empenho, porque não
dá para ficar assistindo calado a um descalabro como
esse, que é um crime contra os nossos Estados, mas,
sobretudo, contra o contribuinte brasileiro.
Sr. Presidente, quero pedir a V. Exª que autorize a
transcrição de algumas matérias a que me referi como
parte integrante do meu pronunciamento.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senador Mozarildo. Está autorizada
a transcrição das matérias.
Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, já que
também é nossa preocupação o assunto das licenças
ambientais.
A Presidente Dilma lançou recentemente o plano de logística de rodovias e ferrovias, mas tememos
que tudo fique muito parado, em função da questão
ambiental, porque se criou a Empresa de Planejamen-
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to e Logística (EPL), mas não se criou um órgão que
possa descentralizar licenças ambientais para que as
coisas aconteçam. Infelizmente, a burocracia acaba
consumindo recursos, tempo e paciência de nós todos brasileiros.
Muito obrigado.
Com a palavra o Senador Tomás Correia, do
PMDB do nosso querido Estado de Rondônia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente Senador Cidinho Santos, do meu querido
e vizinho Estado do Mato Grosso, Senador Mozarildo
Cavalcanti, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhores
telespectadores da TV Senado, ouvintes, senhoras e
senhores, de todas as leis aprovadas no Brasil nos
últimos 15 anos, 1.871 partiram da iniciativa do Poder
Executivo, das quais 1.169 se originaram de projetos
de lei, e 702, de medidas provisórias.
Nesse mesmo período, as leis aprovadas por
iniciativa do Poder Legislativo limitaram-se a 970, o
que demonstra que o Poder Executivo ultrapassou,
em muito, o Poder Legislativo como indutor de normas
jurídicas, gerando uma contradição funcional e criando uma grave situação do ponto de vista democrático
e constitucional.
Temos aqui as funções legislativas totalmente colocadas em um plano secundário. O Poder Executivo
tem tido muito mais ações, iniciativas de propor leis ao
Congresso Nacional do que propriamente iniciativas
do Poder Legislativo.
Estamos diante de uma situação de assimetria,
predominância, apropriação da agenda política feita
pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, com o uso
até certo ponto abusivo dos imensos recursos de poder
de que dispõe, contrariando frontalmente os princípios
constitucionais de harmonia e independência dos Poderes, para não falarmos da cooperação que deveria
haver entre os Poderes e, muito menos, da tese de
equipotência dos Poderes.
Sr. Presidente Cidinho Santos, Srª Senadora e
Srs. Senadores, não negamos o fato de que as sociedades modernas exigem rapidez e eficiência na tomada de decisões, o que implica a ampliação da área de
atuação do Poder Executivo para o atendimento de
demandas urgentes e inadiáveis de interesse público.
Isso, todavia, não deveria significar o esmagamento
nem a diminuição do papel e da missão constitucional do Poder Legislativo, em detrimento dos princípios
fundamentais do regime democrático. O crescimento
desmesurado do Poder Executivo, sem um verdadeiro
sistema de freios e contrapesos, coloca em risco os
fundamentos básicos do regime democrático e relativiza a independência e a harmonia entre os Poderes
da República como pilares constitutivos do Estado
democrático de direito.
O uso abusivo, pelo Poder Executivo, de medidas
provisórias – não só do atual Governo, mas de todos
os governos –, muitas das quais não preenchem os
requisitos constitucionais de urgência e relevância, demonstra claramente sua tendência hegemônica. Daí
a necessidade de mecanismos eficazes de controle
e contenção, para que o Poder Executivo moderno
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possa cumprir sua missão constitucional sem invadir
o campo de atuação dos demais Poderes.
Sob o pretexto da racionalidade técnica e econômica, o Poder Executivo tem ultrapassado os limites
razoáveis de independência, harmonia e colaboração
entre os Poderes, demonstrando o permanente risco
do autoritarismo, pois existe uma grande distância entre
o que dispõe a Constituição e a realidade política em
que vivemos. A hipertrofia do Poder Executivo ultrapassa muitas vezes os limites do razoável e coloca em
risco os fundamentos básicos do Estado democrático
de direito como os princípios da própria democracia.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs, Senadores,
apesar da clareza do ��������������������������������
Texto Constitucional, ressaltando a harmonia e a independência dos Poderes da
República, nossa história tem se caracterizado pela
hegemonia do Poder Executivo, que geralmente usa
e abusa de privilégios em relação aos outros Poderes,
em virtude de dispor de uma imensa gama de recursos políticos, econômicos e administrativos. Não me
refiro especificamente ao Poder Executivo atual, nem
só ao Poder Executivo da União, mas me refiro ao Poder Executivo nos Estados e Municípios. Já há muito,
já há muito tempo mesmo que assim vem ocorrendo,
Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Senador Tomás, sua licença, por favor.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Quero registrar a presença dos alunos do
curso de Direito da Faculdade Unesc, de Colatina, no
Espírito Santo.
Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Senado Federal.
Obrigado.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Parabéns aos colegas que nos estão honrando com as
suas presenças aqui, no Senado da República.
Com muito prazer, eu ouço o aparte do nobre
Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Senador Tomás Correia, V. Exa aborda um tema que
é realmente preocupante, para dizer uma palavra suave, porque a democracia – e isto está escrito na nossa
Constituição –, a República é constituída de três Poderes, independentes e harmônicos entre si, cada qual
com as suas tarefas bem explicitadas na Constituição.
No entanto, apesar de eu, inclusive como Constituinte,
ter a honra de dizer que escrevemos uma Constituição
moderna, cidadã, como dizia o Ulysses Guimarães,
esse instrumento da medida provisória deu margem
a que o Poder Executivo passasse a ser uma espécie
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de Poder Legislativo também. E mais ainda: interferisse
na atividade do Legislativo. Quando, por exemplo, uma
proposta parte de um Parlamentar, seja Deputado ou
Senador, mesmo que agradando ao Poder Executivo,
muitas vezes essa proposta é retardada ao máximo
e, às vezes, em seguida, vem uma mensagem de projeto de lei ou uma medida provisória no mesmo sentido. E aí, a nossa atividade parlamentar termina por
ficar apequenada. O Poder Legislativo, portanto, fica
diminuído perante o Poder Executivo. Isso não é bom
para a democracia. Não é bom para a democracia. Eu
quero dizer que conheço de perto a Presidente Dilma.
É uma pessoa que tem visão de administração realmente democrática e visão de País, não compactua
com corrupção, preocupa-se com a boa administração,
mas eu acho que ela também deveria buscar, de maneira mais intensa, uma articulação com o Congresso
Nacional que permitisse evitar tantas medidas provisórias – nós estamos aqui mudando o rito das medidas
provisórias – como também evitar que não houvesse
facilidade de se atuar no Poder Legislativo. Eu sei que
muita coisa é culpa nossa também, Senador, porque,
se por um lado existe essa hipertrofia, por outro lado
existe um encolhimento do Poder Legislativo, porque,
na verdade, muitos Parlamentares preferem agradar
ao rei do que, digamos assim, até dialogar com o rei e
mostrar para o rei – como está aqui entre aspas – que
nós temos razão quando propomos alguma coisa. Eu
acabei de falar sobre essa questão, e V. Exª participou
do pronunciamento com um brilhante aparte sobre essa
questão da BR-319. É um absurdo, digamos assim,
a olhos vistos de qualquer leigo, de qualquer pessoa
que tenha noção! Imaginem os caminhoneiros que
trafegam naquela rodovia! Então, eu acho que essa
realmente é a hora, e, inclusive, depois desse episódio do mensalão, que a Presidente faça uma espécie
de pacto entre Executivo, Legislativo e Judiciário, para
que possamos fazer uma operação de consolidação
da nossa democracia, que vem avançando, mas que
precisa, de fato, ser alicerçada no que manda a Constituição, em Poderes independentes – independentes
mesmo –, mas harmônicos entre si.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Eu agradeço o aparte do Senador Mozarildo Cavalcanti.
V. Exª é um Parlamentar muito experiente. Já
foi Deputado por mandatos outros, Constituinte. Foi
um dos subscritores da nossa Carta Constitucional e,
embora médico, V. Exª tem uma grande formação jurídica e legislativa. Tem perfeita compreensão do que
aqui estamos dizendo, em face daquilo que está na
Constituição, e que V. Exª, com muita competência,
subscreveu.
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Na Constituição de 1969, Senador Mozarildo Cavalcanti, nós não tínhamos as medidas provisórias. Nós
tínhamos o famigerado decreto-lei, que hoje é diferente.
A medida provisória vem para o Congresso. Quando
não é votada no prazo fixado, cai de validade, perde a
validade. Naquele tempo, na época da Constituição de
1969, em que tínhamos o decreto-lei – e hoje temos,
como sucedânea, a medida provisória –, era o contrário: se o decreto-lei não fosse votado no prazo, seria
aprovado por decurso de prazo. Hoje ainda é melhor
um pouco, porque, se não votado, Presidente Cidinho,
temos pelo menos a rejeição da matéria.
Mas, continuando, a enorme concentração de
poder no Executivo merece, certamente, uma enorme
reflexão de todos nós, que temos compromisso com
a política, com o Direito e com a Justiça. O sistema
de freios e contrapesos não tem sido suficiente para
frear as iniciativas que têm caracterizado as ações do
próprio Poder Executivo.
E aqui não é uma crítica à Presidente Dilma ou ao
Poder Executivo como um todo, porque é uma cultura
do Poder Executivo estadual e municipal essa interferência, esse exagero na iniciativa das leis em face do
Poder Legislativo.
O Constituinte de 1988 já antevia a gravidade
dessa situação ao estabelecer, no art. 49, inciso XI,
da Carta Constitucional, que é da competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela preservação
de sua competência legislativa em face da atribuição
normativa dos outros Poderes.
Todos nós temos a obrigação de defender a Constituição e de preservar a competência legislativa do
Congresso Nacional, pois só assim o Brasil se tornará um país efetivamente democrático e desenvolvido
social e economicamente.
Mas, vejam, como disse muito bem o Senador
Mozarildo Cavalcanti, a culpa, em parte, é nossa mesma. É o Congresso que deixa muitas vezes de cumprir
o seu papel constitucional. Vejam que a Senadora do
Rio Grande do Sul, Ana Amélia, em pronunciamento
feito ontem, na tribuna do Senado, cobrava medidas do
Congresso Nacional sobre a fixação dos critérios das
regras do Fundo de Participação dos Estados, porque
o Supremo Tribunal Federal, recentemente, exigiu que
o Congresso, até 31 de dezembro de 2012, fixasse as
regras. E nós, agora, estamos na iminência, Senador
Mozarildo Cavalcanti, de chegar a essa data sem as
regras estabelecidas pelo Congresso. E como ficam
os Estados? E o pior: como fica o Senado da República, representante da Federação? Se não votarmos
essa matéria, os Estados não vão receber o Fundo de
Participação a que têm direito.
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Há pouco, nós falávamos da interferência do Poder
Executivo em legislar sobre medida provisória, e, nós
próprios, naquilo que nos cabe, não tomamos as providências necessárias. Então, nós vamos agora fazer
o quê? Pedir ao Supremo Tribunal que, pelo amor de
Deus, prorrogue o prazo? Vamos ter que ir, ajoelhados,
ao Supremo e pedir ao Supremo que prorrogue o prazo, ou vamos ter que ter humildade e ir à Presidência
da República e pedir à Presidente que baixe uma medida provisória, porque não fomos capazes de decidir
aquilo que é próprio da nossa atividade parlamentar,
que é legislar?
De sorte que aqui fica esta preocupação: quando se verifica a hipertrofia do Poder Executivo, a sua
ascensão em legislar, em mandar para o Congresso
Nacional uma medida provisória atrás da outra, nós,
às vezes, temos até que dar a mão à palmatória e
reconhecer que, se não for assim, não funciona, porque, aqui, no Congresso, muitas vezes a sua iniciativa
é retardada, e acontece muito tardiamente, como é o
caso, agora, do Fundo de Participação dos Estados.
Eu fico a me perguntar, Senador Cidinho Santos:
como vamos fazer? Quando chegar o dia 31 de dezembro, Senador Mozarildo, Senadora Angela Portela,
como vamos fazer? Vamos deixar, então, acontecer? O
Congresso não vai votar? O Senado não vai se mexer?
Vamos esperar que o Supremo prorrogue, ou vamos
pedir à Presidente da República que baixe uma medida provisória, porque nós não fizemos a nossa parte?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senador Tomás Correia.
Muito pertinentes suas colocações, chamando
o Senado, a nossa Casa à sua responsabilidade com
relação a esse tema importante, que é a questão do
Fundo de Participação dos Estados.
Esperamos que no mês de novembro, após as
eleições do segundo turno, nós possamos nos dedicar exclusivamente a esse assunto e tenhamos, até
dezembro, a definição sobre esse assunto, que aflige,
hoje, todos os Estados da nossa Federação.
Com a palavra a Senadora Angela Portela, do
PT, do nosso querido Estado de Roraima.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Cidinho Santos.
Vim, nesta tarde, à tribuna do Senado Federal,
para homenagear um grande jornal do meu Estado
de Roraima, o jornal Folha de Boa Vista, que, no último domingo, dia 21, completou 29 anos de circulação
ininterrupta em nosso Estado de Roraima. Há quase
três décadas, a população de Boa Vista se mantém informada sobre os acontecimentos do mundo, do País,
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do nosso Estado e de nossa capital, por meio desse
veículo que, desde a primeira edição, adotou uma linha
editorial que tem como princípio a independência. Com
esse princípio, a Folha de Boa Vista procurou produzir
sempre um jornalismo investigativo, noticioso, crítico,
apartidário e pluralista.
A Folha de Boa Vista circulou pela primeira vez
em 21 de outubro de 1983. Surgiu, portanto, em um
momento conturbado da história do Brasil, quando o
País vivia sob a ditadura militar e Roraima era ainda
Território Federal.
O jornal foi fundado pelos jornalistas Fernando
Estrela, o único que ainda vive em Roraima; Sandra
Regina Tarcitano; Cosette Espíndola de Castro; e Cícero Cruz, um antigo funcionário da Telebrás da Paraíba.
No editorial da estreia, esses jornalistas escreveram: “Nossa ideia é montar um jornal independente”.
Desde então, os profissionais da Folha de Boa Vista
foram orientados a se pautar pelas premissas de independência e pluralismo.
Desta feita, sob o slogan “Um Jornal Necessário”,
os fazedores da Folha de Boa Vista buscam primar
pelo respeito à ética jornalística, traduzindo, assim,
os anseios básicos de seus leitores, expressos em
mensagens que são enviadas por meio de cartas, telefonemas, fax e e-mails.
O jornal começou como um semanário e, tempos
depois, tornou-se diário. Em seu percurso, seguindo o
ideal de seus criadores, o jornal passou por um complexo processo artesanal. Era enviado para impressão
em Manaus, no Amazonas; depois, ganhou uma máquina velha e problemática para fazer a impressão da
edição em papelão.
Mas ganhou força e cresceu. A partir da década
de 2000, com o mundo da comunicação em transformação, a empresa tornou-se o Grupo Folha, concentrando o Jornal A Folha, a FolhaWeb, a Rádio Folha e
a Editora Boa Vista.
Em 2005, com a inauguração da FolhaWeb, o
Grupo Folha sentiu-se mais consolidado e introduziu o
jornal no mundo digital, que oferece hoje um jornalismo
on-line arrojado e atualizado em tempo real.
Assim, o jornal, cujo parque gráfico está no mesmo Bairro São Francisco, em nossa capital, onde surgiu, chegou à era digital, modernizou-se e tornou-se
o maior veículo de jornalismo do Estado de Roraima.
Com uma circulação diária de 12 mil exemplares,
é detentor de 90% dos leitores de Roraima, conforme
indicam números auditados por institutos de pesquisa.
O jornal consolidou sua preferência em 1996,
quando, em um trabalho investigativo de seus profissionais, denunciou a morte de 32 recém-nascidos no
Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazaré.
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A denúncia evitou a morte de mais bebês e alertou o
País para outras mortes que poderiam ocorrer em maternidades brasileiras por infecção hospitalar.
Vieram, depois, outras importantes coberturas,
pautadas em denúncias de corrupção na estrutura
pública do Estado.
O jornal também acompanhou de perto um episódio que, em 1997, tornou-se assunto mundial: a tragédia do fogo que destruiu 14,7% da área de Roraima.
Como podemos perceber, Srªs e Srs. Senadores,
toda a história de lutas e conquistas do Grupo Folha
de Boa Vista se confunde com a história de luta por
independência e liberdade da imprensa de nosso País.
Por oportuno, destaco aqui uma afirmação da
Presidenta Dilma Rousseff, que expressa um pouco
do que estamos a falar. A Presidenta Dilma tem dito e
reiterado que no Brasil de hoje “devemos preferir um
milhão de vezes o som das vozes críticas ao silêncio
das ditaduras”.
Inspirada por noções de liberdade, nossa Presidenta fala a partir da citação do ex-Presidente dos
Estados Unidos, Thomas Jefferson, que cunhou no
mundo a afirmação: “Não há democracia sem liberdade de imprensa”.
Todavia, no Brasil republicano, volta e meia nos
deparamos com debates sobre a liberdade de imprensa e de expressão. Seja nos meios acadêmicos
e intelectuais, nos movimentos sociais e culturais, no
mundo do mercado ou no mundo político, há sempre
discussões sobre o papel da imprensa na manutenção
da democracia.
Nossa liberdade de pensamento está constitucionalmente garantida. E são exatamente esses debates
a expressão maior do que temos, sim, consolidado no
Estado democrático de direito
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Senadora Angela Portela, eu quero me associar às
palavras de V. Exa. Aliás, um pronunciamento muito
bem elaborado, que conta toda a retrospectiva histórica desse jornal muito importante para a vida do nosso
Estado. Quero cumprimentar, portanto, através do pronunciamento de V. Exa, tanto o Dr. Getúlio Cruz, que é
o diretor-proprietário do Grupo Folha, especialmente
do jornal Folha de Boa Vista, como todos os funcionários, repórteres, enfim, todos os seus assessores. Realmente, nosso Estado já atravessou vários momentos
difíceis, desde a época em que era Território Federal.
Momentos difíceis do ponto de vista político, do ponto
de vista da liberdade de fato. E tem exercido um papel
muito importante no caminhar, no aperfeiçoamento da
nossa institucionalização como Estado, mas, daqui
para frente, ainda tem um papel muito importante a
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desempenhar, porque ainda há muito que fazer para
que, de fato, em Roraima exista um Estado democrático
de direito, com governantes que respeitem a liberdade
de opinião, que respeitem, sobretudo, a dignidade do
cidadão. Nesse particular, tanto a Folha de Boa Vista,
o jornal, como a Rádio Folha são as vozes daqueles
que não têm voz e nem a oportunidade de protestar de
outra forma. Aliás, o slogan, a marca do jornal Folha de
Boa Vista diz que é “um jornal necessário”. Realmente,
a Folha de Boa Vista é um jornal muito necessário para
que nosso Estado, de fato, possa ser um Estado em
que exista respeito aos cidadãos, respeito a todo tipo
de pessoas que vivem lá, notadamente funcionários
públicos e empresários. E que possamos, dentre em
breve – como disse V. Exa e a Presidente Dilma –, ter
lá uma democracia de fato, em que as vozes, inclusive
da Oposição, sejam respeitadas e preservadas. Parabéns, portanto, pelo pronunciamento que faz.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Obrigada, Senador Mozarildo.
O jornal Folha de Boa Vista, sem dúvida alguma, é um alento num Estado em que diversos grupos
de comunicação estão nas mãos de grupos políticos.
Isso é de fundamental importância, porque havendo
um grupo imparcial e corajoso como o Grupo Folha
podemos assegurar a opinião, a ideia de todos, independentemente de quem seja o dono do grupo de
comunicação ou de quem seja o mandante da rádio,
do jornal e da televisão.
Queremos aqui, com muito orgulho, noticiar, no
plenário do Senado Federal, a festa, a comemoração
de aniversário dos 29 anos desse jornal tão necessário
para a democracia do nosso Estado de Roraima, uma
vez que assegura a opinião de todos, independentemente de grupos políticos, da cor partidária.
Então, eu queria registrar o fato aqui, com muito
orgulho, e homenagear o economista Getúlio Alberto de Souza Cruz, proprietário desse conglomerado
empresarial de comunicação que gera mais de 100
empregos diretos e indiretos em nosso Estado. Sob a
responsabilidade de Getúlio Alberto de Souza Cruz,
esse veículo de comunicação é tão importante para
Roraima.
Eu queria também parabenizar a jornalista e
Diretora-Geral do Grupo Folha, Paula Cruz, assim
como toda a equipe do jornal Folha de Boa Vista, do
conglomerado Folha, em nome de todos os jornalistas,
repórteres, cinegrafistas, fotógrafos. Todo esse grupo
está de parabéns por realizar um trabalho tão importante no jornalismo roraimense, de imparcialidade,
que não defende interesses de grupos políticos, e de
coragem. Sem dúvida alguma, essa independência do
Grupo Folha só beneficia o nosso Estado de Roraima.
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O povo de Roraima merece o jornalismo realizado pela
Folha de Boa Vista.
Parabéns ao economista Getúlio Alberto de Souza Cruz, parabéns à jornalista Paula Cruz e a toda a
equipe que faz a Folha de Boa Vista.
Muito obrigada a todos.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senadora Angela Portela.
Dando continuidade aos nossos trabalhos, passo
a palavra para o nosso querido Senador Sérgio Souza,
que acaba de chegar, para que assuma a Presidência,
para que eu possa usar a tribuna.
O Sr. Cidinho Santos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Como orador inscrito, passo a palavra ao Senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso, pelo
tempo regimental.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado,
inicio meu pronunciamento, hoje, para falar um pouco
sobre pacto federativo e a preocupação já aqui demonstrada, há poucos instantes, pelo Senador Tomás
Correia e por outros Senadores que ocuparam a tribuna, ontem, para falar sobre a questão do Fundo de
Participação dos Estados.
No início deste ano, Sr. Presidente, o Presidente
José Sarney designou uma comissão para fazer um
trabalho sobre o pacto federativo. Essa comissão está
prestes a entregar um trabalho conclusivo a respeito
da matéria, com algumas sugestões para reduzir o
desequilíbrio financeiro entre as unidades da Federação. Essas sugestões estarão reunidas sob a forma
de anteprojetos de lei, abordando os quatro temas
priorizados pela comissão: distribuição de royalties do
petróleo, Fundo de Participação dos Estados (FPE),
guerra fiscal e dívida dos Estados.
Já não era sem tempo, Sr. Presidente, que o
Senado da República tomasse uma providência para
tentar restabelecer o equilíbrio federativo. Aliás, essa é
a sua principal missão constitucional. Não pode haver
uma Federação forte, na qual seus membros estejam,
o tempo todo, envolvidos em guerras fiscais para atrair
investimentos e onde haja profundos desequilíbrios
decorrentes da arrecadação e repartição tributária.
Portanto, Sr. Presidente, vêm em muito boa hora
essas sugestões da comissão, colocando novamente
na pauta, na Ordem do Dia, a questão do equilíbrio
federativo em nosso País.
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Uma dessas sugestões tem mais urgência, Srªs
e Srs. Senadores, e é justamente a ela que gostaria de
dedicar meu tempo na tribuna no dia de hoje. Refiro-me
à mudança dos critérios de distribuição dos recursos
do FPE, do Fundo de Participação dos Estados.
Desde 1989, quando foi aprovada a Lei Complementar nº 62, vem sendo adotado, provisoriamente, o
critério de aplicação de coeficiente fixo para todos os
Estados da Federação. Contudo, em 2010, o Supremo
Tribunal Federal considerou inconstitucional essa sistemática, por entender que ela não permitia que o Fundo
atingisse seu objetivo maior, qual seja, o de promover
o equilíbrio entre os Estados da Federação, atenuando
as desigualdades de suas receitas. Por esse motivo,
determinou o prazo de 31 de dezembro de 2012 para
que o Congresso Nacional fixasse outro critério para
a repartição dos recursos do FPE.
E aqui reside minha preocupação, Senador Tomás, conforme o senhor colocou agora há pouco, e
também o Sr. Presidente.
Sabemos que o montante a ser distribuído pelo
FPE já está previamente determinado pela Constituição Federal e corresponde a 21,5% da arrecadação
da União com o Imposto de Renda e o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI). Portanto, qualquer modificação nos critérios de distribuição das fatias desse
bolo gerará perdas e ganhos significativos para esse
ou aquele Estado, já que não temos como aumentar o
tamanho do bolo a ser distribuído. Como já disse: 21,5%
da arrecadação do Imposto de Renda e também do IPI.
E, neste momento, em virtude da desoneração
de alguns itens que o Governo fez em função da crise,
como material de construção, produtos da linha branca
e também automóveis, entendo que necessários, esses recursos estão bastante deficitários com relação
ao montante que se passa aos Estados e Municípios.
Além de não termos como aumentar o tamanho
desse bolo, o fato é que ele vem diminuindo ao longo do
tempo, se considerarmos sua relação com as receitas
totais da União. Em 1985, os recursos do Imposto de
Renda e do IPI representavam 75% da arrecadação
tributária da União; hoje, eles respondem por apenas
45% dessa arrecadação, o que é partilhado com Estados e Municípios.
Muito dessa diminuição se deve ao fato de que,
ao longo dos últimos anos, o Governo Federal tem
criado vários impostos, em forma de contribuição, com
o simples objetivo de não repassar a Estados e Municípios a participação nesses impostos. Na verdade,
são impostos porque estão aí e de forma definitiva,
mas quando criados em forma de contribuição, como
a Cide, a Cofins e, até pouco tempo atrás, a CPMF, os
Estados e os Municípios não têm participação nessas
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contribuições. Ao longo do tempo, o Imposto de Renda
e o IPI, que representavam 75% do bolo tributário da
União, hoje representam apenas 45%.
Quanto da definição da regra atual, a dos coeficientes fixos, nosso Estado de Mato Grosso ficou
com apenas 2.38% dos recursos do Fundo, o que, em
valores corrigidos, geram, aproximadamente, R$1,616
bilhão em receita para o Estado, ante os R$70 bilhões
do montante líquido total, em dados atuais, aproximadamente 1,4% do PIB.
Ora, o Estado do Mato Grosso apresenta uma
relação de 10% entre recursos provenientes do FPE
e a Receita Corrente Líquida. Isso quer dizer, Sr. Presidente, que cerca de 10% da receita do Estado se
origina dos repasses do FPE. É certo que não somos
um Estado com 46% de dependência dos recursos
do FPE, como é o caso do Amapá, ou 44%, como é
o de Roraima, mas, de qualquer forma, perder 10%
de nossas receitas, do dia para a noite, é profundamente preocupante, geraria uma situação dramática
no Estado, com impactos irreversíveis na saúde, na
educação e na gestão das contas públicas do Estado
do Mato Grosso.
Então, essa é a nossa grande preocupação, de
nós Parlamentares e de toda a população mato-grossense.
Ao que me consta, no decorrer dos trabalhos, a
Comissão do Pacto Federativo ponderou entre dois
critérios distributivos para o FPE: os critérios paramétricos, que consideram variáveis como população
e renda per capita, e os critérios de equalização das
receitas, que incluem as diferenças de receita entre
os Estados de menor arrecadação em relação aos de
maior arrecadação.
Ambos atendem ao que determinou o STF, sendo
que os critérios paramétricos já possuem metodologia
bastante conhecida por se aproximarem dos antigos
critérios do Código Tributário Nacional, sendo de simples aplicação e maior viabilidade política. Todavia,
apesar de dinâmicos, eles não possuem flexibilidade
em relação às variações de receitas, que podem ocorrem em razão de perda de arrecadação de um Estado
por algum fator imprevisto, como, por exemplo, citei há
pouco, a questão da desoneração do IPI em alguns
setores, que o Governo tem feito provisoriamente.
Já os critérios de equalização pecam por possuir
uma metodologia mais complexa, mas atacam frontalmente o problema das desigualdades, funcionando
como uma válvula que regula a transferência dos recursos aos Estados que mais precisam. É o modelo adotado em países como a Alemanha, Canadá e Austrália.
O fato, Srªs e Srs. Senadores, é que a adoção de
qualquer um dos critérios implicará perdas e ganhos
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para um ou outro Estado. Ademais, outro problema
que está na raiz, na gênese mesma, do FPE, é o que
diz respeito à fonte financiadora do Fundo, os recursos do Imposto de Renda e do IPI. Como são impostos que tendem a ter volumes mais expressivos em
tempos de bonança, o FPE recebe mais recursos em
tempos de crescimento econômico; nas crises, o valor
do Fundo se reduz.
Isso tem gerado sérias dificuldades para o equilíbrio fiscal nos Estados, como ocorreu em 2010, quando o Governo Federal distribuiu cerca de R$1,2 bilhão
para Estados e Municípios para suprir as perdas naquele ano do FPE e também do FPM, decorrentes da
queda da arrecadação federal durante a crise econômica de 2009.
E agora, novamente, tivemos, esses dias, a presença de vários prefeitos, mais de mil prefeitos do
Brasil todo, cobrando o apoio do Governo Federal para
ressarcir aos Municípios recursos do FPM que estão
perdendo, em função da desoneração do IPI, neste
momento de crise por que também atravessa o mundo
e, consequentemente, o Brasil.
Segundo dados da Confederação Nacional dos
Municípios, as transferências para Estados e Municípios encerrarão o ano de 2012 com um valor de
R$17,4 bilhões abaixo do inicialmente projetado no
Orçamento da União.
Portanto, Sr. Presidente, a bem da disciplina fiscal, seria interessante também que o montante do FPE
não oscilasse ao sabor do ciclo econômico.
Embora não esteja ligado diretamente ao FPE,
há mais um assunto que me preocupa no âmbito da
redefinição do pacto federativo. Refiro-me à polêmica
Proposta de Súmula Vinculante nº 69/2012, do STF,
cuja motivação é eliminar a chamada guerra fiscal, em
função das inúmeras leis estaduais que insistem na
concessão de vários incentivos fiscais, sem o prévio
amparo em convênio aprovado por unanimidade no
âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz). Se aprovada essa súmula pelo STF, isso significará um grave retrocesso dos ganhos econômicos
e sociais, representando considerável perda do PIB
estadual. Isso, porque, de uma forma abrupta, liquida
23 Estados da Federação, rompendo os benefícios
fiscais e tributários que foram concedidos ao longo de
dezenas de anos, o que conduz à desindustrialização
dos Estados. Isso é inaceitável.
O que quero dizer é que essa decisão, a Súmula Vinculante, praticamente coloca em dificuldades
alguns Estados da Federação, principalmente os do
Centro-Oeste e o Paraná, que, ao longo dos últimos
anos, vêm oferecendo incentivos fiscais para que indústrias saiam de São Paulo e de outros Estados da
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Federação e se instalem nesses Estados produtores.
A decisão do STF, nessa Súmula Vinculante, pode
significar a perda de atratividade para esses Estados
e, sobretudo, as empresas que já estão lá hoje podem
perder o interesse nesses Estados e se instalar em
outros Estados que contam com uma logística melhor
e condições de modal, de transporte, mais fáceis para
escoar sua produção.
Então, Sr. Presidente, com relação à Súmula
Vinculante, trata-se de outra grande preocupação que
tenho no momento. E que esta Casa, o Congresso
Nacional como um todo retome os debates sobre o
pacto federativo.
O fundamental, quero deixar bem claro, é que
não haja perdas para os Estados. Se o nosso Estado
do Mato Grosso tiver de abrir mão de alguma parcela dos recursos do FPE, entendo que isso deva ser
compensado com outra fonte de recursos, como, por
exemplo, os royalties do petróleo, não de forma imposta, mas negociada, como deve ser num autêntico
pacto federativo, democrático, no qual as decisões são
tomadas em conjunto.
Falo em nome do Estado do Mato Grosso, mas
também creio que as Srªs e os Srs. Senadores de outros Estados podem ter entendimento parecido com
o meu. Afinal, estamos todos no mesmo barco, por
assim dizer.
A Comissão do Pacto Federativo fez o seu papel:
estudou detidamente a matéria e propôs as soluções
que considera viáveis para o País. É a palavra das
maiores autoridades na questão. Isso do ponto de vista técnico. Agora, do ponto de vista político, compete
a nós, Senadores e Deputados Federais, decidirmos
o que é melhor para a Federação, para os Estados,
para a União. Temos essa prerrogativa e esse dever
constitucional perante a Nação brasileira.
O fato é que o critério do coeficiente fixo não
pode mais continuar. Tem data certa para acabar, que
é 31/12/2012. Se não mudarmos essa regra até lá,
no ano que vem, corremos o risco de não contarmos
com qualquer respaldo jurídico para os repasses da
União ao FPE, o que poderá gerar o caos na Federação brasileira.
Que nós, Senadores e Deputados, reunidos no
Congresso Nacional a partir do mês de novembro,
possamos encontrar o melhor caminho para essa matéria tão urgente e tão importante, para que não haja
prejuízos nem para o Estado do Mato Grosso, nem
para outro Estado da Federação. Esse é o meu maior
desejo neste momento.
Agradeço. Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Cidinho Santos.
Passo a palavra, como próximo orador inscrito,
ao Senador Cyro Miranda, do PSDB de Goiás, esse
Estado que está competindo com o Paraná em produtividade, em produção agropecuária.
V. Exª tem a palavra pelo prazo regimental, Senador Cyro.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Muito obrigado, Sr. Presidente da sessão, eminente Senador Sérgio Souza.
Srªs e Srs. Senadores, Rádio Senado, TV Senado, Agência Senado, senhoras e senhores, hoje quero
render homenagem ao Tribunal Regional do Trabalho
da 18ª Região – Goiás, pelo valoroso serviço que tem
sido prestado pelos magistrados dessa Corte de Justiça.
Na pessoa do Desembargador-Presidente, Dr.
Mário Sérgio Bottazzo, que encerra este ano o seu
mandato, quero cumprimentar não só o colegiado de
juízes, mas também todos os servidores do Tribunal.
O TRT de Goiás está em primeiro lugar entre os
regionais trabalhistas do País de acordo com o Índice
de Desempenho da Justiça (IDJus), lançado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).
O índice foi elaborado a partir da análise de dados referentes às gestões orçamentárias, de recursos e
de processos dos tribunais brasileiros. Levaram-se em
conta, principalmente, informações do programa Justiça
em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
É relevante destacar que o IDP trata-se de uma
entidade de ensino privada, fundada em 1998, voltada
à oferta de cursos de graduação, pós-graduação e de
extensão na área do Direito.
O objetivo do IDJus é ir além de estatísticas descritivas e contribuir para que os tribunais possam identificar problemas e avaliar as estratégias para superá-los.
O grupo responsável pela pesquisa analisou dados referentes ao primeiro e ao segundo graus da Justiça brasileira. Pela seriedade e afinco, sem dúvida, o
IDJus é um trabalho de alta credibilidade, que permite
traçar um quadro da prestação jurisdicional no Brasil.
No índice, o TRT da 18a Região alcançou 68,5
pontos. Ficou com quase 4 pontos a mais que o segundo colocado, o TRT de Minas Gerais, com 64,7 pontos.
Em terceiro lugar, está o TRT do Rio de Janeiro, com
60,1 pontos, e, em quarto lugar, está o TRT de São
Paulo, com 57 pontos.
Todos nós sabemos que um dos princípios mais
importantes assentados na Constituição Federal de
1988 é o do acesso à Justiça em razão de ameaça
de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder,
pressupostos da igualdade de todos perante a lei, tão
cara à República.
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Entre os diversos ramos do Direito, o que mais
encarna essa concepção é o da Justiça do Trabalho.
Isso porque contribui sobremaneira para fazer chegar
aos cidadãos que constituem a força laboral do País
os direitos estabelecidos não só pela Carta Magna,
mas também pela Consolidação das Leis do Trabalho
e demais dispositivos legais pertinentes.
Exatamente por isso, Srªs e Srs. Senadores, é preciso elogiar o trabalho desenvolvido pelo TRT de Goiás.
O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o Ministro Antônio José de Barros Levenhagen, destacou
diversos pontos positivos na prestação jurisdicional
realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª
Região – Goiás.
Entre esses, estão o alto desempenho do primeiro e segundo graus, com prazos extremamente
exíguos na solução dos conflitos. Para o Corregedor,
foi a primeira vez que se constataram prazos médios
tão diminutos no primeiro grau quanto os praticados
pela 18ª Região.
Sr. Presidente, esse fato é de fundamental importância num País acostumado a ver processos andarem vagarosamente e a se arrastarem nas diversas
instâncias recursais. Significa que já temos no Poder
Judiciário tribunais que, a exemplo do TRT de Goiás,
prestam serviços em padrões de países desenvolvidos.
À medida que a Justiça Trabalhista no Brasil conseguir estender esse dinamismo a todos os tribunais,
haverá um País mais próximo do ideário de cidadania
preconizado pela Carta Constitucional de 1988.
Nesses 22 anos de existência da Justiça do Trabalho de Goiás, que se completam em 2012, há inúmeros motivos para orgulho dos magistrados e dos
servidores que fazem do TRT – Goiás um exemplo
para os demais órgãos de Poder Público.
No TRT de Goiás, tem predominado a sua autocomposição dos conflitos com ações voltadas ao incentivo da conciliação por meio do Núcleo Permanente
de Solução de Conflitos.
Para se ter uma ideia da importância desse mecanismo, foram solucionados, por meio de acordos,
mais de 51% das ações no rito sumário, sumaríssimo,
e 44% no rito ordinário.
O sucesso na implantação do sistema informatizado, com a digitalização dos processos, no âmbito
da 18ª Região trabalhista e a importante atuação da
Escola Judicial são igualmente pontos de destaque.
Mas não é só isso, Srªs e Srs. Senadores. A agilidade na prestação jurisdicional se revela na descentralização dos serviços do Tribunal, com a realização
de várias edições da Justiça do Trabalho Itinerante, e
na criação da Central de Cálculos Judiciais, um projeto
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inédito que assegura a uniformização dos trabalhos e
a confiabilidade dos resultados.
O TRT da 18ª Região é uma instituição pública
que traz infindáveis benefícios a Goiás, porque se sintoniza com o espírito inovador e empreendedor, características marcantes da sociedade goiana.
Os números relativos ao julgamento dos processos por essa egrégia Corte de Justiça são impressionantes, Srªs e Srs. Senadores.
A primeira instância recebe e dá solução a cerca de 70 mil processos por ano. Os processos no rito
sumaríssimo são julgados no prazo médio de 29 dias,
e de 76 dias no procedimento ordinário.
No segundo grau, são julgadas cerca de 16 mil
ações por ano, com prazo médio de 62 dias para a decisão. O cumprimento dos prazos legais, Sr. Presidente,
faz com que a 18ª Região tenha a menor taxa geral de
congestionamento da Justiça do Trabalho brasileira.
De acordo com o relatório Justiça em Números,
do CNJ, divulgado em 2011, o TRT goiano apresentou
a menor taxa geral de congestionamento na fase de
conhecimento: 17%, entre os 24 tribunais trabalhistas.
Sr. Presidente, quero registrar, portanto, esta
homenagem ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª
Região – Goiás e reafirmar a importância de tornar a
Justiça acessível ao trabalhador brasileiro e ágil no
julgamento das lides.
Decerto, esse esforço cotidiano na efetiva prestação jurisdicional contribui para a consolidação da
democracia e a reafirmação permanente do Estado
de Direito.
Muito obrigado!
Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, o Sr.
Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senador Cyro Miranda. O
TRT da 18ª Região, de Goiás, pelo trabalho que vai
fazendo no seu Estado, merece parabéns. Quando se
fala tanto na lentidão da Justiça, saber que o TRT de
Goiás está tendo agilidade, está decidindo rapidamente
é motivo de orgulho para V. Exª, para Goiás e também
para o País. Muito obrigado a V. Exª. E de parabéns a
Justiça do Trabalho do Estado de Goiás.
Com a palavra o nobre Senador Sérgio Souza,
do PMDB do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, senhoras e senhores, no próximo domingo,
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haverá eleições em mais de 60 cidades brasileiras
onde o se disputa o segundo turno.
Mais de 5,5 mil cidades do Brasil já definiram seus
prefeitos no último dia 7 de outubro. No meu Paraná,
cinco Municípios ainda não decidiram seus prefeitos, o
que será feito no próximo domingo, dia 28 de outubro.
Venho à tribuna hoje para fazer uma reflexão, Sr.
Presidente, sobre o nosso PMDB e a sua drástica redução no meu Estado, o Estado do Paraná.
O PMDB, no Paraná, caiu de 136 Municípios,
dos 399 – o número de prefeitos eleitos que tínhamos nas eleições de 2008 –, para 56. Nenhuma das
cinco cidades em que há disputa no segundo turno
tem candidatos a prefeito do PMDB. Dessas cinco, no
primeiro turno, somente uma cidade de mais de 200
mil habitantes, de mais de 200 mil eleitores, no meu
Estado, teve candidato próprio do PMDB: a cidade de
Londrina, que atingiu pouco mais de 5% dos votos.
Dessas cinco cidades em que se disputa o segundo
turno, duas delas têm o PMDB como Vice: Cascavel e
Maringá. No entanto, a maior cidade que será governada no Paraná, uma cidade de pouco mais de 100
mil habitantes, é Toledo.
Eu dizia, já há algum tempo, ao Vice-Presidente,
Michel Temer, ao Presidente Nacional do PMDB, Senador Valdir Raupp, a muitos do PMDB que haveria
uma encolhida radical do PMDB no Paraná, por uma
questão óbvia: a de que, nos últimos anos, houve um
descontrole do Diretório Estadual, permitindo que interesses pessoais de parlamentares estaduais, federais
e de outros agentes políticos levassem à destituição
de diretórios, à entrega do Partido a determinados
grupos políticos que não eram peemedebistas natos.
Foi muito claro isso quando, em 2002, o PMDB
ganhou o governo no Paraná, com Roberto Requião
e com o Vice-Governador Orlando Pessuti, ambos do
PMDB. No entanto, em 2003, na preparação para as
eleições de 2004, houve um assédio muito grande em
cima dos prefeitos daquele momento, que eram prefeitos eleitos em governo anterior, o Governo de Jaime
Lerner, um governo de oposição ao PMDB do Paraná,
ao governo que se instalava em 2003.
Houve, assim, manifestação de alguns segmentos
do PMDB para conceder a militância ou o comando
do partido em alguns Municípios do Paraná àqueles
que não tinham em sua base a essência da militância
peemedebista brasileira.
Isso foi muito claro quando o PSDB assumiu o
governo do Paraná, um governo até mesmo composto por agentes – parecidos ou os mesmos – que participaram do governo do Jaime Lerner, já que houve
uma debandada geral dos que estavam no PMDB e
que seriam candidatos pelo partido ao retorno da sua
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casa para o PSDB e para partidos aliados do PSDB
no Paraná.
Tivemos um baixo índice de inscrições de candidaturas a prefeitos do PMDB no Paraná em 2012. E o
resultado, claro, foi o baixo número de prefeitos eleitos
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro no
Estado do Paraná. Nós encolhemos 60%. Nas maiores cidades, tivemos tão somente um vereador; e em
algumas, nenhum.
Em Curitiba, o PMDB elegeu uma única Vereadora, a Noêmia, que foi reeleita. Em Maringá, não elegeu
nenhum vereador. Em Londrina, também elegeu uma
única Vereadora, Elza Correia, que é ex-Deputada
inclusive. Na cidade de Ponta Grossa, um único vereador. Na cidade de Foz do Iguaçu, nenhum vereador.
Isso é reflexo de um diretório que tem se descuidado das questões do PMDB. E não é só do PMDB.
Começamos a perceber que há um crescimento de
alguns partidos, mas por conveniência, não por ideologia partidária. É essa reflexão, Sr. Presidente, que
trago à tribuna hoje.
Primeiro, o meu descontentamento com a forma
com que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro
tem sido conduzido no Estado do Paraná. Entendo que
há necessidade de inovarmos, reformarmos, darmos
uma nova cara ou resgatarmos o antigo MDB. É essa
reflexão que venho fazer.
O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, foi
criado em meados da década de 60, em 1965, quando da extinção dos partidos políticos no Brasil e da
unificação do bipartidarismo. Constituiu-se a Aliança
Renovadora Nacional – Arena e o Movimento Democrático Brasileiro – MDB, inclusive como forma de supressão, de repressão das manifestações ideológicas
diversas que havia neste País.
O MDB, desde 1965 e até conseguir a redemocratização deste País e as eleições Diretas Já, de forma implacável e inteligente, conduziu os mecanismos
para que, de fato, houvesse a redemocratização no
Brasil. Passou por momentos importantes, por atos heróicos. Chegando a 1988, antes um pouco disso, com
uma articulação dentro do Colégio Eleitoral, elegendo
Tancredo Neves e seu vice José Sarney, o MDB, inteligentemente, soube conduzir e ganhar as eleições,
mesmo no Colégio Eleitoral comandado pelos militares.
Após isso, vieram as eleições diretas, um ganho
inegável do MDB, principalmente a Ulysses Guimarães;
a Constituição de 88 e a redemocratização. Tudo isso
luta do PMDB.
No entanto, da década de 90 para cá, começamos
a ver, nesses últimos 20 anos, que há uma necessária e
abrangente despartidarização neste País. Percebemos
que, cada vez mais, o eleitor vota na pessoa e não no
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partido político. Mas nós precisamos, Sr. Presidente,
entender um pouco o sistema.
O sistema brasileiro é perfeito; não foi feito para
votar em pessoas, tanto que, se o eleitor prestar atenção, verá que o Congresso Nacional é conduzido por
bancadas partidárias, por blocos partidários, e é dessa
forma que são distribuídas relatorias, é dessa forma
que são compostas comissões. O Governo Federal é
composto por partidos, os ministérios são partilhados
entre os partidos políticos – um tem dois, três; o outro
tem um; de acordo com o seu tamanho, ele tem sua
representação dentro do Governo.
Qual é a sistemática correta? Um partido político,
conforme seu programa ideológico, deve sugerir, ou
deve impor, aos seus filiados uma ideologia que deve
ser defendida dentro dos seus planos de governo,
dentro das propostas que leva à população; e a população, quando for escolher nas urnas o seu prefeito,
deve escolher a melhor proposta para a sua cidade, a
melhor proposta para o seu Estado, quando da eleição
de um governador, a melhor proposta para o seu país
quando da escolha de um presidente da República.
Essa proposta, no ano seguinte à eleição, tem
de ser submetida ao Congresso Nacional, às assembleias legislativas e às câmaras municipais para ser
transformada em leis, porque a diferença clássica entre público e privado é que, no privado, você pode fazer tudo o que quiser desde que a lei não lhe coíba e,
no público, você só pode fazer o que a lei lhe permite.
Sendo assim, a proposta que o candidato leva às urnas tem de ser transformada em leis, ir ao Congresso
Nacional, ao Poder Legislativo, sob a forma de projeto
de iniciativa do Executivo. E essa lei se chama PPA,
Plano Plurianual. Todos os legislativos brasileiros, no
ano subsequente à sua eleição e à eleição majoritária em seu Estado, Município ou País, vão analisar o
Plano Plurianual, que nada mais é do que aquela proposta de governo, o plano de governo que foi oferecido
ao eleitor durante o período eleitoral do ano anterior.
Uma vez transformada em lei, ela será aplicada
nos próximos 4 anos. E por que 4 anos? Porque um
mandato no Brasil é de 4 anos. Se fosse de 5, a lei valeria por 5; se fosse de 6, a lei seria de 6 anos. Mas a
lei é de 4 anos porque o mandato e a proposta vencedora nas urnas foi colocada para os próximos 4 anos.
Mas, Sr. Presidente, caros Senadores e Senadoras, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, nós sabemos que, de fato, isso não
acontece no Brasil, não acontece mais. E aí nós estamos, de certa forma, dando autorização a alguém para
governar as nossas cidades, nossos Estados, inclusive
a União Federal, sem a necessária reflexão da proposta, principalmente o eleitor dos Municípios brasileiros.
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Normalmente, ele não analisa a fundo, pelo menos em
sua maioria, as propostas de seus candidatos.
Eu acho que a eleição em que há vinculação direta
do cidadão com o seu candidato é a eleição presidencial. Nas demais, o cidadão é altamente influenciado
por vários fatores, inclusive o das lideranças locais e
regionais que ajudam a formar a opinião.
Então, Sr. Presidente, eu percebo que há necessidade de repensarmos os partidos políticos. Nós temos que repensar os estatutos dos partidos políticos,
temos que promover a reforma política, por completo,
aqui no Congresso Nacional. Enquanto não fizermos
isso, o cidadão vai continuar votando na pessoa, e a
pessoa, muitas vezes, vira um produto de marketing,
como se estivesse sendo vendido durante o processo
eleitoral, no rádio, na televisão, e apresentado como
um produto que daria ao cidadão a solução para a
sua cidade, para a sua família, para ele próprio, pelos
próximos quatro anos. E não é assim. Tem que ter raiz.
Tem que ter consolidação.
Partido político é necessário. Partido político,
minha gente, nada mais é do que a aglomeração de
pessoas que partilham da mesma ideologia, da mesma ideia, e levam isso como fundamento para uma
sociedade, levam isso para o debate entre as classes
políticas locais, estaduais e nacionais. Partido político não pode ser meramente uma sigla utilizada como
condição de elegibilidade, uma sigla sem a qual o cidadão não consegue promover o seu registro perante
a Justiça Eleitoral. Partido político tem que ser aquele
que forma a ideia do candidato. E essa ideia do candidato, que vem de dentro da ideologia partidária, daquela aglomeração de pessoas que partilham da mesma
ideia, deve ser levada dentro da proposta de governo.
Então, essa proposta de governo deve ser submetida
ao cidadão, ao eleitor, que, por sua vez, deve escolher
a melhor ideia, a melhor proposta para a sua cidade,
para o seu Estado.
Com muita honra, concedo um aparte ao Senador
Cidinho Santos, do PR do meu querido Mato Grosso.
O Sr. Cidinho Santos (Bloco/PR – MT) – Obrigado Senador Sérgio Souza. Cumprimento-o pelo pronunciamento. Na verdade, fui prefeito já por três mandatos,
milito na área política e sei da necessidade urgente de
termos uma reforma política. E até estamos nos preparando para apresentar um projeto de lei aqui no Senado, sobre essa questão do plano de governo. Como V.
Exª colocou muito bem, considero estelionato eleitoral
o fato de que as pessoas, numa campanha, prometem
tudo aquilo que sabem que não vão fazer, iludem o eleitor, numa peça de marketing, por um marqueteiro que
traz muitas vezes de outros Estados e não tem nenhum
conhecimento da realidade daquele município. E, nesse
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projeto de lei que vamos apresentar, estamos colocando
a responsabilidade sobre o candidato. Hoje, para você
registrar uma candidatura, tem que apresentar um plano
de governo para a Justiça Eleitoral. No entanto, a Justiça Eleitoral não cobra depois se você executou ou não
aquele plano de governo. Então, basicamente hoje é uma
peça de ficção o plano de governo que você apresenta na
Justiça Eleitoral para registrar a sua candidatura. O que
nós estamos querendo é que, através desse projeto de
lei, o cidadão que apresentar um plano de governo para
ser candidato seja acompanhado em sua execução pela
Justiça Eleitoral, pelos órgãos controladores, sob pena
de, se não cumprir pelo menos um percentual daquilo a
que se comprometeu com a população, esteja impedido
de disputar um próximo mandato. Se ele prometeu e não
cumpriu e não teve um motivo para nano ter cumprido,
ele tem que ser responsabilizado perante a Justiça Eleitoral numa próxima eleição. E V. Exª falou sobre a reforma política, uma reforma emergencial porque o que nós
temos hoje são retalhos. A partir do momento em que se
aprovou a reeleição no Brasil, temos situações em que o
prefeito está no cargo e pode se candidatar novamente
ao cargo, pode ser reeleito, mas qualquer parente dele,
de segundo grau, se quiser candidatar-se a vereador, não
pode ser candidato. Então, são discrepâncias que foram
criadas com a questão da reeleição e das emendas que
foram sendo feitas ao longo dos tempos. E transformamos a nossa questão eleitoral num retalho. Precisamos
ter a coragem aqui, no Senado Federal, na Câmara dos
Deputados, de enfrentar a reforma política, que é necessária, temos que definir se o financiamento de campanha
vai ser público ou vai ser privado como está hoje. São
temas que precisamos enfrentar aqui no Congresso Nacional. Era só isso. Muito obrigado e parabéns pelo seu
pronunciamento.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Senador Cidinho.
Nós temos que, de fato, reinventar o partidarismo
no Brasil, e rápido, porque, se não o fizermos, Sr. Presidente, perderemos a essência da democracia, onde
o coletivo e o bem comum devem prevalecer.
Penso que, nestas eleições, há uma clara manifestação da personalização do voto: o cidadão está
votando no seu candidato, na pessoa, e não no partido,
e não no conteúdo que representa aquele candidato.
E há uma manifesta intenção do eleitor de mudança,
do novo.
A exemplo, trago a capital do Estado do Paraná,
Curitiba, onde o candidato da situação, daquela situação já colocada há quase 20 anos, em que um mesmo grupo governava o Município de Curitiba, que é o
Município que tem a maior receita per capita do Brasil
entre as capitais – perde tão somente para o Distrito
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Federal, que tem uma condição diferente; das outras
26 unidades federativas, Curitiba tem a maior receita
per capita, com um orçamento que vai chegar próximo
a R$6 bilhões para o ano de 2013 – é um exemplo.
Então, eu vejo claramente essa personalização
e a vontade de mudança, a vontade que o eleitor está
tendo de promover a reforma, e nós precisamos fazer
isso também dentro do partido político.
Faço uma reflexão também dentro do meu Partido, do PMDB, no meu Estado, o Estado do Paraná.
Entendo que precisamos fazer uma reforma, reformular pensamentos e a forma de conduzir o Partido. O
Partido não pode ser tão somente um local que sirva
de interesse para se ter um tempo de rádio e televisão
durante o processo eleitoral, para conduzir alianças em
determinadas regiões ou Municípios de acordo com a
conveniência do político; o Partido deve ser um local
para debater ideias, para se formar novas ideias, inclusive para pensarmos e sugestionarmos as cidades,
os Estados e por que não o nosso País.
Eu estou propondo uma reforma, um debate, pelo
menos, para reformularmos o pensamento do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro, que perdeu,
nós últimos 22 anos, um pouco da sua essência. Ele
ficou, sim, um velho MDB, não de guerra no mundo
recente, porque ele foi velho de guerra da década de
80 para trás, mas, nos últimos 20 anos, ele precisa
ser reinventado e inclusive atualizado para que tenha
a velocidade da banda larga.
Por fim, Sr. Presidente, eu sugiro ao Congresso
Nacional que nós venhamos a dar a celeridade necessária à reforma política. Se assim não o fizermos,
estaremos extinguindo o partido político deste País. E
nós não podemos admitir isso, porque o partido político,
repito, é aquele que aglomera as ideias ou aglomera
pessoas que partilham de uma mesma ideia, de uma
mesma ideologia, e essa ideologia sempre é em prol
da democracia, em prol da manutenção de um sistema
que tem dado certo neste País.
Então, ressalto a todos os senhores e senhoras
que, de certa forma, defendem, como eu, a democracia
neste País, a necessidade da continuidade e da ênfase do que é um partido político e para que ele serve.
Há personalização da eleição cada vez mais evidente, principalmente no Legislativo. Nós elegemos no
Legislativo o vereador da ambulância, o vereador do
ônibus, o vereador da condução da patrola, o prefeito
da ambulância, nós elegemos aqueles que defendem,
de alguma forma, para o Parlamento brasileiro ideias,
ideologias, mas elegemos também aqueles que estão ali porque foram, em dado momento, artistas ou
esportistas e, por este ou aquele motivo, entendem
que conhecem e podem ser Parlamentares. Não es-
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tou dizendo que eles não representam dada faixa da
sociedade; representam sim, mas eu acho que o partido político tem que estar por trás, inclusive, desses.
Com muita honra, concedo um aparte ao nobre
Senador do Estado de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Senador Tomás, antes do seu aparte, um
aparte, por favor. Apenas para registrar a presença dos
alunos do ensino fundamental do Educandário Yara,
de Goiânia, Goiás. Sejam todos muito bem-vindos aqui
ao plenário do Senado Federal. Um abraço a todos e
felicidades.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Muito obrigado. Senador Sérgio Souza. Estou ouvindo o
pronunciamento de V. Exª com muita atenção. V. Exª
traz algumas informações do Estado do Paraná sobre
o PMDB que me deixaram um pouco preocupado. O
PMDB no Paraná tem uma tradição muito grande. Veja
V. Exª que ele já elegeu várias vezes o Governador do
Estado do Paraná, tem grandes figuras naquele Estado,
como é o caso do Senador Roberto Requião. Tivemos
outras figuras do PMDB que foram eleitas Governadores, como é o caso do Richa, temos figuras extraordinárias que também pertenciam ao PMDB, como é o
caso do Senador Alvaro Dias. E temos uma figura que
considero uma pessoa fundamental, que tem uma história muito bonita no meu querido Estado do Paraná,
que é o Deputado Alencar Furtado, que tive a honra
de conhecer e de ser seu amigo. Tive o prazer de ser
colega de turma de sua filha Stael Alencar Furtado. Do
seu filho, fui contemporâneo de faculdade, Heitor Lopes
de Alencar, que morreu tragicamente na década de 80,
em 1982, na campanha eleitoral de 1982. Veja V. Exª, o
PMDB tem, no Estado do Paraná, uma tradição de um
partido forte, de um partido importante. Elegeu Senador
e Governador por diversas vezes. Tem uma bancada
grande de Deputados Federais naquele Estado. Elegia
as principais Prefeituras do Paraná. Então, agora ouço
o que V. Exª narra com muita preocupação e vejo que é
necessária realmente uma remodelação, uma reforma,
uma mudança, uma atitude no Diretório do Estado do
Paraná. Entendo que, não querendo, evidentemente,
entrar na discussão do Paraná, na parte interna do
PMDB, isso preocupa a todos nós. Sou Presidente do
PMDB do Estado de Rondônia, onde tivemos um relativo crescimento. Fizemos 15 Prefeituras no Estado
de Rondônia. Tínhamos apenas 11 ou 12 Prefeituras e
elegemos um pouco mais. Tivemos essa oportunidade.
Lá, temos o Presidente Nacional do Partido, Senador
Valdir Raupp, que recomendou, por decisão do próprio Diretório Nacional, que o PMDB tivesse candidato
próprio, candidatura própria em todos os Municípios.
Obviamente, onde não fosse possível, não teria. Essa
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foi a recomendação do Diretório Nacional, que tem a
Presidência do Senado Valdir Raupp, em substituição
ao Vice-Presidente Michel Temer. Agora o relato que
faz V. Exª é de que o PMDB teve um decréscimo no
Estado do Paraná de mais de 60%. Então, entendo realmente que é necessária uma discussão, é necessário
o Diretório Nacional ter um debate, ter uma discussão,
chamar a direção do Diretório Regional do Estado do
Paraná para discutir e ver o que está havendo, porque o PMDB é o partido que fez o maior número de
Prefeituras no País inteiro. Mesmo atendo caído um
pouco no País inteiro, continua sendo o maior Partido.
De sorte que eu queria dizer dessa preocupação que
tenho. Como disse, embora seja uma questão local,
regional, nós, do PMDB, somos um conjunto. O que
afeta o PMDB do Paraná certamente afeta também o
de Rondônia. Quero trazer aqui esse aparte e trazer
essa minha preocupação e minha tristeza, porque o
PMDB tem uma história tão bonita no Paraná, uma
história tão importante, tão marcante. Imagine V. Exª
que um Líder da Bancada do PMDB, na Câmara dos
Deputados, que era o Deputado Alencar Furtado, foi
cassado naquele tempo por ter uma posição muito
autêntica, muito firme, muito determinada, muito ideológica, de defender as bandeiras das Diretas Já, da
anistia, da reforma agrária. Defendia o salário dos trabalhadores, porque, naquele tempo, era um arrocho
salarial enorme. Então, eu lamento sinceramente ter
que dar este aparte a V. Exª, tendo essa informação
de que no nosso Partido, no Paraná, houve esse decréscimo. Nesse caso, é lamentável. Eu gostaria que
o discurso de V. Exª fosse para anunciar o crescimento do PMDB, como ocorreu em vários Estados. Muito
obrigado a V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Senador Tomás Correia. Eu também lamento
muito ter que fazer essa reflexão e levar isso de forma
direta a toda a Nação brasileira, através da TV Senado
e através da Rádio Senado. Mas é algo sobre o que
temos que refletir. E digo com bastante tranquilidade:
não há nenhuma ação sem uma necessária reação.
Aquela ação feita, lá no ano de 2003, aceitando a filiação de alguns naquele momento em que havia ainda
a Resolução 22.721, do TSE, que regulamenta a fidelidade partidária, aquela ação, havendo demanda de
muitos que não tinham afinidade com o PMDB, para
o PMDB, por conta de que tinham o comando de prefeituras municipais, provocou a necessária reação que
houve, agora, em 2012, em 2011, quando do momento
da movimentação das filiações partidárias.
E quem ganhou muito no Brasil, e por isso até
a diminuição do PMDB em nível nacional, foi o PSD,
porque o PSD se colocou, em 2011, como uma ja-
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nela. Não foi para o PSD, com raríssimas exceções,
nenhum candidato ou partidário que entendesse que
essa era a ideologia que ele devia seguir. Eles foram
para o PSD como sendo o cidadão que encontrava a
janela necessária para uma candidatura na sua cidade. Essa é a regra.
E eu digo com bastante tranquilidade, Senador
Cidinho Santos, que preside a sessão neste exato momento: o partido que nascer em 2013 vai ser a maior
janela de todos os tempos. Por isso é que nós temos
que tomar o cuidado ao abrirmos mão – o Congresso
Nacional – para outros Poderes, tanto o Executivo, quanto o Judiciário, legislarem, em detrimento desta Casa...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ...
porque, o Judiciário legisla. A Resolução nº 22.721 –
salvo engano, é esse o número da resolução que regulamenta a fidelidade partidária – é uma legislação.
Não é um regramento a uma norma que já existe. Criou-se norma, inclusive procedimentos, inclusive
prazos. E situações como essa são próprias do Poder
Legislativo e causam consequências, porque não houve
o debate necessário por toda a sociedade brasileira.
Há o surgimento de oportunistas que criam partidos –
não estou dizendo que com o PSD foi desta forma – e
que vão para esses partidos porque é uma forma de
janela, sem correr o risco de perder os seus mandatos.
O PMDB diminuiu, numa análise prévia, no Brasil, em torno de 160 Municípios. Metade disso está no
Paraná. Metade da diminuição do PMDB, no Brasil,
ocorre por conta do crescimento do PSB em nível nacional – isso é fato; todos nós sabemos – e por conta
do número de prefeitos que fez o PSD, do Prefeito de
São Paulo, do Kassab, que fez 493. Partiu do zero,
porque não tinha nenhum prefeito. É um partido que
surgiu no ano de 2011. Agora, o PMDB encolhe em
160 Municípios. É lógico que ainda estamos disputando em 20 cidades o segundo turno, mas metade disso
ocorre no Paraná, que é o berço do PMDB, é o berço
da democracia, é a cidade que acolheu, por exemplo,
o grande comício das eleições diretas, capitaneadas,
naquele momento, por Ulysses Guimarães. Foi lá, na
Boca Maldita, na cidade de Curitiba.
Então, realmente, há uma frustração da minha parte. Faço esta reflexão no momento em que ocorrem, no
próximo sábado, as convenções municipais no Estado
do Paraná, em muitas cidades. Em pelo menos metade
dos Municípios do Paraná haverá convenções municipais do PMDB. Agora, no dia 27 e no próximo dia 15
de dezembro, teremos convenção estadual no Paraná.
Precisamos, de fato, fazer uma reflexão profunda para repensarmos a gestão do PMDB no Paraná
e, lógico, analisarmos o partidarismo no Brasil, porque
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estamos, Sr. Presidente, no Terceiro Milênio. É outra
velocidade, e temos que reaprender a fazer política.
Temos que reaprender a fazer política, conversando,
com transparência.
Hoje, do Congresso Nacional, falamos para toda a
população brasileira. O cidadão assiste aos julgamentos no Supremo Tribunal Federal ao vivo, por canais
fechados e abertos. O cidadão acompanha a conduta
e a vida do seu político pelos portais de transparência.
Assim, isso tem que ser repensado e é preciso dar o
devido respeito a esse ponto; é preciso perceber que,
cada vez mais, somos homens públicos e, como tais,
temos que ter a responsabilidade de retomar a rédea
da democracia neste País através do partidarismo.
Por isso, nós temos a grande necessidade de
promover a reforma política no Brasil.
Obrigado a todos os Srs. Senadores e a todas
as Srªs Senadoras. Obrigado a todos que nos ouviram
na tarde de hoje.
Agradeço a cada um, fazendo, por fim, uma reflexão de que o partido político é um instrumento de
democracia, porque o partido político é aglomeração
de pessoas que partilham de uma mesma ideia e querem que essa ideia seja para a sua cidade, para o seu
Estado e para o seu País.
Uma boa tarde a todos!
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, 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 Sérgio Souza. Parabéns
pelo seu pronunciamento!
É aquilo que o Senador Tomás disse há pouco
da tribuna: quando o Congresso Nacional não usa
das suas atribuições, o STF acaba por ocupa esse
espaço. E essa questão da fidelidade partidária, essa
janela que se abriu no ano passado com a criação do
PSD, evidentemente que, se fosse hoje, aconteceria
novamente a mesma coisa, posto que insatisfeitos nós
os temos também em outros partidos. Se houvesse a
oportunidade de se criar um novo partido, insatisfeitos
de todos os partidos iriam para essa nova legenda, de
modo que, daqui a pouco, teríamos um novo partido
recebendo os insatisfeitos. Dessa forma, a reforma política é uma questão urgente para o Brasil hoje.
Parabéns pelo seu pronunciamento!
Não havendo mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR –
MT) – Está encerrada a sessão, com a graça de Deus.
Muito obrigado e até amanhã.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 58 minutos.)
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Ata da 197ª Sessão, Não Deliberativa,
em 24 de outubro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Ana Amélia, dos Srs. Mozarildo Cavalcanti,
Rodrigo Rollemberg e Humberto Costa
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 15 horas e 32 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.305, de 2012,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto de Lei da Câmara 50, de 2008 (nº 4.378/2001, do
Deputado Gonzaga Patriota), que denomina a BR-232,
no Estado de Pernambuco, Rodovia João Lyra Filho
no trecho entre Recife e São Caetano e Rodovia Luiz
Gonzaga no trecho entre São Caetano e Parnamirim.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 158, 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 141, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 158/2012 – CCT
Brasília, 17 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, o Projeto de Lei da Câmara nº
141, de 2010 e a emenda nº 2 – CMA/CCT.
Atenciosamente, – Senador Eduardo Braga,
Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com referência ao Ofício nº 158, 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 da Câmara nº 141, de 2010, seja
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 185 e
186, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que comunicam a apreciação, em caráter
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 284
e 603, de 2011, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 185/2012 – Preidência/CAS
Brasília, 17 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 282, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

Quinta-feira 25

477

56305

são, em reunião realizada no dia de hoje, submeteu
à discussão Suplementar, adotando definitivamente o
Substitutivo (Emenda nº 1-CAS), ao Projeto de Lei do
Senado nº 284, de 2011, de autoria do Senador Waldemir Moka, que dispõe sobre o exercício da profissão
de cuidador de idoso.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 186/2012 – Presidência/CAS
Brasília, 17 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 282 do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em reunião realizada no dia de hoje, submeteu
à discussão suplementar, adotando definitivamente o
Substitutivo (Emenda nº 1-CAS), ao Projeto de Lei do
Senado nº 603, de 2011, de autoria do Senador Vicentinho Alves, que institui a Política Nacional de Proteção
dos Direitos do Doente de Lúpus.
Respeitosamente, Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com referência aos Ofícios nºs 185 e 186, 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.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 119 a
122, de 2012, do Presidente da Comissão Educação,
Cultura e Esporte, que comunicam a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº
80, de 2010; dos Projetos de Lei do Senado nºs 254,
de 2011; 151, de 2010; e do Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 2011.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 119/2012/CE
Brasília, 16 de outubro de 2012
Assunto: Aprovação da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 80, de
2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Rômulo Gouveia, que “Denomina Viaduto Deputado José Fernandes de Lima o viaduto localizado na
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BR-101, entroncamento com a rodovia estadual PB040, na entrada principal da cidade de Mamanguape,
Estado da Paraíba.”
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 120/2012/CE
Brasília, 16 de outubro de 2012
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 254, de 2011, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Marcelo Crivella,
que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação), para dispor
sobre a identificação, o cadastramento e o atendimento
aos alunos com altas habilidades ou superdotação na
educação básica e superior.”
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
Of. nº 121/2012/CE
Brasília, 16 de outubro de 2012
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 151, de 2010, de autoria
de Sua Excelência a Senhora Senadora Marisa Serrano, que “Institui a Semana Nacional da Doação de
Leite Humano, a ser comemorada semestralmente”
com as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
Of. nº 122/2012/CE
Brasília, 16 de outubro de 2012
Assunto: Aprovação da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 65, de
2011, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado
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Ivan Valente, que “Altera o art. 9º da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996”, com as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Roberto Requião, Presidente
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com referência aos Ofícios nºs 119 a 122, 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.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução nº 51, de 2012,
do Senador Ricardo Ferraço, que altera o artigo 126
do Regimento Interno do Senado Federal para impor
novo critério de designação de relatores em Comissões.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modifica a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Convido para fazer uso da palavra o primeiro orador
inscrito, Senador Sergio Souza, do PMDB do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
companheiro Zezinho, que nos atende cotidianamente aqui, no plenário, venho mais uma vez à tribuna
do Senado Federal para fazer uma reflexão sobre as
questões climáticas.
Constantemente, eu tenho chamado o debate
para as consequências econômicas e financeiras, os
desastres à população, aos cidadãos brasileiros que
vêm sofrendo pelo advento das mudanças climáticas:
secas no Sul, no Nordeste, temporais e assim por
diante. E é com grande pesar que volto à tribuna do
Senado Federal, para lamentar as fortes chuvas e os
vendavais que assolaram, mais uma vez, o Estado do
Paraná, no dia de ontem.
Segundo o boletim divulgado ao final da tarde de
ontem pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil,
186 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas,
pelo granizo e pelos vendavais que ocorreram desde
a tarde de segunda-feira, no meu Estado, o Estado do
Paraná. Até ontem, 19 Municípios tinham sido atingidos
pelos fenômenos, que eram monitorados e atendidos
pelo Governo do Estado do Paraná, por meio das equi-
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pes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, com a
distribuição de lonas, de telhas e com o atendimento
pontual aos cidadãos mais necessitados ou mais atingidos por esse, mais uma vez, desastre natural.
Os Municípios que registraram ocorrências foram Antonina, Araucária, Candói, Campina do Simão,
Campo Largo, Carambeí, Cascavel, Curitiba, General Carneiro, Guamiranga, Guarapuava, Guaratuba,
Manfrinópolis, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta
Grossa, Rio Branco do Sul e Turvo. Segundo os dados
do relatório, 2.239 residências sofreram algum dano,
e 8 foram totalmente destruídas. Também foram registrados estragos em cerca de 23 edificações públicas
desses Municípios, como escolas e postos de saúde.
Na região metropolitana de Curitiba, os Municípios
mais afetados foram Campo Largo, com 54 mil pessoas diretamente atingidas pelas fortes chuvas, granizo
e vendavais, ocorridos ontem e na tarde de segunda-feira; Pinhais, com 4,5 mil pessoas atingidas; na região oeste do Paraná, a cidade de Cascavel teve mais
de 120 mil pessoas afetadas por essas fortes chuvas.
Desde já, além de hipotecar minha integral solidariedade a todos os paranaenses afetados por mais
essa tragédia, coloco-me à inteira disposição para
trabalhar no que for possível para amenizar o sofrimento dos envolvidos, para buscar prevenir e evitar
novas ocorrências.
Srª Presidente, é evidente que o fato ocorrido se
trata de um fenômeno da natureza. Não temos como
negar isso, mas me chama a atenção a frequência com
que se vem repetindo no Estado do Paraná, o que nos
leva a indagar se o impacto das mudanças climáticas
no Planeta já não está produzindo grandes e graves
efeitos na população paranaense.
Recentemente, nós tivemos uma tragédia no litoral do Paraná, com um desmoronamento que atingiu
milhares de famílias; seca na região oeste, que causou
um prejuízo de bilhões de reais ao Estado do Paraná,
e, agora, mais uma vez, as fortes chuvas.
Aliás, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
justamente essa preocupação que me traz à tribuna,
a preocupação e a percepção de que os debates e as
discussões sobre mudanças climáticas no mundo estejam se reduzindo.
Na última reunião da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, que foi específica para tratar da COP18, que ocorrerá na cidade de
Doha, capital do Catar, no final deste ano, eu indaguei
aos senhores expositores se não estaria havendo um
desinteressante sobre mudanças climáticas, inclusive
me referindo à assiduidade dos próprios Parlamentares
na Comissão. Cada vez menor. Percebo também um
desinteressante da sociedade, não só da sociedade
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brasileira, mas da sociedade mundial e dos governos
mundiais, que têm outras prioridades.
Espero, sinceramente, estar equivocado. Porém,
desde a ocorrência da Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que,
entre outros temas, tratou também das mudanças climáticas, minha impressão é a de que o assunto perdeu importância nas mídias internacionais e mesmo
na pauta da mídia doméstica.
Percebo, com clareza, que a crise financeira internacional, especialmente na zona do euro, impactou
de forma contundente as prioridades dos governos
das principais nações do Planeta. O objetivo de todos
é retomar o crescimento da economia global aos patamares anteriores à crise de 2008, o que por si só já
representa menos atenção no acompanhamento das
questões climáticas. Pior ainda, Srª Presidente, é saber
que a busca pelo crescimento econômico de outrora,
diante da urgência dos governos, nem sempre tem tido
o cuidado necessário com a forma e, sobretudo, com
a sustentabilidade ambiental do Planeta.
Srª Presidente, como Relator da Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas do Congresso
Nacional, vejo com grande preocupação essa aparente inversão do debate. Não adiantará retornarmos a
níveis de crescimento e emprego da primeira metade
da década passada, se com isso comprometermos
ainda mais o meio ambiente do Planeta.
Neste ano de 2012, por exemplo, em meados
do mês passado, o gelo marinho do Ártico atingiu
sua menor extensão do ano, estabelecendo um novo
recorde durante o verão no Hemisfério Norte, desde
que dados de satélite começaram a ser coletados, em
1979. A extensão, em 2012, caiu para 3,41 milhões
de quilômetros quadrados – 50% menor que a média
entre 1979 e 2000.
O recorde deste ano encerra um verão de baixa cobertura de gelo no Ártico. Em 26 de agosto, a
extensão de gelo marinho caiu para 4,10 milhões de
quilômetros quadrados, quebrando o recorde da baixa anterior, estabelecido em 18 de setembro de 2007,
de 4,17 milhões de quilômetros quadrados do gelo do
Polo Ártico. Em 4 de setembro deste ano, caiu abaixo
de 4 milhões de quilômetros quadrados, outro recorde
nos 33 anos em que dados de satélite são coletados.
E não é somente nos polos que nós verificamos
essa drástica mudança na questão do clima. �������
No Brasil, por exemplo, nós tivemos o inverno mais quente
dos últimos anos. Eu sou de uma capital tida como a
mais fria do Brasil, Curitiba, e lá nós pudemos perceber claramente que foi um dos invernos mais quentes
dos últimos anos.
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Não se sabe precisar que tipo de impacto teremos no clima mundial se o derretimento do gelo no
Ártico continuar no ritmo deste ano, mas é bastante
provável que mudanças significativas ocorram, gerando
prejuízos para países e populações ao redor do globo.
É absolutamente fundamental que todos estejamos atentos aos fenômenos que têm se repetido,
causando dificuldades para regiões inteiras. No Brasil tivemos, nos últimos anos, secas no Sul e no Nordeste, alternadas por fortes chuvas e enchentes em
praticamente todo o território nacional. Nós vimos e
acompanhamos a dramática situação da região Norte, em especial na cidade de Manaus e na cidade de
Rio Branco, no Acre, em que vimos as fortes cheias,
as maiores dos últimos anos.
Nos Estados Unidos, a seca que assolou aquele
país neste ano quebrou a safra agrícola norte-americana, produzindo efeitos negativos nos preços dos
alimentos ao redor do mundo. Todos correspondem a
indícios claros de mudanças no clima mundial, que devem ser compreendidas e combatidas pela humanidade.
Muito me preocupa, por exemplo, verificar que nas
eleições presidenciais da nação mais rica do Planeta,
maior responsável pelo volume total de emissões de
gases de efeito estufa, o tema mudanças climáticas
não vem sendo tratado. As plataformas de campanha
apresentadas pelos candidatos de ambos os partidos
– Republicano ou Democrata – tratam muito pouco ou
quase nada da questão ambiental.
Srªs e Srs. Senadores, ao final do ano, teremos a
Conferência das Partes, na cidade de Doha, no Catar,
a COP-18, e, mais uma vez, teremos a oportunidade
de apresentar ao mundo conclusões e soluções adequadas para o enfrentamento das mudanças climáticas.
Porém, infelizmente, cresce o número de especialistas que consideram que o objetivo da ONU de limitar
a alta das temperaturas a 2ºC nas próximas décadas
já está fora do alcance.
As expectativas em relação à COP-18 não são
grandes. Ainda assim, entendo que temos o dever de
buscar progredir nas tratativas que advêm da conferência anterior, a Conferência de Durban, a COP-17,
para a construção de um acordo global em 2020, que
reuniria todos os grandes emissores em um mesmo
ambiente legal.
O Congresso Nacional lá estará, representado
pela Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, entre outras. Certo do empenho e do esforço
de todos que lá estiverem, espero que possamos dar
uma contribuição ao enfrentamento desse desafio de
todo o Planeta.
Por fim, Srª Presidente, faço uma indagação.
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Nós vimos tragédias acontecendo em nosso País,
nos últimos anos, que causaram prejuízos inestimáveis
à economia brasileira, como a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, a tragédia ocorrida na região
de Itajaí, em Blumenau, Santa Catarina, as tragédias
ocorridas no Paraná, na Serra do Mar, atingindo alguns
Municípios litorâneos, as tragédias ocorridas recentemente em cidades do Acre e em Manaus, capital do
Amazonas, assim como a seca drástica no Nordeste
e no Sul de nosso País. O Governo se manifestou, de
certa forma, intencionalmente, no sentido de criar um
programa para monitorar esses desastres naturais e
amenizar o sofrimento do povo brasileiro, da maneira
mais rápida possível, para que os recursos do Orçamento da União possam chegar imediatamente àqueles
mais atingidos. E vejo que os ministérios do Governo
brasileiro têm dificuldade em transferir esses recursos.
Alguns Municípios do meu Estado, o Paraná, chegam
ao meu gabinete e dizem que foram enquadrados há
dois, três anos, em questões de calamidade pública,
de estado de emergência, em que o Governo se comprometeu a liberar determinado numerário para amenizar a tragédia naquele Município. Dois, três anos, e
ainda não foi liberado.
Eu vejo com preocupação, Sr. Presidente, meu
caro colega Mozarildo Cavalcanti, a ineficiência dos
governos, tanto do federal quanto do estadual e também dos municipais, na alocação de recursos imediatos
para amenizar o sofrimento. Um cidadão que perde a
sua casa ou um Município que tem uma escola ou um
posto de saúde destruído por um desastre natural não
pode seguir a regra burocrática instalada neste País,
que faz com que o recurso demore um ano, dois, três
para ser liberado, para o atendimento dessa ou daquela
população mais atingida.
Com muita honra, concedo um aparte à minha
colega, Senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande
do Sul.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Sérgio Souza, a situação do Paraná não é diferente da do Rio Grande do Sul em relação a essas
calamidades públicas. Tive a ocasião, no mês passado,
de sobrevoar a cidade de Chiapetta, na região noroeste, missioneira, do meu Estado, em que praticamente
80% das casas foram atingidas por um forte granizo,
com pedras pesadas mesmo, que destruiu todos os
telhados das residências e de órgãos públicos. Só se
via praticamente a lona preta que cobria todas as casas, para refazê-las. Além do prejuízo, é exatamente
este o ponto que V. Exª aborda: a demora, a ineficiência do setor público. Ora, se já partimos do princípio
de que é uma emergência, uma emergência não pode
esperar. É como uma cirurgia: o paciente não pode
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esperar até quando houver recurso. O recurso tem de
estar alocado, pronto para ser liberado. E, quando ele
chega, às vezes já aconteceu uma segunda catástrofe,
como uma enchente, um vendaval ou outro granizo no
mesmo local. Fica a superposição, e não se sabe se o
dinheiro a ser liberado é da última, da penúltima ou da
antepenúltima ocorrência de calamidade pública nessas
regiões. Então, eu queria endossar o pronunciamento
de V. Exª e dizer que encaminhamos, que solicitamos
e que vamos a audiências, e as coisas não saem do
mesmo lugar. Demora a chegada, e as pessoas... Agora
está encerrando o mandato dos atuais prefeitos, com
exceção daqueles que foram reeleitos, mas eles têm
de prestar contas, têm de entregar uma contabilidade
fechada. E aí ficam essas pendências sem nenhuma
razão de ser, seja pelo descuido dos órgãos estaduais em relação à Defesa Civil, seja pelo órgão federal,
que tem de fazer a liberação do recurso. Parabéns por
abordar esse tema, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Muito obrigado, Srª Presidente, minha cara Senadora
Ana Amélia.
Tenho a notícia de que o Governo pretende criar
uma estrutura dentro do Ministério da Integração Nacional, para dar a agilidade necessária ou para atender
a esses casos específicos de desastres naturais. Isso
advém daqueles desastres tanto de Santa Catarina
quanto da região serrana do Rio.
No entanto, a notícia que tenho é a de que um
projeto de lei que cria essa estrutura, um PLN, de
iniciativa do Governo Federal, está adormecendo na
Câmara dos Deputados há mais de um ano. Há mais
de um ano!
Acho que isso é uma ineficiência, e não podemos
ficar reféns. Então, coloco-me, inclusive, à disposição
do Governo Federal aqui, como Senador da República,
como um dos congressistas, e tenho certeza que V. Exª
também, Senadora Ana Amélia, assim como todos os
Senadores e parlamentares, para que possamos agilizar, no Congresso Nacional, a criação dessa estrutura a fim de que se dê agilidade dentro do Ministério.
Sei das críticas que recebem os ministérios. Dois
ou três ministérios do Governo brasileiro são tidos
como ineficientes porque as coisas não andam, porque
a burocracia é gigantesca. E a burocracia é um dos
grandes responsáveis pelo custo Brasil, pela ineficiência do País em alguns setores. Nós precisamos rever
isso. E acredito que seja possível. Se houver vontade
política, conseguiremos. E entendo que há vontade
política, porque é o povo brasileiro, é o cidadão brasileiro que tem sofrido.
E não estamos falando de transferências voluntárias para a execução de obra A ou B, mas, sim, de
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transferências voluntárias para socorrer aquele cidadão que está passando por uma dificuldade iminente
naquele momento. Dois ou três anos depois, pode não
ser mais necessário, já que a vida muda, as pessoas
se adaptam às suas necessidades e ao meio em que
vivem. E o Governo serve justamente para amenizar
o sofrimento o mais rápido possível. Se não podemos
fazer isso da maneira mais rápida possível, temos que
dizer que essa não é uma obrigação do Governo, mas
uma obrigação da sociedade, e vamos buscar outros
mecanismos para cumprirmos isso.
Portanto, mais uma vez, coloco-me à disposição
do Governo brasileiro. Eu, que sou da base de apoio
ao Governo da Presidente Dilma, sei que ela tem
vontade de resolver esses problemas o mais rápido
possível. No entanto, entraves burocráticos acabam
não deixando. Assim, coloco-me à disposição, como
tenho certeza de que todas as Srªs e Srs. Senadores
e os parlamentares da Câmara dos Deputados, a fim
de que possamos amenizar esses problemas.
O Governo que dê uma solução para esse projeto
que está há mais de um ano na Câmara dos Deputados
e que visa criar essa estrutura, a fim de dar agilidade
aos processos dentro do ministério competente, que
é o Ministério da Integração Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E uma boa tarde
a todos.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Após ouvir o Senador Sérgio Souza,
concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, do PP do
Rio Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores,
nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, servidores desta Casa, Senador Sérgio Souza, tenho a convicção de que também
temos de reduzir um pouco a cultura de se criar um
órgão para resolver problemas. Tenho usado sempre
o exemplo do Ministério da Previdência Social. Não foi
criado nenhum órgão para que o Ministério fizesse uma
verdadeira revolução interna no sistema de concessão
de benefícios à Previdência: demorava-se 6 meses para
um trabalhador iniciar seu processo de aposentadoria;
hoje, se faz em 30 minutos. Se foi possível fazer isso,
para liberar recursos basta uma decisão do chefe, do
Ministro e da fonte pagadora. Basta isso. Estamos
vendo sempre uma forma de aumentar a despesa,
e isso consome recursos e não atende à finalidade
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principal que é o dinheiro chegar aonde mais precisa,
às vítimas dessas catástrofes, seja o agricultor, seja
o comerciante, seja o próprio morador de uma cidade.
Mas hoje estou aqui usando a tribuna também
para trazer um assunto para os nossos telespectadores especialmente – estamos em uma sessão não deliberativa durante esta semana, por conta do segundo
turno das eleições municipais, que são, a meu juízo,
as mais importantes.
O Governo Federal não pode mais atrasar decisões importantes sobre a regulação adequada para
corrigir os rumos do setor aeroportuário nacional. Precisamos, Srªs e Srs. Senadores, de políticas claras e
objetivas para fazer, a tempo, os ajustes necessários
ao desenvolvimento inteligente dos nossos aeroportos,
se não quisermos afastar investidores ou aumentar as
chances de falhas, que têm ocorrido repetidas vezes
nos últimos meses.
Na manhã de hoje, 24 de outubro, houve uma
reunião da Secretaria de Aviação Civil, representada
pelo Secretário Wagner Bittencourt, com o Presidente
da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
– Infraero, Gustavo do Vale, e com o Diretor-Presidente
da Agência Nacional de Aviação Civil – Anac, Marcelo
Guaranys. O acidente com o cargueiro MD-11 da empresa americana Centurion, ocorrido no último dia 13
de outubro, no aeroporto de Viracopos, em Campinas,
motivou essa reunião extraordinária.
É uma oportunidade para avanços importantes
em benefício do setor.
Por causa desse acidente a que há pouco me
referi, que envolveu a aeronave Centurion, norte-americana, pousos e decolagens foram paralisados por
quase dois dias na única pista do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Como resultado, 507 voos foram
cancelados e 30 mil passageiros foram diretamente
afetados por essa falha, segundo dados da própria
Anac e também da Infraero.
Desde o dia do acidente, outras duas grandes
companhias aéreas brasileiras também apresentaram
falhas operacionais sérias. Nas últimas semanas, os
problemas atingiram o sistema de check-in das companhias, causando atrasos de voos e danos não apenas
às próprias empresas, já notificadas pela Anac, mas
também transtornos aos passageiros do transporte
aéreo, cada vez mais essencial para um país continental, como o nosso.
Só o acidente com o cargueiro em Campinas
resultou em um prejuízo de mais de R$20 milhões,
segundo estimativas das companhias aéreas brasileiras. Mas os prejuízos são maiores se formos considerar a soma de todos os incidentes ou acidentes no
setor, como o roubo de cargas, também em Viracopos,
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na madrugada de terça-feira, causando prejuízos de
quase R$4 milhões, por exemplo. Foi outra surpresa
para os passageiros e as companhias aéreas brasileiras nessa área.
Essa fragilidade dos aeroportos foi tema da reportagem “Caos Anunciado”, publicada nesta semana
pela revista Veja.
A repórter Simone Costa comparou dados dos
aeroportos do Brasil com os dos Estados Unidos, com
base em cálculos de especialistas de finanças e também da Associação Internacional de Transporte Aéreo
(Iata), e chegou à seguinte conclusão:
As chances de ocorrer um acidente semelhante
ao de Viracopos é 145% maior no Brasil do que nos
Estados Unidos, considerando apenas o número de
voos, por pista, em um único dia. O aeroporto de Porto
Alegre, na minha capital, o aeroporto Salgado Filho, por
exemplo, é um dos que abrem brecha para imprevistos ou falhas semelhantes às ocorridas em Viracopos
ou mesmo para atrasos de voos e excesso de filas de
passageiros e aeronaves.
No aeroporto Salgado Filho, que é um aeroporto
relativamente novo, mas também já obsoleto, também
temos apenas uma pista para pousos e decolagens.
No dia 10 de outubro, um jato particular saiu da
pista. Foi preciso fechar o aeroporto por 3 horas. Prova
da fragilidade de uma pista, apenas. Em todo o Brasil,
temos apenas 14 aeroportos com duas ou mais pistas,
enquanto, nos Estados Unidos, o número com mais
opções para pousos e decolagens é de 438. Para duplicar e ampliar a pista do aeroporto de Porto Alegre,
por exemplo, seriam necessários aproximadamente
R$700 milhões, segundo estudos dos especialistas.
Por isso, as próprias autoridades aeroportuárias
e de infraestrutura do meu Estado e do Governo Federal consideram a alternativa de construir um novo
aeroporto no Rio Grande do Sul, o Aeroporto Internacional 20 de Setembro, entre os Municípios de Nova
Santa Rita e Portão, na região metropolitana de Porto
Alegre, área localizada a 30km da capital.
A ideia para a construção do novo espaço surgiu
a partir da formação de um grupo de trabalho com profissionais e técnicos num processo liderado pelo Presidente do Conselho de Acionistas do Grupo Sinos, cuja
sede fica em Novo Hamburgo, na Região do Vale dos
Sinos, o empresário da comunicação Mário Gusmão.
Esse grupo de comunicações – veja só – elaborou um
projeto, o qual pude conhecer em 2010, em visita ao
Grupo Sinos e ao Jornal NH, e que hoje conta com o
apoio de várias lideranças parlamentares e das principais entidades do setor produtivo do meu Estado.
Trata-se, portanto, de uma alternativa para qualificar os ajustes no setor de infraestrutura não apenas
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no Rio Grande do Sul, mas para servir de exemplo
para outros Estados da Federação. E, principalmente,
passou a ser uma alternativa para ampliar o transporte
de passageiros, de cargas e ainda desenvolver a área
hoteleira e comercial em torno dessas construções.
Portanto, o Governo Federal precisa considerar
os aeroportos comerciais regionais nessa estratégia,
como uma alternativa de desenvolvimento nas ações
de melhoria da infraestrutura brasileira.
No meu Estado, cidades como Caxias do Sul,
Santa Rosa, Santa Maria, Santo Ângelo, Erechim,
Passo Fundo, Rio Grande, Pelotas, Sant’Ana do Livramento e Uruguaiana, entre outros, poderiam receber
investimentos e, assim, desafogar outros aeroportos.
Precisamos ter foco, também, em projetos já existentes da Administração Pública como as Parcerias
Público-Privadas – as famosas PPPs – ou ainda novas
concessões para a atração de capital do setor privado.
Para quantificar o tamanho da redução dos investimentos no Brasil, o jornal O Globo publicou hoje
o ranking global de investimentos da Conferência das
Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento.
O Brasil caiu da quinta para a sexta colocação no
volume de Investimentos Diretos Estrangeiros (IDE) no
primeiro semestre desse ano, em relação ao mesmo
período do ano passado. Isso
���������������������������
significa que o momento econômico do Brasil é delicado e requer atenção
redobrada, pois os investidores já não olham para o
nosso País como olhavam há um ano. Os investimentos estão despencando e regras claras são mais do
que necessidade para ajudar nessa correção de rota.
Portanto, o fantasma do “apagão aéreo” ainda
ronda a administração pública e usuários brasileiros
do transporte aéreo. Não serão intervenções radicais,
grandes planos impraticáveis e a “mão pesada” do
Estado que resolverão os gargalos do nosso sistema
de transporte aéreo.
Precisamos usar o que temos e melhorar o que
podemos. Se o governo optou por recorrer ao conhecimento e à agilidade do mercado do setor privado,
não podemos mais ficar “à mercê” dos imprevistos e
dos improvisos.
O novo programa de investimentos em aeroportos
que deve ser anunciado pelo Governo Federal após o
segundo turno das eleições municipais precisa apontar caminhos mais claros e seguro e não aumentos de
barreiras ou dificuldades nesses processos de transferência de responsabiliade.
O setor aeroviário é uma área muito afetada pelos movimentos internacionais, como o câmbio, por
exemplo. Portanto, modelos internacionais funcionais
e bem-sucedidos precisam ser considerados. Precisamos usar isso como parâmetro e adotar algumas
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ações simples para melhorar a segurança. Retirar os
lixões e incentivar a coleta de lixo nas favelas próximas
aos aeroportos, por exemplo, é uma ação urgente para
aumentar a segurança dos voos.
Isso ainda é um problema sério em várias cidades do nosso País porque o acúmulo de lixo atrai aves
para as proximidades das pistas de pouso e decolagem, aumentando as chances de acidentes envolvendo
aeronaves. Só no ano passado, foram quase 1,5 mil
ocorrências no Brasil de acidentes envolvendo aves e
aviões, um aumento de 47% em relação ao ano anterior de 2010.
A Presidente Dilma Rousseff, aliás, sancionou
recentemente uma lei delimitando a área de segurança
aeroportuária com raio de 20 quilómetros a partir da
maior pista de decolagem e multas entre R$250,00 e
R$1,2 bilhão para quem não cumprir a lei. Autorizando também o controle e até mesmo o abate das aves
para aumentar a segurança.
No meu Estado, há um controle biológico com gaviões, que fazem essa guarda afugentando do espaço
aéreo as aves que ali podem comprometer e significar
riscos para a segurança.
Aqui no Senado Federal, também temos ouvido
representantes do setor aeroportuário e já colhemos
uma série de sugestões sobre o que pode reduzir os
gargalos. Até fevereiro do próximo ano, a Subcomissão Temporária Aeroportuária da Aviação Civil, criada
no âmbito da Comissão de Infraestrutura, deve apresentar o relatório final com mais sugestões para os
dilemas do setor.
O relatório parcial apresentado pelo Selator Vital
do Rego, do PMDB da Paraíba, em parceria com o Senador Vicentinho Alves, do PR de Tocantins, já foi apresentado. Ele demonstra a insatisfação das empresas
em relação à clareza das regras para investimentos e
ainda necessidade de inovação e de mais comunicação
entre os diferentes órgãos envolvidos com a aviação
para minimizar os impactos negativos ao usuário, ao
consumidor de serviços aéreos.
Portanto, as sugestões já estão aí. Só nesta Casa
tramitam 18 projetos sobre aviação civil. Eu, por exemplo, apresentei o PLS nº 24, de 2012, cujo relator é
o Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São
Paulo, que está na Comissão de Constituição e Justiça
em caráter terminativo.
Essa minha proposta limita em até 10% o valor
das multas por cancelamento ou transferência antecipada das passagens aéreas. Se você quer transferir
de um dia para outro o seu voo, as companhias têm
multas variadas, que vão de R$80,00 a R$140,00. Cada
companhia decide ao seu bel-prazer quanto vai cobrar
de multa. Então, aqui é 10% sobre o valor original do
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bilhete retirado. Não faz sentido hoje não se querer fazer,
já que temos mobilidade hoje na telefonia, essa flexibilidade, essa mobilidade para o usuário que quer adiar
a sua viagem de hoje para amanhã ou para a próxima
semana, no mesmo horário e na mesma companhia.
As empresas hoje cobram multas extorsivas até. Essa
proposta parece razoável porque, na verdade, não se
deveria cobrar nenhuma multa ou uma multa apenas
simbólica, mas não o que está acontecendo hoje.
É uma afronta ao consumidor o pagamento de
serviço não utilizado – e isso vale também para o cancelamento dos bilhetes tirados – e multas tão elevadas
como têm cobrado as companhias aéreas que operam
no Brasil, especialmente as companhias brasileiras. É
um projeto que torna mais justa a relação entre consumidores e empresas aéreas. Aliás, a própria Anac
já está trabalhando nessa direção.
Precisamos também reduzir os custos em localidades onde o acesso a passagens de avião é mais
complicado e caro. Em cidades gémeas na fronteira,
por exemplo, penso que os preços continuam totalmente fora de padrão.
Nas cidades do Norte, por exemplo, ou mesmo
nas no Sul, o preço pago por quem viaja poucos quilómetros de avião para outra cidade estrangeira próxima à fronteira é muito superior aos valores cobrados
por distâncias semelhantes em território brasileiro. O
tratamento isonômico é zero!
Sobre essa questão, apresentei o Projeto de Lei
nº 303, de 2012, cujo Relator é o Senador Romero
Jucá, do PMDB de Roraima, e está em tramitação na
Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE.
O projeto estabelece valor da taxa de embarque
para as cidades gêmeas da fronteira igual ao que é
cobrado como taxa de embarque em voo doméstico.
O setor aéreo precisa de revisões e de soluções
que aumentem a competitividade do setor.
Até setembro deste ano, por exemplo, eu tinha a
opção, como Senadora, para voar mais barato e mais
rapidamente. Mas não foi possível, porque a companhia
aérea eliminou seus voos para Porto Alegre. Claro, o
bilhete era mais barato, a poltrona não reclinava, mas
eu me submeti a isso para economizar o dinheiro público no Senado. Para tirar a concorrência e essa possibilidade de opção para o usuário, a companhia aérea
simplesmente retirou essa rota. Essa rota foi eliminada.
Esses voos eram permanentemente lotados, exatamente porque o preço era sempre atrativo. Era nesse
que eu sempre viajava, não só por causa do horário,
Senador Mozarildo, mas também por causa da tarifa,
que era bem menor que as demais tarifas cobradas.
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Então, veja que tudo que é para prejudicar o
usuário, parece que tem sempre uma pessoa pronta
para ajudar nisso.
Para se ter uma ideia do motivo desse meu projeto em relação às cidades gêmeas – e V. Exª é de
Roraima, que tem cidades gêmeas com a fronteira
vou dar o exemplo, e foi isso que me inspirou Aliás, um
empresário, lá de Santana do Livramento, me alertou
sobre essa questão relacionada ao custo da taxa de
embarque. Saindo de Porto Alegre para a cidade de
Rivera, no Uruguai, que é separada por uma rua da
cidade de Santana do Livramento, portanto, praticamente dentro da cidade, a taxa de embarque cobrada
pela Infraero é de voo internacional – US$80!. Qual era
o preço da passagem aérea para esse voo? Era de
US$80! Então, não tem significado, não tem sentido
para o usuário, porque ela se torna inviável em função
da taxa de embarque.
O meu projeto diz que: nas cidades gêmeas, onde
houver o transporte, saindo de qualquer lugar – de São
Paulo, do Rio – para as cidades gêmeas, a tarifa a ser
cobrada, na cidade gêmea, de uma cidade na fronteira
brasileira, equivalerá à tarifa de voo doméstico. Isso
será uma forma também de viabilizar, de racionalizar
e de desenvolver o chamado transporte aéreo regional.
Penso que essa é uma iniciativa que confio que
o Senador Romero Jucá, lá de Roraima também, possa acolher.
E a falta de concorrência é outra questão contra a qual nós, usuários, temos que nos debater, pois,
hoje, sou obrigada a voar de Brasília a Porto Alegre,
pagando mais e demorando mais tempo no deslocamento, porque as companhias aéreas estão limitando
aquilo que era oferecido até a semana passada ou o
mês passado.
Portanto, as mudanças precisam vir em benefício
dos usuários, em benefício do desenvolvimento, e não
temos muito tempo para improvisos. Estamos chegando a uma Copa das Confederações, no ano que vem,
e a uma Copa do Mundo, em 2014.
Temos que corrigir, urgentemente, os erros cometidos no passado e no setor aeroportuário, como a
demora da União, por exemplo, num tema social relevante, em pagar as dívidas que tem com os aposentados do Fundo Aerus/Varig ou das outras empresas,
mesmo após decisões da Justiça favoráveis ao pagamento daqueles que aplicaram o seu dinheiro, a sua
poupança, nesse Fundo.
Por isso, faço questão, hoje, de fazer uma leitura
breve – estou procurando, no meu e-mail –, porque recebi, agora, a carta de um beneficiário do Fundo Aerus
que aguarda, há muito tempo, uma reparação desse
direito. Vou ler, para finalizar esse meu pronunciamento.
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Niterói, 24 de outubro de 2012. Excelentíssimo
Juiz da 14ª Vara Federal de Brasília, Excelentíssimo Juiz Jamil Rosa de Jesus Oliveira, gostaria muito de, em meu nome, em nome de minha família e em nome de todos aposentados e
pensionistas do Fundo de Pensão Aerus/Varig
e Transbrasil, agradecer V. Exª pela condução
do processo de antecipação de tutela de que
V. Exª está à frente. Sua conduta está sendo
da maior importância para todo esse enorme
grupo de brasileiros que vêm passando, há
mais de seis longos anos, severas privações.
V. Exª não imagina o contentamento e a felicidade que está nos rostos daqueles que procuram justiça para um emblemático e grave
problema que vem nos afligindo, desde que o
Fundo de Pensão Aerus sofreu intervenção,
no dia 12 de abril de 2006.
Todos estão o agradecendo pela postura firme
e forte que V. Exª tem tomado neste caso, muito obrigado, Excelentíssimo Juiz Jamil Rosa
de Jesus Oliveira. Vossa decisão tem sido de
grande importância, e a última decisão tomada
por V. Exª foi excelente, não deixando margem
para que a União interponha mais recursos e
impugnações a este pagamento que [eu acrescento] é justo, líquido e certo. Muito obrigado
por tudo, Excelentíssimo Juiz Jamil Rosa de
Jesus Oliveira.
A Justiça em vossas mãos é verdadeiramente justa! Que Deus abençoe V. Exª e todos de
vossa família! Espero que um dia – e creio que
ele está próximo – possa ir a Brasília agradecer
pessoalmente V. Exª por tudo que V. Exª tem
feito por nós. Os milhares de homens e mulheres, e suas respectivas famílias, envolvidos
diretamente nesse grave problema agradecem
também V. Exª. Mais uma vez, meu muitíssimo obrigado, Exmo. Juiz Jamil Rosa de Jesus
Oliveira. Que Deus o proteja hoje e sempre!
Aproveito o ensejo para enviar a V. Exª cordiais saudações. Atenciosamente, Comissário
de bordo da Varig aposentado, José Paulo de
Rezende, Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro.
Faço esta leitura exatamente para, em nome dele,
renovar a solicitação para que o Governo Federal faça
o pagamento dessas pessoas, porque, na semana passada, mais um comandante da Varig, o Comandante
Stringhini, morreu sem ver esse direito recuperado. Faço
isso em homenagem à memória dele e dos outros que
já morreram sem recuperar esse direito líquido e certo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Após o brilhante pronunciamento da
Senadora Ana Amélia, concedo a palavra ao Senador
Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu
ocupo a tribuna nesta tarde para tratar de três temas
de total relevância, no meu entendimento.
O primeiro tema é a Medida Provisória nº 585,
de 23 de outubro de 2012, emitida pela Presidência da
República, que compensa os Estados e Municípios pelas perdas no fomento das exportações. Essa era uma
reivindicação dos governadores dos Estados brasileiros,
dos prefeitos, e a Presidente Dilma teve sensibilidade e
encaminhou essa Medida Provisória, na qual destina o
valor de R$1,950 bilhão para compensar as perdas dos
Estados e dos Municípios com as exportações. Nosso
Estado do Mato Grosso, desse total, receberá o equivalente a 12%; em valores reais, em torno de R$230
milhões, dos quais 75% serão destinados ao Estado
do Mato Grosso, e 25% desse valor serão destinados
aos 141 Municípios do nosso Estado.
Trata-se de um suporte e de um aporte importante, neste momento em que os Estados passam
por dificuldades, em que os Municípios e os prefeitos,
em encerramento de mandato, também passam por
dificuldades. Essa compensação pelas exportações
vem em boa hora, e eu cumprimento o Ministro da
Fazenda, a Presidente Dilma e a equipe econômica
por esse entendimento.
Nós estamos apresentando aqui, no Senado, ainda no dia de hoje, uma emenda, aliás, duas emendas
a essa medida provisória, que tratam justamente da
compensação das perdas dos Municípios relativas ao
IPI, no valor de aproximadamente R$1,5 bilhão, mais
as perdas referentes à Cide – Contribuição sobre os
Combustíveis, que também não foram repassadas no
ano de 2012 aos Estados e aos Municípios. Então, nós
esperamos que, na semana que vem, possamos, após
a instalação da comissão que vai apreciar essa medida provisória, fazer um trabalho de sensibilização aos
nossos colegas Senadores para o acolhimento dessas
duas emendas que vamos apresentar. As duas fazem
justiça aos Estados brasileiros e aos Municípios, em
função da desoneração que o Governo Federal fez
num momento de crise. Nós achamos justo, mas não
podemos penalizar os Estados e os Municípios. Então, as duas emendas tratam da compensação do IPI
e também da Cide.
O outro assunto, Sr. Presidente, refere-se – e eu
queria noticiar às pessoas de Mato Grosso, especialmente às da região do Araguaia que nos assistem pela
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TV Senado – a uma questão que algumas vezes já
colocamos aqui sobre a Reserva Suiá Missú, em que
existe um embate jurídico. Sete mil pessoas estão naquela área, aflitas com a perspectiva da desocupação.
Nós tivemos recentemente uma liminar favorável por parte do Tribunal Regional Federal. Depois, a
Procuradoria Geral da República recorreu, e tivemos
a suspensão dessa liminar por parte do Supremo Tribunal Federal, o que trouxe àquela região, novamente,
o nervosismo e a aflição de 7 mil pessoas, que, depois
de mais de 30 anos instaladas em suas propriedades,
terão que desocupar essas áreas para dar lugar a 300
índios. Esses 300 índios, que convivem lá pacificamente
com essas famílias, reconhecem que aquela área não
é deles e que lhes seja destinada outra área. O Governador do Estado do Mato Grosso já destinou uma
nova área de um parque estadual, com área, inclusive,
muito maior do que a pleiteada pela Funai para esses
300 índios. Infelizmente, nós não conseguimos, até o
momento, sensibilizar a Funai, mas, após uma liminar
do TRF, foi feito um grupo de trabalho, envolvendo a
Ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e o Ministro
da AGU, Luís Adams, para encontrar uma solução pacífica para essa situação. E nos surpreendemos com
essa liminar por parte do Supremo Tribunal Federal,
do Ministro Presidente Ayres Britto.
Ontem, tivemos uma audiência com o Presidente do STF, Ministro Ayres Britto, que nos recebeu de
forma muito gentil. E eu queria aqui, publicamente,
agradecer a ele e parabenizá-lo, como também a sua
equipe, pela competência e pela gentileza. Lá, tivemos a oportunidade de lhe explicar o caos social que
aconteceria caso essa desocupação viesse se efetivar.
O Ministro se mostrou tão surpreso quanto nós.
O Governo, por meio da Casa Civil, da AGU, do Ministério da Justiça, está procurando uma solução pacífica que possa atender os índios e os não índios. A
Procuradora da República, Deborah Duprat, esteve
lá, acompanhada da Presidente da Funai, justamente
para pedir que agilizasse essa liminar.
Então, na verdade, o Governo trabalha em uma
mão, e há partes do Governo que trabalham em outra
mão. Lamentamos essa posição e vamos comunicar à
Ministra da Casa Civil e também ao Ministro da AGU
a situação.
Mas eu queria, na oportunidade, tranquilizar as
pessoas da Reserva Suiá Missú, que, com certeza,
assistem à TV Senado sempre em busca de notícias,
sobre tal situação, sobre a nossa solicitação e a nossa
visita, ontem, muito bem-sucedida, ao Ministro Ayres
Britto. O Ministro se sensibilizou com a causa dessas
famílias que lá moram, porque ele mesmo sabe do
equívoco que ocorreu, há pouco tempo, sobre a Re-
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serva Raposa Serra do Sol. Na verdade, foi uma decepção para todos: para índios, para não índios, para
o Governo. Uma área que correspondia à produção
de 6% do PIB do Brasil hoje não produz nada, e as
pessoas que lá moravam hoje moram nas favelas de
Boa Vista. Foi um equívoco, digamos, de todo o Estado
brasileiro desocupar as famílias da Raposa Serra do
Sol. E, mais uma vez, se repetíssemos essa situação,
o que estava previsto para fazermos em Suiá Missú,
seria mais ou menos um erro.
Mas nós estamos otimistas. Vamos ter outra reunião com o Ministro na próxima semana. Ele ficou de
conversar hoje com a Ministra Gleisi Hoffmann e também com o Ministro Luís Adams, para tentarmos achar
uma solução que atenda os não índios e também os
índios, sem termos o conflito que está previamente
anunciado, caso essa desapropriação venha a ocorrer.
No terceiro tema, Sr. Presidente, vamos falar um
pouco sobre o Código Florestal, mas falar de outra ótica. Depois do veto da Presidente Dilma, nós sempre
vemos colegas Senadores e Deputados reclamando,
criticando, e eu queria dizer que, na nossa ótica, o Código Florestal é um avanço, é uma conquista nossa, do
povo brasileiro. Que possamos, a partir de agora, ter
segurança jurídica. É sobre esse tema que eu quero
agora me debruçar por alguns instantes.
Já há algum tempo, estamos a discutir o Código
Florestal, em razão das implicações sociais e econômicas. Nada mais justo que o debate seja aprofundado, cuidadoso e até mesmo acalorado, como algumas
vezes aconteceu.
Após sofrer modificações no Congresso Nacional
e ser sancionado com doze vetos, a Presidente Dilma
editou a Medida Provisória nº 571, de 2012, cujo texto
resgatava, em grande parte, o que havia sido inicialmente aprovado no Senado Federal. Nova rodada de
negociações, novas emendas, novas alterações, e tivemos a Lei nº 12.727, de 2012, a qual sofreu alguns
vetos pontuais por parte da Presidente da República.
Tais vetos presidenciais não são isentos de polêmica. Na verdade, o debate continua, o que é bastante salutar, porque mostra a pluralidade da sociedade
brasileira. Quero observar que os vetos da Presidente
Dilma à Lei nº 12.727 são bastante equilibrados, na
medida em que não acarretarão grandes perdas, nem
para ruralistas e nem para ambientalistas. E, mais importante ainda: temos, finalmente, um ambiente em que
reina a segurança jurídica, com um Código Florestal
moderno, massivamente estudado, avaliado e debatido
de forma transparente e democrática. Agora sabemos
exatamente quais são as regras, quais as normas a
serem obedecidas e como o cidadão deve se portar
em relação às questões ambientais no nosso País.
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Antes de apontar os vetos da Presidente Dilma,
creio ser importante tecer algumas observações a
respeito da atualidade que nos cerca, elemento que
me parece ser fundamental, para que possamos compreender a situação em que vivemos e a necessidade
dos vetos levados a cabo pela Presidenta.
De um lado, é preciso observar que o século
XXI se mostra como o das grandes demandas em
torno da produção de alimentos e de commodities.
Os países emergentes se apresentam como grandes
consumidores, ao mesmo tempo em que é crescente o anseio dos países desenvolvidos por alimentos.
Basta observar que o setor agropecuário tem sido o
motor da economia brasileira na última década. Graças ao dinamismo do produtor rural brasileiro, o PIB
agropecuário do país tem sido repetidamente positivo,
assegurando a existência de superávits na balança do
comércio exterior do País.
De outro lado, o equilíbrio ecológico se mostra
cada vez mais delicado. O aquecimento do Planeta, em
razão das atividades humanas, não é mera especulação. Trata-se de fato real, algo que tem sido comprovado pelos acontecimentos. Simultaneamente, temos
visto cada vez mais oscilações do clima no Planeta.
Invernos extremamente rigorosos são seguidos por
verões escaldantes. Recordes de temperatura se dão
em rápida sucessão, ao mesmo tempo em que se verificam secas mais prolongadas, desertificação de vastas
áreas do Globo, bem como quebras de safra, extinção
de plantas e animais e destruição de ecossistemas
inteiros. O quadro do mundo é de um equilíbrio cada
vez mais precário entre as necessidades econômicas
e aquilo que o Planeta pode oferecer.
Pois bem, a Presidenta Dilma efetuou nove vetos,
os quais têm as seguintes implicações:
1. manter a obrigação de proteger áreas de preservação permanente, também conhecidas como
APPs, em áreas urbanas;
2. evitar novos desmatamentos, particularmente
nas regiões do bioma Cerrado, localizados na
Amazônia Legal;
3. dispensar a autorização prévia para o plantio
de espécies florestais nativas e exóticas;
4. determinar o fim do prazo de 20 dias para que
o proprietário rural passe a fazer parte do Programa de Regularização Ambiental;
5. recuperar os critérios para a recomposição
de matas;
6. vedar a recuperação de Áreas de Preservação Permanente por meio do plantio contínuo de
árvores frutíferas;
7. proibir a regra para recomposição de faixa de
apenas cinco metros de Área de Proteção Per-
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manente às margens de rios intermitentes de até
dois metros de largura;
8. vetar a regra que restringia a recomposição de
Área de Proteção Permanente em imóveis com
mais de quatro módulos fiscais a 25% do seu
tamanho; e o último veto:
9. manter a exigência de averbação da reserva
legal no cartório de registro de imóveis, o que
é dispensado após o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Em conjunto, tais vetos visam a assegurar que
possamos atingir o tão delicado equilíbrio ao qual me
referi, entre desenvolvimento econômico e necessidades ambientais.
Para concluir, o Decreto n° 7.830, editado pela
Presidenta, por sua vez, regulou o Sistema de Cadastro
Ambiental Rural, bem como estabeleceu normas de caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental
que foram estabelecidos pelo novo Código Florestal.
Assim, creio que o resultado é extremamente positivo para a sociedade brasileira, para o Congresso
Nacional, para os ambientalistas, para os produtores
rurais, para o Governo Federal. As discussões que
foram travadas aqui e em todo Brasil, por intermédio
de audiências públicas que se sucederam em todos
os Estados, frutificaram em um novo ordenamento florestal para o País, de maneira que agora poderemos
dar um passo a mais no caminho do desenvolvimento
sustentável no Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senador Cidinho, gostaria de pedir a
V. Exª que presida um pouco a sessão, pois tenho um
compromisso.
E convido para fazer uso da palavra o Senador
Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, quem quer que seja, Srªs e Srs. Senadores, caros ouvintes da Rádio Senado, espectadores
da TV Senado, gostaria de registrar, no dia de hoje,
o primeiro resultado de um grande investimento que
temos o orgulho de ver sendo erguido no Estado de
Pernambuco pelo Governo Federal. A Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás),
vinculada ao Ministério da Saúde, começa a distribuir
nesta semana a cola de fibrina, primeiro hemoderivado
produzido pela estatal.
Trata-se de um selante biológico produzido a partir
do plasma humano, um dos componentes do sangue.
A cola de fibrina serve para controlar hemorragias em
cirurgias cardiovasculares, ortopédicas e neurocirur-
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gias, em plásticas de alta complexidade, em cirurgias
dentárias nos pacientes com coagulopatias e nos tratamentos de hemorragias digestivas altas, dentre outras situações. A cola não possui contraindicação nem
apresenta risco de rejeição. Além de ser um vedador,
ajuda na cicatrização, na regeneração de ossos e tecidos e na formação de novos vasos, mas não chega
a substituir os pontos dados nas cirurgias.
A produção da cola de fibrina representa um marco importante para a saúde do País. Tenho orgulho e
felicidade de fazer parte dessa história. Foi no período em que estive como Ministro da Saúde do Governo Lula que criei a Hemobrás, que hoje tem sua sede
em Pernambuco.
Àquela época, havia iniciativas do então Governo de Pernambuco e de empresas multinacionais no
sentido de implantarem uma fábrica de hemoderivados
naquele Estado. No entanto, a legislação brasileira que
trata do uso e da comercialização de sangue impedia
qualquer tipo de participação privada para o atendimento às demandas de sangue e de hemoderivados
no Brasil. Assim, com a anuência do Presidente Lula,
iniciamos o processo de construção da Hemobrás, uma
empresa estatal que vem hoje já dando importantes
resultados para o País e que segue no seu processo
de construção no Estado de Pernambuco.
Inclusive, é relevante dizer que foi a implantação
da Hemobrás na cidade de Goiana, na região norte
do Estado de Pernambuco, litoral norte, que permitiu
a atração de outros investimentos importantes na área
de farmoquímica, com o planejamento da implantação
de fábricas de vacinas, de medicamentos, de produção
de produtos biotecnológicos, a produção de produtos
a partir da engenharia genética, enfim, o que fará com
que aquela região seja, num futuro muito próximo, um
grande polo farmoquímico de biotecnologia e de engenharia genética no Nordeste.
Como disse o Presidente da estatal, Romulo Maciel Filho, a produção da cola de fibrina é o prenúncio
da construção da autossuficiência brasileira em hemoderivados. É importante dizer que o Brasil gasta
centenas de milhões de dólares por ano para importar
elementos derivados do sangue que são utilizados para
várias doenças. A implantação e o funcionamento pleno
da Hemobrás não só vão significar a autossuficiência
do Brasil na produção de hemoderivados para o SUS,
como também a sua capacidade, seja de vender esses
produtos, seja de doar a outros países, num trabalho
de solidariedade entre países irmãos na América Latina e países africanos também.
A cola de fibrina, até então, era obtida exclusivamente por importação. Em virtude do alto custo do
produto no exterior e da sua baixa oferta, era então
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um recurso disponível, basicamente, na rede privada.
São utilizados, atualmente, algo em torno de 5 litros de
cola de fibrina ao ano em todo o País. Os usuários do
Sistema Único de Saúde, o SUS, não tinham acesso
a esse produto, mas agora passarão a ter.
Neste primeiro momento, a cola será fornecida a
quatro hospitais públicos de Pernambuco, sem custo
algum para essas entidades. Em um ano, o Hospital da
Restauração, o Hospital de Câncer de Pernambuco, o
Hospital Oswaldo Cruz e o Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape) receberão
3,5 litros de cola, o suficiente para 680 cirurgias. A
partir do próximo ano, a perspectiva é expandir esse
fornecimento para todo o País, conforme orientação
do Ministério da Saúde. A previsão da Hemobrás é a
produção de 13 litros da cola em 2013, 14 litros em
2014 e 16 litros em 2015.
Os hospitais públicos beneficiados serão aqueles
que obedecerem a alguns pré-requisitos. A cola deverá
ser fornecida aos hospitais que realizam procedimentos em que sua aplicação é recomendada. Além disso,
o Ministério da Saúde selecionará as unidades que
tenham estrutura para o correto armazenamento do
produto e profissionais que saibam manuseá-lo, mas a
intenção é atender a todos os usuários do SUS no País.
A cola de fibrina está sendo produzida com financiamento do Ministério da Saúde no laboratório da
Hemobrás, inaugurado em dezembro do ano passado
em área cedida pela Fundação Hemope – laboratório do Governo do Estado de Pernambuco –, mas a
intenção é transferir essa produção, posteriormente,
para a planta da Hemobrás que está sendo construída no Município de Goiana, Zona da Mata Norte de
Pernambuco, a 63 quilômetros do Recife.
Além da cola de fibrina, a fábrica da Hemobrás
produzirá albumina, usada no tratamento de queimados, pessoas com cirrose, em terapia intensiva e outras
situações. Também o Complexo Protrombínico e os Fatores 8 e 9, que são coagulantes usados no tratamento
da hemofilia estão no rol dos produtos da Hemobrás.
E a imunoglobulina, para pessoas com Aids e outras
doenças imunológicas, também ali será produzida.
Nessa lista de produtos está, ainda, o fator de
Von Willebrand, uma proteína de coagulação usada
no tratamento da doença de Von Willebrand, patologia
relacionada à dificuldade de coagular o sangue.
Caros colegas, a Hemobrás tem uma grande importância para todo o País, pois será a maior fábrica
de hemoderivados da América Latina e tornará o Brasil autossuficiente em hemoderivados. Hoje, o plasma
brasileiro é enviado ao exterior para retornar ao País
na forma de medicamentos.
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Para Pernambuco, especificamente, a Hemobrás
representa também mais desenvolvimento, emprego e
renda. Graças ao nosso trabalho junto ao Ministério da
Saúde e ao empenho do ex-Presidente Lula, a fábrica
será uma das âncoras do polo farmacoquímico – ou
farmoquímico – que está sendo construído no Estado.
O início das atividades da Hemobrás, cujos primeiros resultados vemos agora com a cola de fibrina, é
um marco importante para o Sistema Único de Saúde
e para todos nós brasileiros e brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo
Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – Cumprimento o Senador Humberto
Costa pelo seu pronunciamento.
Convido o Senador Humberto Costa para presidir a sessão.
O Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Costa.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Humberto Costa, Srs.
Senadores, senhoras e senhores telespectadores da
TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, o País está
prestes a testemunhar uma tragédia coletiva de 170
indígenas da etnia guarani-caiová, em Mato Grosso do
Sul, que depois de anos de luta pela demarcação de
suas terras tradicionais, ocupadas por fazendeiros e
guardadas por pistoleiros, resistem à ordem de desocupação decretada pela Justiça Federal. São 50 homens,
50 mulheres e 70 crianças que decidiram, depois de
sofrer, por décadas, um verdadeiro massacre cotidiano
com ameaças de morte e assassinatos cruéis, que fazem desse povo referência de um dos piores quadros
de violação dos direitos humanos no País.
Confinados em Reservas, como a de Dourados,
onde cerca de 14 mil indígenas ocupam 3,5 hectares,
eles se encontram há décadas numa situação de colapso, sem poder viver segundo a sua cultura, totalmente
encurralados, imersos numa natureza degradada, corroído pelo alcoolismo dos adultos e pela subnutrição
das crianças. Os índices de homicídio da Reserva são
maiores do que em zonas em estado de guerra.
Segundo o relatório do Conselho Indigenista
Missionário, o índice de assassinatos na Reserva de
Dourados é de 145 para cada 100 mil habitantes. Para
se ter uma ideia, comparando a média brasileira, esse
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índice é quatro vezes maior. No Iraque, esse índice é
de 93 assassinatos por cada 100 mil habitantes.
A cada seis dias, um jovem guarani-caiová se
suicida: desde a década de 80, cerca de 1,5 mil tiraram a própria vida; a maioria deles enforcou-se num
pé de árvore. Entre as várias causas apontadas pelos
pesquisadores, está o fato de que, nesse período da
vida, os jovens precisam formar sua família e as perspectivas de futuro são ou trabalhar na cana-de-açúcar
ou virar mendigos. O futuro, portanto, é o não ser aquilo
que se é, algo que talvez para muitos deles seja pior
do que a própria morte.
Atualmente, cerca de 10 mil indígenas trabalham
no corte da cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul.
Desde 2004, mais de 2,6 mil pessoas foram libertadas
da escravidão no Estado, que está entre os primeiros
na lista dos empregadores dessa desumanidade.
Os Relatórios de Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil, do Cimi, mostram que, nos últimos 8
anos, de 2003 a 2010, mais de 250 indígenas foram assassinados em Mato Grosso do Sul. No mesmo período,
também ocorreram 190 tentativas de assassinato, 176
suicídios e 49 atropelamentos contra diversas etnias.
Apenas nos últimos 4 anos, o número de assassinatos de indígenas no Mato Grosso do Sul foi superior
ao total de assassinatos das demais etnias no resto
do País. Somente na terra indígena Dourados, onde
vivem mais de 14 mil indígenas, foram 16 assassinatos.
Esses indicativos são tão graves que levaram a
Vice-Procuradora-Geral da República, Drª Deborah
Duprat, a afirmar que a Reserva de Dourados talvez
seja a maior tragédia conhecida da questão indígena.
O Cimi já denunciou os casos à ONU, e organismos internacionais e várias delegações já foram ao
Mato Grosso do Sul para constatar a situação.
Os números de assassinatos e de suicídios são
apenas a ponta do problema. De fato, são os indicativos de uma situação que se agrava com o tempo e
para a qual há morosidade na solução, má vontade dos
Poderes Públicos e negação muito forte por parte dos
atores envolvidos na questão.
Em busca de sua terra tradicional, localizada às
margens do Rio Hovy, no Município de Iguatemi, no
Mato Grosso do Sul, eles acamparam no local no dia
8 de agosto de 2011, nos fundos de fazendas. No dia
23 de agosto, foram atacados e cercados por pistoleiros, a mando dos fazendeiros. Em 1 ano, os pistoleiros
já derrubaram 10 vezes a ponte móvel feita por eles
para atravessar um rio com 30 metros de largura e 3
de fundura. Neste mesmo período, dois indígenas foram torturados e mortos pelos pistoleiros, outros dois
se suicidaram.
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Em tentativas anteriores de recuperação dessa
mesma terra, os guaranis-caiovás já tinham sido espancados e ameaçados com armas de fogo. Alguns
deles tiveram seus olhos vendados e foram jogados na
beira da estrada. Em outra ocasião, mulheres, velhos
e crianças tiveram seus braços e pernas fraturados.
Trata-se de uma situação insustentável, que precisa de uma intervenção urgente por parte do Governo
Federal. Nesse sentido, fazermo um apelo ao Ministério da Justiça para que acompanhe, de muito perto,
essa situação e tome as providências necessárias no
sentido de proteger a vida desses povos.
Em carta entregue ao Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e à Direção Nacional da Fundação
Nacional do Índio (Funai), os indígenas anunciaram
as atuais condições da comunidade e a falta de perspectiva de sobrevivência.
Permitam-me, Srªs e Srs. Senadores, ler aqui,
nesta tribuna, a íntegra deste documento:
Carta da comunidade Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay-lguatemi-MS para o Governo
e Justiça do Brasil.
Nós (50 homens, 50 mulheres e 70 crianças)
comunidades Guarani-Kaiowá originárias de
tekoha Pyelito kue/Mbrakay, viemos através
desta carta apresentar a nossa situação histórica e decisão definitiva diante da ordem de
despacho expressado pela Justiça Federal de
Naviraí-MS, conforme o processo nº 000003287.2012.4.03.6006, do dia 29 de setembro
de 2012.
Recebemos a informação de que nossa comunidade logo será atacada, violentada e expulsa
da margem do rio pela própria Justiça Federal,
de Naviraí-MS.
Assim, fica evidente para nós que a própria
ação da Justiça Federal gera e aumenta as
violências contra as nossas vidas, ignorando
os nossos direitos de sobreviver à margem do
rio Hovy e próximo de nosso território tradicional Pyelito Kue/Mbarakay.
Entendemos claramente que esta decisão da
Justiça Federal de Naviraí-MS é parte da ação
de genocídio e extermínio histórico ao povo indígena, nativo e autóctone do Mato Grosso do
Sul, isto é, a própria ação da Justiça Federal
está violentando e exterminando as nossas
vidas. Queremos deixar evidente ao Governo
e Justiça Federal que, por fim, já perdemos a
esperança de sobreviver dignamente e sem
violência em nosso território antigo, não acreditamos mais na Justiça brasileira.
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A quem vamos denunciar as violências praticadas contra nossas vidas? Para qual Justiça
do Brasil? Se a própria Justiça Federal está
gerando e alimentando violências contra nós.
Nós já avaliamos a nossa situação atual e
concluímos que vamos morrer todos mesmo
em pouco tempo, não temos e nem teremos
perspectiva de vida digna e justa tanto aqui
na margem do rio quanto longe daqui. Estamos aqui acampados a 50 metros do rio Hovy
onde já ocorreram quatro mortes, sendo duas
por meio de suicídio e duas em decorrência
de espancamento e tortura de pistoleiros das
fazendas.
Moramos na margem do rio Hovy há mais de
um ano e estamos sem nenhuma assistência,
isolados, cercado de pistoleiros e resistimos
até hoje. Comemos comida uma vez por dia.
Passamos tudo isso para recuperar o nosso
território antigo Pyleito Kue/Mbarakay. De fato,
sabemos muito bem que no centro desse nosso território antigo estão enterrados vários os
nossos avôs, avós, bisavôs e bisavós, ali estão
os cemitérios de todos nossos antepassados.
Cientes desse fato histórico, nós já vamos e
queremos ser mortos e enterrados junto aos
nossos antepassados aqui mesmo onde estamos hoje, por isso, pedimos ao Governo e
Justiça Federal para não decretar a ordem de
despejo/expulsão, mas solicitamos para decretar a nossa morte coletiva e para enterrar
nós todos aqui.
Pedimos, de uma vez por todas, para decretar
a nossa dizimação e extinção total, além de
enviar vários tratores para cavar um grande
buraco para jogar e enterrar os nossos corpos.
Esse é nosso pedido aos juizes federais. Já
aguardamos esta decisão da Justiça Federal.
Decretem a nossa morte coletiva Guarani e
Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay e enterrem-nos aqui. Visto que decidimos integralmente
a não sairmos daqui com vida e nem mortos.
Sabemos que não temos mais chance em
sobreviver dignamente aqui em nosso território antigo, já sofremos muito e estamos todos
massacrados e morrendo em ritmo acelerado. Sabemos que seremos expulsos daqui da
margem do rio pela Justiça, porém não vamos
sair da margem do rio. Como um povo nativo
e indígena histórico, decidimos meramente
em sermos mortos coletivamente aqui. Não
temos outra opção esta é a nossa última de-
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cisão unânime diante do despacho da Justiça
Federal de Navirai-MS.
Atenciosamente, Guarani-Kaiowá de Pyelito
Kue/Mbarakay
Como se vê, uma situação que precisa urgente
uma intervenção das autoridades federais, do Governo
Federal, enfim, uma mediação para que busquemos
uma solução que possa evitar uma tragédia.
É importante ressaltar que todas as vezes que
o Governo demarcou as terras indígenas contribuiu
para a redução da violência. Tivemos esse exemplo
recentemente em Raposa Serra do Sol, área de muitos
conflitos que, após um longo debate e uma decisão do
Supremo Tribunal Federal, obtivemos a demarcação,
o que reduziu a violência.
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, um minuto.
Recentemente participei do Quarup, no Alto Xingu, e pude testemunhar, a partir do trabalho histórico
desenvolvido pelos irmãos Villas Bôas e com a demarcação das terras do Parque Nacional do Xingu, como
diversas etnias, como os iaualapitis, kamaiurás, os
kalapalos, os xucurus, convivem e vivem em harmonia
com a natureza, mantendo as suas tradições culturais
e vivendo com boa qualidade de vida.
E o apelo que fazemos ao Ministério da Justiça, ao
Governo Federal e à Justiça do nosso País é para que
intervenham buscando uma mediação a fim de evitarmos uma tragédia, a qual, certamente, comprometerá
a imagem do Brasil e causará um imenso prejuízo a
essa etnia que pede socorro à sociedade brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/PT
– PE) – Há sobre a mesa Requerimento nº 894, de
2012, do Senador Roberto Requião, solicitando, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos
trabalhos da Casa de 29 a 31 de outubro do corrente
ano, a fim de participar, como Presidente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, do XLI
Período Ordinário Andino, na cidade de Lima, no Peru.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e distribuído ao Plenário despacho da Presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ad
referendum do seu Colegiado, que opina pela aprovação do Requerimento nº 894, de 2012.
É o seguinte o despacho da Presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional:
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DESPACHO DO PRSESIDENTE DA COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES E DEFSSA
NACIONAL, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO
DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO
AO PARECER PREVISTO NO ART. 40, § 4º,
DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Referente ao Requerimento nº 894, de 2012,
do Senador Roberto Requião, que “requer,
nos termos dos artigos 13 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal, c/c o artigo
14, § 2º, da Resolução nº 1, de 2011–CN,
licença dos trabalhos da Casa, de 29 a 31
de outubro de 2012, para participar, como
Presidente da Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul, do XLI Período Ordinário de Sessões do Parlamento Andino,
na cidade de Lima , no Peru; informando,
ainda, nos termos do artigo 39, I, do Regimento Interno do Senado Federal, que estará ausente do País entre os dias 28 a 31
de outubro de 2012”.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional recebeu no dia 23 de outubro de 2012 o requerimento em epígrafe, de autoria do ilustre Senador
Roberto Requião.
Os Atos nos 2 e 4, de 2011, desta Comissão, estabelecem rito de apreciação dessa modalidade de
requerimento, que, neste caso, não pôde ser observado, tendo em vista a proximidade entre o período da
missão e a próxima reunião deliberativa da Comissão.
Isso posto, e tendo em vista que o Regimento Interno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa
despachar solicitação de licença quando a sua votação
não puder ser realizada em duas sessões seguidas
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência desta Comissão decide adotar, com base no disposto no
art.412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento
análogo ao previsto no referido art. 41.
Desse modo, não tendo sido possível submeter
o requerimento ao Plenário da Comissão, o que somente poderá ocorrer na próxima reunião deliberativa,
este Presidente avoca para si a responsabilidade de
instruir favoravelmente a referida solicitação, ad referendum do Colegiado.
A razão para opinar favoravelmente está na explícita importância da participação do Presidente da
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul,
Senador Roberto Requião, em Sessões do Parlamento
Andino, cujas discussões abordarão “o Papel Parlamentar na Construção dos Processos de Integração
e o Diálogo Político Regional”, conforme convite feito
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ao Senador pelo Parlamento Andino, na pessoa do
Senhor Héctor Helí Rojas Jiménez, seu Presidente.
Esta Presidência, assim, opina pela aprovação
do Requerimento nº 894, de 2012, do Senador Roberto Requião.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2012. –
Senador Cristovam Buarque, Vice-Presidente, no
exercício da Presidência da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – A Presidência, nos termos do art. 41 do
Regimento Interno, defere o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/PT
– PE) – Registro aqui a presença da Escola Classe RCG
Ensino Fundamental, do Setor Militar Cruzeiro – DF.
Registro, também, a presença do ex-Senador
Ney Maranhão, do Estado de Pernambuco, que nos
alegra a todos.
Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Humberto Costa,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Sr. ex-Senador Ney
Maranhão, o eterno Senador, quero aqui trazer – reiteradas vezes abordo este assunto da tribuna – a questão do preço do combustível e do abastecimento do
combustível no meu Estado.
Enviei, no dia 28 de agosto, mais um ofício à
Presidência da Petrobras, desta vez à Drª Maria das
Graças Silva Foster, nos seguintes termos:
Senhora Presidenta,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria,
gostaria de merecer atenção especial e providencias cabíveis para que seja autorizada a
importação de combustível (gasolina e diesel),
da República Bolivariana da Venezuela, para
abastecer o Estado de Roraima.
Desde o ano de 1999, tenho mostrado minha
preocupação com o grave problema de abastecimento de combustível no meu Estado de
Roraima. Para confirmação de minha alegação, anexo ao presente cópia dos expedientes
que enviei às autoridades da época solicitando
providências para o caso.
Muito bem. Recebi da Presidente um ofício dizendo, resumidamente, Senador Humberto Costa, o
seguinte:
(...)
O Estado de Roraima encontra-se plenamente abastecido de gasolina e óleo diesel. A gasolina consumida naquele Estado é entregue
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pela Petrobras em Manaus e transferida por
caminhões-tanque para a base de Caracaraí;
Tivemos somente um relato de desabastecimento de derivados em Roraima, em junho de
2011, quando chuvas torrenciais inundaram a
rodovia BR-174, impedindo a passagem dos
caminhões-tanque. (...)
A diferença entre os preços praticados nos
Municípios limítrofes do Estado de Roraima
e na Venezuela decorre das políticas energéticas utilizadas pelos dois países. Os preços
internos dos combustíveis comercializados
pela PDVSA (companhia 100% estatal) são
fortemente controlados e subsidiados pe!o
governo venezuelano.
No Brasil, os preços da Petrobras obedecem
à lógica de formação de preços de bens transacionados internacionalmente em uma economia aberta.
No Brasil, quase 2/3 do preço de venda da gasolina C ao consumidor é formado por parcelas
sobre as quais a Petrobras não tem qualquer
ingerência, tais como tributos federais e estaduais, margens de distribuição e de revenda
e custo de aquisição do etanol anidro para a
mistura à gasolina (obrigatória por lei).
No tocante à especificação de óleo diesel comercializado internamente na Venezuela, vale
registrar que o teor máximo de enxofre do
produto é de 5000 partes por milhão (ppm),
enquanto em Roraima o teor máximo é de
1800 ppm.
Além de reafirmar o seu compromisso com o
abastecimento nacional, a Petrobras está sempre atenta a oportunidades de negócios que
possam surgir. Logo, sempre que a importação
de gasolina da Venezuela se configurar como
uma fonte atrativa de suprimento, estaremos
prontos a considerá-la.
Nesse aspecto, vale lembrar que a PDVSA,
que é a Petrobras venezuelana, ao exportar
derivados, considera o custo de oportunidade em relação aos mercados internacionais.
(...)
Senador Humberto, estive pessoalmente na comitiva do falecido Governador Ottomar Pinto em encontro
com o Presidente Hugo Chaves. Isso aconteceu em
2005, mas já em 1999, no governo Neudo Campos,
nós vínhamos batalhando isso, e havia a boa vontade
do governo venezuelano de exportar, como exporta
para vários países da América Central e até para a
Colômbia, a preços subsidiados. Mas a Petrobras coloca, burocraticamente, uma série de entraves e alega,
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como se eu não soubesse, como se eu não fosse lá
de Roraima, que o abastecimento é normal.
Não é. Não é, e basta mencionar que são 974
quilômetros de estradas de Manaus para Boa Vista,
254 dos quais no Amazonas e 709 em Roraima. O preço da gasolina em Boa Vista é R$2,85; na Venezuela,
vendido por preço maior para os brasileiros, em postos específicos para brasileiros, é R$0,53. Cinquenta
e três centavos. Mas se fôssemos averiguar o que se
cobra normalmente, sem ser nos postos específicos
para brasileiros, veríamos que o preço da gasolina é
R$0,075 – não chega, portanto, a R$0,01. É um absurdo ver isto: nós, brasileiros lá de Roraima, termos de
pagar esse preço absurdo, e a Petrobras não encontra
uma fórmula para resolver essa angústia. E pior: é uma
hipocrisia, porque o que acontece na prática é que todo
o combustível consumido em Roraima é contrabandeado. As comunidades indígenas, ao longo da BR 174,
que vai de Boa Vista até a fronteira com a Venezuela,
são depósitos de combustíveis contrabandeados. A
Polícia Federal prendeu há poucos dias, num posto de
gasolina formal, gasolina contrabandeada.
Então, na verdade, está querendo aqui se fazer um
jogo meramente matemático e um sofisma, vamos dizer
assim, quando, na verdade, se um cidadão abastecer
o seu carro com 50 litros de gasolina em Boa Vista,
ou mesmo na cidade fronteira com a Venezuela, que é
Pacaraima, ele vai pagar R$142,50. Se ele atravessar,
ele gasta, pelos mesmos 50 litros, apenas R$26,50.
Então, é inacreditável que o nosso País não encontre formas de compensar pessoas que moram nos,
como são chamados pela imprensa nacional, grotões
deste País. Nós, que somos lá do verdadeiro extremo
norte, que é lá em Roraima, o extremo norte verdadeiro, o Caburaí, pagamos tão caro, entre outras coisas, até pelo combustível, porque o órgão do Governo
brasileiro encontra uma série de justificativas, como se
isso tudo não pudesse ser contornado. Eu espero que
isso mude como mudou agora recentemente com a
aprovação da lei que vai permitir o funcionamento de
free shops nas cidades gêmeas.
E volto a citar o exemplo: Santa Elena de Uairén,
na Venezuela, tem zona franca, tem cassinos; e do lado
de cá, em Pacaraima, nós pagamos pela mercadoria
brasileira um preço altíssimo, porque importamos do
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sul do Brasil. Pagamos um frete absurdo, porque só
de Manaus para Boa vista são praticamente 1000km,
com mais 200 até a fronteira e, portanto, é inacreditável que o Brasil continue a cobrar tão caro para que
25 milhões de brasileiros que estão na Amazônia continuem a ser brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E peço que autorize a transcrição das matérias a que, aqui, fiz referência.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Ofício nº 180/2012/GSMCAV
Brasília, 28 de agosto de 2012
A Senhora
Maria das Graças Silva Foster
Presidenta
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
Av. Rep. do Chile, 65, 23º Andar – Centro
20031-912 – Rio de Janeiro – RJ
Senhora Presidenta,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria,
gostaria de merecer atenção especial e providências
cabíveis para que seja autorizada a importação de combustível (gasolina e diesel), da República Bolivariana
da Venezuela, para abastecer o Estado de Roraima.
Desde o ano de 1999 tenho mostrado minha preocupação com o grave problema de abastecimento de
combustível no meu Estado de Roraima. Para confirmação de minha alegação, anexo ao presente cópia
dos expedientes que enviei às autoridades da época
solicitando providências para o caso.
Por isso, submeto a Vossa Senhoria a análise criteriosa dos argumentos apresentados nos documentos
anexos, solicitando a gentileza de adotar medidas que
venham sanar as dificuldades que envolvem o Estado de Roraima relacionadas com o abastecimento de
combustível.
Certo da atenção de Vossa Excelência para o
presente pleito, agradeço antecipadamente e coloco-me à disposição.
Atenciosamente, – Senador Mozarildo Cavalcanti.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – Transcrição autorizada.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/PT
– PE) – A Srª Senadora Angela Portela enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, embora há muito tempo
houvesse no Brasil clamor nacional pela queda dos
juros, que chegaram a ser chamados de “pornográficos” pelo renomado comentarista Joelmir Beting, não
encontrou respaldo unânime a disposição para reduzi-los, partida do Banco Central e respaldada pela nossa
presidenta Dilma Rousseff.
Críticos de plantão tentaram difundir a tese de
que a baixa de juros poderia levar a uma escalada da
inflação. Também se alegou que seria insuficiente para
ajudar na retomada do crescimento econômico.
De forma corajosa, a presidenta Dilma insistiu na
adoção de medidas destinadas a estimular o Produto
Interno Bruto, tanto mediante aquisições governamentais quanto pela concessão de incentivos tributários a
importantes setores da economia.
Ao mesmo tempo, aproveitando condições favoráveis, o Conselho de Política Monetária, o Copom
do Banco Central, produzia uma verdadeira revolução
nos juros.
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Conduziu-se assim à queda da taxa básica de juros de 12,5% para 7,25% ao ano, a menor taxa desde
que se adotou o atual sistema, e à desvalorização da
taxa de câmbio obtida nos últimos seis meses.
Já se pode perceber, apesar das críticas apressadas, o êxito desse conjunto de medidas. Como diz o
ministro da Fazenda, Guido Mantega, os efeitos positivos dessa verdadeira revolução se fazem sentir neste
momento, embora todo seu impacto ainda esteja por vir.
No início, os efeitos dessas duas mudanças podem ser até negativos, disse ele, seja porque o rendimento das aplicações financeiras fica baixo, ou porque empresas que serão beneficiadas por um câmbio
mais competitivo também tinham dívidas em moeda
estrangeira.
No entanto, mostra o ministro, “já começamos a
sentir os primeiros efeitos do câmbio na reação das
exportações de produtos manufaturados”.
Do tripé da política econômica, formado pelo
regime de metas para a inflação, superávit fiscal e
câmbio flutuante, Mantega considera “permanentes,
fundamentais”, a meta de inflação – que segundo ele
“tem que ser mantida sob controle e não tem conversa” – e a política de solidez fiscal.
Devemos atentar para essas garantias, que foram
as mesmas dada, com êxito, nos oito anos do Governo Lula. Pudemos constatar seus reflexos positivos no
crescimento econômico, na estabilidade que marcou
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esse período, na redução das diferenças de renda e
na melhoria das condições de vida dos brasileiros.
Também o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, garantiu há pouco que nos próximos
anos a política monetária continuará a ter como foco
a estabilidade de preços.
“Após 13 anos de adoção e oito anos consecutivos
em que as metas foram cumpridas, o regime de metas
se consolidou e comprovou ser aquele que melhor se
adequa à realidade brasileira e a um ambiente global
em que os choques têm sido cada vez mais frequentes
e mais intensos”, afirmou Tombini.
Em suas palavras, a inflação no Brasil está sob
controle e se desloca na direção da trajetória de metas, ainda que de forma não linear.
Para o ministro Guido Mantega, a economia está
reagindo e retomando o nível de atividade compatível
com um crescimento de 4% a 4,5%.
A inflação não está sob risco, acredita o ministro. A
taxa vinha convergindo para o centro da meta quando,
em julho, os preços das commodities agrícolas subiram
no mercado internacional, configurando-se um choque
de oferta. Esse impacto, porém, já está retrocedendo.
O choque de oferta é passageiro, garante o ministro,
e a margem de tolerância de dois pontos na meta de
inflação de 4,5% é para acomodar esses eventos.
O governo tem estado atento para a redução da
dívida como proporção do PIB e do déficit nominal. No
passado, o governo mirava apenas o resultado primário,
mas a atual equipe aperfeiçoou o conceito da política
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fiscal. O corte de 5,25 pontos percentuais da taxa de
juros básicos, a Selic, devolve a título de juros, para o
governo, algo como R$ 50 bilhões, mostrou o ministro.
Em resumo, como antecipa o ministro Guido
Mantaga, o crescimento econômico virá pelo aumento
do investimento, como fruto do conjunto de medidas
de redução de custos de produção, da retomada das
concessões de serviços públicos para exploração pelo
setor privado.
Continuamos a enfrentar, é verdade, a crise externa. Os mercados da Europa pioraram substancialmente este ano e os EUA continuam andando de lado.
Podemos constatar, porém, que as medidas econômicas adotadas pelo governo da presidenta Dilma
Rousseff e pelas autoridades monetárias representam
passos seguros para reverter o quadro e para garantir o
crescimento com estabilidade. É o caminho que seguimos desde a vitória eleitoral de 2002 e que tem dado
certo, como pode comprovar a população brasileira.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – Não havendo mais oradores inscritos nem
assuntos a tratar na pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando nova para o dia de amanhã
às 14 horas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 32 minutos.)
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Ata da 198ª Sessão, Não Deliberativa,
em 25 de outubro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Mozarildo Cavalcanti e da Srª Angela Portela
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos
e encerra-se às 15 horas e 11 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. Pres. no 365/2012/CMO
Brasília, 24 de outubro de 2012
Assunto: alteração dos prazos no cronograma de tramitação dos Projetos de Lei nos 27 a 54/2012-CN (PLOA/2012)

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO),
dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a alteração
do prazo de apresentação das emendas aos Projetos
de Lei nos 27 a 54/20212-CN, conforme cronograma
anexo, tendo em vista a constatação de que o prazo
final para apresentação de emendas, dia 29 de outubro,
é subsequente ao segundo turno das eleições 2012.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Deputado Paulo Pimenta, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 895, DE 2012
Em adendo ao Requerimento nº 894, de 2012, e
nos termos dos arts. 13 e 40 do Regimento Interno do
Senado Federal c/c o art. 14, § 2º da Resolução nº 1,
de 2011-CN, requeiro licença dos trabalhos da Casa,
de 29 de outubro a 1º de novembro de 2012, com o fim
de participar, como Presidente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, do XLI Período Ordinário de Sessões do Parlamento Andino, que discutirá
o “Papel Parlamentar na Construção dos Processos de
Integração e o Diálogo Político Regional”, nos dias 29
a 30 de outubro de 2012, na cidade de Lima no Peru.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39, I, do
RISF, que estarei ausente do País entre os dias 28 de
outubro a 1º de novembro de 2012.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2012. – Senador Roberto Requião.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Há sobre a mesa o Requerimento nº
896, de 2012, do Senador Antonio Carlos Valadares,
que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, de 27 de outubro
a 2 de novembro do corrente ano, a fim de participar
como observador parlamentar das atividades da 67ª
Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos da América, em aditamento ao
Requerimento nº 891, de 2012.
É o seguinte o Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 896, DE 2012
Senhor Presidente,
Em aditamento ao requerimento nº 891, de 2012,
solicito, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, licença para me ausentar dos trabalhos da Casa durante o período de 27 de outubro a 2
de novembro do corrente ano, tendo em vista minha
participação como observador parlamentar das atividade da 67ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em
Nova York, Estados Unidos da América.
Comunico, nos termos do art. 39, I, do mesmo
Diploma Legal, que estarei ausente do País no período acima citado.
Brasília, 24 de outubro de 2012. – Senador Antônio Carlos Valadares.

OUTUBRO 2012
Outubro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência, nos termos do art. 41
do Regimento Interno, defere o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/24,
de 2012, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, que solicita a prorrogação do prazo de exercício da
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Resolução nº 59/2010, do Senado Federal, que autoriza
o Estado do Rio Grande do Norte a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até sete milhões de dólares norte-americanos, por
mais 540 dias, contados a partir de 1º de julho de 2012.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O Ofício nº S/24, de 2012, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Decreto Legislativo nº
536, de 2012 (apresentado como conclusão do Parecer n°
1.256, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Casildo Maldaner), que aprova a
Programação Monetária para o terceiro trimestre de 2012.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria consta da pauta da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nº 55, de
2012, do Senador Cássio Cunha Lima, que acrescenta
parágrafo único ao art. 273 do Regimento Interno do Senado Federal para dispor que a matéria objeto de discussão
ou votação deve constar do painel eletrônico do Plenário.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº
17, de 2009, que altera o Regimento Interno do Senado
Federal, uma vez que o projeto supracitado também modifica a referida Norma Interna, seguindo, posteriormente,
à Comissão Especial da Reforma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 90,
de 2012 (nº 485/2012, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor de até quarenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil,
noventa e cinco euros e setenta e dois centavos, entre
as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS
e o Banco Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW), destinada a financiar, parcialmente, o Projeto Complexo
São Bernardo – Tranche II e Tranche III.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu do Vice-Presidente, no exercício da Presidência, e do Presidente do Tribunal de Contas da União,
respectivamente, os seguintes Avisos:
Aviso nº 1.324 – Seses – TCU – Plenário
Brasília, 10 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 014.312/2007-7, pelo Plenário desta Corte na
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Sessão Ordinária de 10-10-2012, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Augusto Nardes, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Aviso no 1.346 – Seses – TCU – Plenário
Brasília-DF, 17 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
no TC 015.860/2012-4, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 17-10-2012, acompanhado do
relatório e do voto que o fundamentam.
Respeitosamente, Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 26 de outubro do corrente.
Os Avisos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Angela
Portela, do PT do nosso querido Estado de Roraima.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti,
nosso Presidente.
Eu queria registrar aqui no Senado Federal o lançamento, agora há pouco, no Palácio do Planalto, do
Plano Safra da Pesca e Aquicultura 2012/2013, pela
Presidenta Dilma Rousseff.
O Governo Federal vai investir R$4,1 bilhões, até
2014, na produção de pescado no País, com a ambiciosa meta de dobrar a produção e passar a fabricar
2 milhões de toneladas do produto ao ano.
Além de dobrar a produção de pescado de forma
a tornar a indústria desse setor competitiva, o Governo
Federal também quer tirar da miséria cerca de 380 mil
pescadoras e pescadores que vivem em nosso País.
A intenção é modernizar a cadeia Produtiva desse setor, promovendo qualidade e inclusão social e
econômica de milhares de pescadores e pescadoras,
especialmente aqueles que ainda vivem abaixo da linha da pobreza, em sua maioria mulheres.
Trata-se, senhores, de uma medida histórica que
vai mudar, de uma vez por todas, a situação desses
produtores do pescado em nosso País.
Isso porque o plano lançado com a presença
de pescadores e pescadoras do Brasil inteiro contém
ações estratégicas de facilitação ao acesso ao cré-
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dito, com a diminuição das taxas de juros; melhorias
na produtividade; geração de emprego; distribuição
de renda; produção científica; ações de educação e
saúde; pesquisa, extensão e qualificação profissional.
Na verdade, é um plano amplo, que envolve os
diversos setores do Governo Federal, entre eles, a
Marinha, a Aeronáutica, o Ibama, a Polícia Federal, a
Assistência Social, a Educação, a Saúde, o BNDES, a
Petrobras, a Agricultura Familiar, entre outros.
Eu diria que o Plano Safra de Pesca e Aquicultura é um plano de um governo que olha o Brasil como
ele realmente é, ou seja, como um conjunto e não
como parte ou região de um todo, que é complexo e
diversificado.
Nesse contexto, o Plano visa estimular a formação
de cooperativas e associações de pescadores e marisqueiros, na busca de promover a melhoria das condições de armazenagem e comercialização do pescado.
Para incentivar o crescimento das cooperativas
de pescadores, o Governo Federal destinará o crédito
de R$30 milhões, para a compra de equipamentos e
tanques-rede, câmaras frias, etc. Os benefícios anunciados hoje irão alcançar os mais de um milhão de
pescadores e pescadoras espalhados pelo Brasil, com
destaque nas regiões Norte e Nordeste.
Roraima, que é o nosso Estado e que também
será diretamente beneficiado com as medidas anunciadas hoje, produz considerável volume de pescado.
De acordo com dados do Ministério da Pesca e Aquicultura, Boa Vista, nossa Capital, e arrededores produzem principalmente tambaqui e híbridos (cruzas de
espécies), em açudes e viveiros.
A estimativa do Ministério da Pesca e Aquicultura
para todo o Estado, em 2010, era de 4.068 toneladas/
ano. Em 2011, a estimativa da aquicultura, a imagem
para o polo é 10.500. Os dados são publicados a cada
dois anos.
A Presidente Dilma Rousseff fez questão de garantir que os recursos não faltarão se a aplicação deles
se der de forma correta e produtiva. Para ela, o Brasil,
que possui uma das maiores reservas de água doce,
tem plenas condições de ser o maior produtor de pescado do mundo.
Como disse a Presidenta, hoje, nessa solenidade,
seu Governo tem uma ambição: transformar o Brasil em
uma potência pesqueira. Com essa ambição, o Plano
será um instrumento de crescimento econômico, junto
com a agricultura familiar e o setor de fornecimento de
proteínas. Garantirá a inclusão social de mais de um
milhão de pescadores e pescadoras e melhorará, sem
dúvida alguma, a geração de dividas do País.
E eu queria registrar aqui, com muita satisfação,
que em nosso Estado de Roraima tem havido um cres-
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cimento considerável do setor pesqueiro. Considerando
as novras regras do Código Florestal, será possivel o
crescimento dessa atividade que gera renda e inclusão social para os pescadores e pescadoras do nosso
Estado de Roraima.
Eu gostaria também, Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside neste momento a Mesa do Senado
Federal, de trazer uma grande preocupação nossa,
como Senadora do Estado de Roraima, com relação
à situação das finanças públicas do nosso Estado de
Roraima.
Para espanto de todos nós, Senador, o Governador de Roraima, José de Anchieta, anunciou um drástico
corte de repasse aos Poderes Judiciário e Legislativo,
assim como acenou com a possibilidade de demissão
de milhares de servidores, de prestadores de serviço.
Esse comunicado foi feito em reunião por ele mesmo
convocada, no dia 18 deste mês, na última quinta-feira.
Nessa reunião estavam presentes representantes
do Poder Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. Diante também de uma equipe técnica do Poder
Executivo, o Governador anunciou a existência de uma
crise financeira que forçaria, inclusive, a renegociação
do Projeto de Lei Orçamentária para o próximo ano.
De acordo com as informações repassadas para
o público, uma vez que essa reunião foi fechada, o Governador alegou que a peça orçamentária para 2013
previa crescimento de quase 10% em relação ao previsto para o exercício em curso e que o Estado não
teria condições de arcar com esse valor. De acordo
com o Governador, cada um dos Poderes teria que
arcar com uma cota de sacrifício para o próximo ano.
No que se refere aos Poderes Judiciário e Legislativo, aí incluídos o Tribunal de Contas, o Ministério
Público, a Defensoria Pública e outros órgãos, esse
sacrifício começaria de imediato.
Com efeito, este mês o Executivo pagaria o duodécimo constitucional de forma fracionada. Uma parte
seria recolhida na segunda-feira, mas o restante ficaria
retido por uma semana mais.
Como sempre, esse tipo de crise atinge de forma direta os mais fracos. Seria intenção do Executivo
demitir parte dos servidores comissionados que foram
contratados pelo Governo estadual. Também haveria
redução dos contratos com empresas prestadoras de
serviço. Isso significaria mais de 1,5 mil demissões,
a maior parte de pessoas que trabalham nas redes
públicas de educação e saúde em nosso Estado. É
evidente que haverá reflexos dramáticos na prestação
desses serviços essenciais à população do nosso Estado de Roraima.
Afirma-se que, ainda este mês, passadas as eleições, o Governo de Roraima não conseguirá arcar de
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forma integral com o pagamento da folha de pessoal
do Governo.
A equipe do Governador, assim como ele próprio, culpou a queda da arrecadação do Fundo de
Participação dos Estados pela crise financeira. Sabemos que o FPE em Roraima representa mais de 70%
de suas receitas, um Estado como o nosso, que é um
dos mais pobres do País. A arrecadação própria do
Estado, centrada no IPVA e no ICMS, não chega a
30% do orçamento.
Sr. Presidente, ainda de acordo com a equipe do
Poder Executivo, nos últimos cinco anos, o aumento
nominal dos repasses do FPE teria ficado em aproximadamente 30%, o que não corresponderia à inflação
desse período. Teria havido, portanto, uma queda, em
termos reais. E essa queda teria se acentuado nos
meses mais recentes. O último repasse do Fundo de
Participação dos Estados apresentaria redução de
aproximadamente um terço, o que justificaria a proposta dramática do Governador.
A intenção clara, Sr. Presidente, nessa linha de
argumentação, é repassar a responsabilidade pela
crise financeira do Estado de Roraima ao Governo Federal. Na origem do problema estaria, dentro da lógica
da equipe do Governador, não apenas a retração do
ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto, mas
também os efeitos das acertadas medidas tomadas
pela Presidenta Dilma Rousseff, para estimular a economia em nosso País.
Trata-se, portanto, de nítido escapismo político.
Dispomos de números, Sr, Presidente, para demonstrar que Roraima vem adotando um estranho processo
de elaboração orçamentária. A Lei Orçamentária Anual de Roraima para 2009 previa receitas no valor de
R$1.661.019.462,00. A arrecadação executada, porém,
ficou muito acima disso. De acordo com o balanço apresentado pelo próprio Governador à Assembleia Legislativa, já em 2010, a receita foi de R$2.151.918.000,00.
Houve, portanto, excesso de arrecadação em relação
ao que estava previsto. E um excesso, Sr. Presidente, nada desprezível, superior a R$600 milhões, 30%
acima do projetado.
Fica evidente, portanto, que houve uma subestimação de receita, o que voltaria a ocorrer no orçamento para 2010. A peça aprovada pela Assembleia
previa a receita de R$1.548.167.000,00.
O mecanismo é o mesmo. Subestima-se a arrecadação e, posteriormente, remaneja-se o excedente,
uma vez que o Executivo conta com autorização da
Assembleia para tanto.
Em 2010, portanto, repetiu-se o excesso de arrecadação. Segundo a prestação de contas do Executivo, o executado correspondeu a R$2,342 bilhões.
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O superávit corresponde a R$771 milhões, 51% mais
do que o previsto no orçamento.
Uma vez mais, em 2011, teremos uma lei orçamentária fixando as receitas em R$2,028 bilhões, para
uma arrecadação real, executada, de R$2,940 bilhões.
O excesso aí chegou a R$841 milhões, correspondente
a 45% do valor previsto originariamente.
Um exame mais detalhado da peça orçamentária do ano em curso mostra não só o sentido dessas
estimativas como demonstra que não houve, no que
se refere ao Fundo de Participação dos Estados, queda capaz de comprometer o desempenho das contas
públicas de Roraima.
O orçamento votado pela Assembleia conta com
receita de R$931 milhões em recursos provenientes
do Fundo. Até 30 de setembro agora, já havia sido
arrecadado nada menos do que R$913 milhões em
repasses do FPE.
Isso significa, Sr. Presidente, que, faltando três
meses para o final do ano de 2012, Roraima já recebeu 98% do que estava previsto para todo o ano, em
relação ao Fundo de Participação dos Estados.
A simples extrapolação desse desempenho, baseada na divisão desse montante por nove, que é o
número de meses transcorridos, permite prever que
Roraima receberá a média mensal de R$101 milhões
até dezembro.
A projeção é conservadora, uma vez que a receita costuma elevar-se no final de ano como reflexo da
intensificação da atividade econômica em nosso País.
Roraima terá recebido do FPE, ao se encerrar 2012,
algo em torno de R$1,235 bilhão.
Esse montante significa que, apenas com o FPE,
ocorrerá um incremento de 33%. Não se pode, portanto, Sr. Presidente, culpar o desempenho do Fundo
de Participação dos Estados por uma eventual crise
financeira.
Sr. Presidente, não vamos negar que os repasses
do Fundo de Participação dos Estados possam sofrer
alterações em função das vicissitudes econômicas.
Pesam para isso, é verdade, os incentivos fiscais
concedidos a diversos setores da economia, como
forma de enfrentar as pressões da crise internacional.
Esses estímulos são corretíssimos. Não tivessem
sido concedidos, a retração das atividades produtivas,
em nosso País, teria sido muito mais intensa. Aí, sim,
a queda da arrecadação teria se acentuado.
As mesmas oscilações que ocorrem nos repasses do Fundo de Participação dos Estados a Roraima
aconteceram em outras unidades da Federação.
Caso comparados os repasses feitos no decorrer
deste ano com os registrados em 2011, nota-se que
houve até um aumento sequencial até junho. Em de-
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terminados meses, houve até incremento significativo
nesses desembolsos, como em março, quando os recursos entregues a cada unidade da Federação foram
16,2% superiores aos do ano passado.
Houve declínio, sim, em julho e em agosto. Em
setembro, porém, registrou-se um aumento de 4,8%
para Roraima, como para todas as demais unidades da
Federação. Mesmo assim, não se tem registro de que
qualquer uma delas se tenha declarado em falência.
Na verdade, caso se somem todos os repasses
feitos aos Estados este ano, entre janeiro e setembro,
último mês a ter cumprido sua integralidade, constata-se que não houve perda, mas, sim, um acréscimo de
4,22% em relação a 2011.
Não é apenas Roraima que registra essa evolução, mas todos os demais Estados. O Acre, por exemplo,
recebeu, entre janeiro e setembro deste ano, R$1,259
bilhão. Registra, assim, a mesma evolução, com 4,22%
acima do que o R$1,208 bilhão de 2011.
Essa média vale para os desembolsos mês a
mês.O Amapá teve do Fundo de Participação dos Estados, em setembro deste ano, R$105 milhões, contra
R$100 milhões em 2011. No comparativo setembro/
setembro, houve alta no mesmo percentual de Roraima, 4,08%.
Pode haver dificuldades, é claro – a gente percebe isso –, mas nenhum desses Estados quebrou,
nenhum deles. Estão tocando as atividades do seu
Estado, superando todas as dificuldades.
É fácil, Sr. Presidente, culpar outras instâncias
governamentais pelo mau desempenho na economia.
Gostaria de registrar, porém, que Roraima não tem do
que se queixar em termos de repasses voluntários de
recursos do Governo da Presidenta Dilma.
Os investimentos totais para Roraima previstos
no PAC 2 chegam a R$2,670 bilhões entre obras de
transporte, energia, saneamento e outras obras, além
do Minha Casa, Minha Vida, que está sendo executado no Estado de Roraima. Deste total, 1,94 bilhão
já está sendo aplicado dentro do programa de investimento previsto para o período de 2011 a 2014. Não
será, portanto, por falta de apoio dos Parlamentares
da Bancada Federal de Roraima, do Governo Federal,
não será por falta de um comprometimento da classe
política que Roraima está nesta situação financeira
tão lamentável e que foi divulgada publicamente pelo
próprio Governador.
Fazemos votos, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
de que se busque uma solução para se resolver essa
situação drástica que foi anunciada pelo Governo de
Roraima. A população não pode ser apenada, a população espera que os gestores públicos trabalhem com
eficiência usando recurso público com transparência,
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visando a implementação das políticas públicas que
são de obrigação do Poder Público executar para o
bem-estar da população do nosso Estado de Roraima.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Ao cumprimentá-la, Senadora Angela,
pelo brilhante pronunciamento, peço que presida um
pouco a sessão para que eu possa falar.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª Angela
Portela.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT –
RR) – Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti,
do PTB de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente Senadora Angela Portela,
do nosso querido Estado de Roraima, quero dizer que
é uma coincidência. Eu tinha escolhido falar sobre a
democracia, já que hoje se comemora o Dia da Democracia. E o pronunciamento que V. Exª fez aqui mostra
por que a democracia no Brasil ainda sofre tanto.
V. Exª fez aqui um relato das atitudes do Governador, sub judice, do nosso Estado, porque ele está com
um recurso para ser apreciado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, em que o Ministério Público pede a sua cassação. O Relator está com esse processo concluso e,
embora vá sair já no dia 12 de novembro, não pauta
esse processo, porque está envolto com a questão das
eleições municipais.
Eu quero até fazer um apelo aqui, de público,
para o Relator: que coloque a matéria para ser pautada, que peça a pauta e ponha a matéria em votação, porque o nosso Estado está pagando muito caro
pelo desgoverno deste senhor, que ocupa o cargo de
Governador, repito, sub judice, porque ele não só demonstra incompetência como demonstra despreparo
e, sobretudo, com esses fatos todos que V. Exª relatou
aqui e tantos outros fatos que são do conhecimento
da opinião pública de Roraima, ele demonstra também
que não tem a seriedade necessária no trato das coisas publicas.
Então, a democracia de Roraima, hoje, está ferida de morte. E a boa administração, que devia existir,
não pode existir nas mãos de um Governador que, de
fato, não sabe administrar e, sobretudo, não administra
com seriedade e com honestidade.
Espero que, realmente, nós tenhamos um desfecho dessa questão, porque, infelizmente, a Justiça Eleitoral, no nosso Brasil, tem se demonstrado inapetente
na solução de casos tão sérios como esse. Porque,
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imaginem, o TSE está envolto com os problemas da
eleição municipal deste ano e não resolveu o problema
da eleição de 2010, de governador. São 27 governadores apenas. O caso do processo do Governador de
Roraima está pronto, concluso, com o Relator, e não
vai a julgamento. É realmente um negócio surpreendente. Enquanto isso, quem está pagando a conta? O
povo de Roraima. Quem está pagando o descaso, o
descalabro desse Governo? O povo de Roraima.
Por isso, quero me solidarizar com o pronunciamento de V. Exª e dizer que, realmente, é pena que
nós assistamos a isso, eu diria, até certo ponto, meio
impotentes, porque a bola está com o Poder Judiciário;
no caso, com o Tribunal Superior Eleitoral, para afastar.
E, fora isso, eu também queria aqui reiterar – já
fiz isto várias vezes – o pedido ao Ministério Público
Estadual, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal
de Contas do Estado, ao Tribunal de Contas da União,
que são órgãos encarregados da fiscalização da boa
aplicação dos recursos públicos, são órgãos encarregados de fiscalizar a boa administração, que façam,
eu diria, uma verdadeira operação, um mutirão, para
ver o que está acontecendo em Roraima desde 2007,
quando esse Governador assumiu o Governo. Ele era
Vice-Governador e, depois da eleição roubada – roubada mesmo –, que aconteceu em 2010 e que ainda
está pendente, ele já ganhou dois anos de governo de
maneira ilegítima.
Mas, como disse no início, quero hoje fazer uma
homenagem à democracia, pelo dia de hoje, em que
se comemora o Dia da Democracia.
A democracia, como todos nós sabemos, é um
sistema político que se baseia na soberania do povo,
com restrição dos poderes do Estado. Prevalecem a
vontade da maioria e o respeito aos direitos da minoria. Prevê liberdade eleitoral – prevê liberdade eleitoral!
No entanto, o que nós vemos, Senadora Angela, no
processo eleitoral – e vimos, inclusive, agora se repetir
nas eleições municipais, no meu Estado e em todo o
Brasil –, é que, na verdade, a liberdade eleitoral não
existe. Por vários caminhos, essa liberdade eleitoral é
tolhida: pela compra de votos, pela pressão dos que
estão no poder, pela coação, pela perseguição, e, infelizmente, isso também ainda está muito longe de ser,
de maneira adequada, coibido.
Mas, também, a democracia prevê a divisão de
poderes e as garantias e direitos fundamentais de
toda a população. Agora, inclusive, o Supremo está
demonstrando, com o julgamento do chamado mensalão, que, de fato, isso existe, pelo menos em relação
ao Poder Judiciário.
Mas, em relação ao Poder Legislativo, nós precisamos mudar, de fato, a forma como ainda vem sendo
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conduzido, e eu espero que a Presidente Dilma possa comandar um grande entendimento no sentido de
revermos algumas práticas, com as quais eu sei que
ela não compactua, para que nós possamos ter, de
fato, uma democracia plena no Brasil, em que o Executivo execute, o Legislativo legisle e fiscalize e que
o Poder Judiciário julgue as denúncias que recebe do
Ministério Público.
As sociedades democráticas são governadas
pelos representantes do povo. Os democratas acreditam na democracia, convivem igualitariamente com
todas as classes sociais e aceitam todas as suas facções políticas.
Nós temos de, quando falamos em democracia,
lembrar do berço da democracia, que foi justamente a
Revolução Francesa. Mas, já antes, em alguns países
da Europa, já se havia adotado medidas para diminuir
o poder dos reis, dos monarcas, que com sua Corte
tudo podiam, tudo faziam, e o povo servia apenas para
pagar imposto.
Mas, na Revolução Francesa, com o seu lema,
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que, aliás, é um
lema que a gente não sabe se foi a Maçonaria que
emprestou para a Revolução Francesa, já que a Revolução Francesa foi comandada, planejada por ilustres
maçons, ou se a Maçonaria, digamos assim, assimilou
esse grande lema, que resume, de maneira muito clara, o que é uma democracia. É um regime onde haja
liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade, enfim, de poder escolher o que é melhor para você
ou para o outro, a igualdade de oportunidades entre
as pessoas, independentemente de classe social, de
raça, de cor da pele, enfim, de gênero. A igualdade
deve ser um pressuposto básico da democracia. Da
mesma forma, a fraternidade. Como é que pode haver uma democracia num lugar onde as pessoas se
combatem por causa de viés ideológicos ou religiosos,
como vemos, lamentavelmente, em alguns países do
Oriente, em que, por questões religiosas ou questões
outras, irmãos combatem irmãos, irmãos matam irmãos.
Felizmente, no nosso Brasil, somos um povo fraterno. É evidente que, aqui e acolá, há alguns nichos
de pessoas com algum grau de intolerância. Mas, de
modo geral, talvez até pela nossa miscigenação, nós
somos um povo tolerante, fraterno, não somente com os
brasileiros, com os nossos concidadãos, mas também
com aqueles que vêm para cá nos visitar ou que vêm
para cá para morar. Aqui acolhemos pessoas de todas
as origens, de todas as raças, de todas as religiões.
Nós não temos, portanto, aqui, também, a intolerância religiosa. As religiões se encontram e convivem
de maneira harmônica. Isso é muito importante.
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Portanto, essas três palavras são, de fato, o resumo do que é uma democracia. Ficamos muitos tristes
quando vemos se repetirem fatos como esse.
É verdade que nós estamos evoluindo, Senadora Angela, no nosso processo eleitoral, mas estamos
longe de ser um processo eleitoral que dê ao cidadão,
realmente, a liberdade de escolher, de maneira consciente, limpa, os candidatos que ele quer ver, neste
ano, como vereador e prefeito; em 2010, como vai ser
em 2014, como Presidente da República, Senadores,
Deputados Federais, Governadores e Deputados Estaduais, porque, na verdade, há muito o que ser feito.
Por exemplo, o mal maior, ou a mãe de todos os
males é o financiamento das campanhas. Na verdade – e aí está o próprio escândalo do mensalão a demonstrar, como também a própria CPI do Cachoeira –,
esse conluio entre empresas, sejam elas prestadoras
de serviços, sejam construtoras, enfim, o conluio entre
elas e certas lideranças políticas, como governos, leva,
necessariamente, à corrupção. Aí, a população tem a
sensação de que o processo eleitoral não é feito com
o dinheiro público. O pior é que é; é feito com dinheiro
público, mas dinheiro público fruto de corrupção.
Daí por que, hoje, eu sou um defensor do financiamento público exclusivo de campanha, porque aí
o povo vai saber que, de fato, o dinheiro é público,
mas é usado de maneira clara, aberta e, portanto, fácil de fiscalizar, porque, do jeito que é, a empresa A
doa para o político X, por causa da influência dele no
Congresso ou no Governo. Esse dinheiro – para usar
o sofisma – não é contabilizado, ou é caixa dois, ou
então é contabilizado, e quem é que consegue ter as
maiores doações? Aqueles políticos mais poderosos,
seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista
econômico. E, aí, a desigualdade entre os candidatos
é flagrante.
Então, precisamos ter clareza nessa questão do
financiamento. E eu defendo, repito aqui, financiamento público exclusivo e claro das campanhas políticas.
Depois, a Justiça Eleitoral. Eu disse aqui, no início: como é que pode haver, nos tribunais eleitorais,
sejam regionais, como o Tribunal Superior Eleitoral,
juízes temporários?
No TRE, há juízes que são convocados para serem juízes eleitorais, desembargadores, juiz federal e
representantes da OAB, que têm um mandato de dois
anos, renováveis por mais dois. Então, um juiz que,
vamos dizer, é criminalista, que é de uma vara criminal é convocado para ser juiz eleitoral. Aí, ele passa
dois anos, pode ser renovado por mais dois, e ele volta para a vara criminal dele. E por que nós não temos
uma Justiça Eleitoral como é a Justiça Trabalhista?
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Por que não há concurso para juiz eleitoral? Haveria
a carreira do magistrado eleitoral.
O que falta, Senadora Ângela? Nós temos os
prédios construídos em todos os Estados, onde funcionam os tribunais regionais eleitorais; nós temos os
funcionários técnico-administrativos concursados e o
quadro de comissionados. Só os juízes e os ministros
não são de carreira, são temporários, são por rodízio? Isso, realmente, não condiz com a democracia.
Ou nós bem temos uma Justiça Eleitoral, ou então
vamos adotar como em outros países, em que não há
Justiça Eleitoral e se formam comissões eleitorais. Eu,
particularmente, prefiro o nosso modelo, mas desde
que se acabe com essa figura de juiz temporário. Juiz
temporário, o nome está dizendo, não é um magistrado que tenha compromisso com a Justiça Eleitoral.
Ele está passando um período lá. Pode ser, e são,
na maioria, pessoas competentes, pessoas sinceras,
pessoas honestas, mas também existem as exceções
e, com isso, nós temos casos e mais casos por esse
Brasil afora que escandalizam o processo eleitoral e
maculam, portanto, a vontade popular.
Então, ao prestar esta homenagem à democracia,
eu queria dizer que, se nós não aperfeiçoarmos o processo eleitoral, se nós não fizermos uma reforma política em que possamos ter um quadro político-partidário,
principalmente, mais claro, em que não existam tantas
siglas, algumas delas puramente siglas de aluguel e
que, portanto, terminam por causa do instrumento do
coeficiente eleitoral, provocando distorções da vontade
popular. Então, é muito importante que o Congresso,
terminadas essas eleições municipais, possa dar seguimento a isso.
Eu proporia até que fizéssemos uma operação,
um verdadeiro mutirão, envolvendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, para encontrar, de uma
maneira rápida, uma reforma profunda no sistema
partidário, no processo eleitoral e na Justiça Eleitoral.
Porque, senão, é ficar querendo tapar o sol com a peneira. Como médico, eu diria que é querer ficar dando
analgésicos, antitérmicos, quer dizer, paliativos, sem
resolver a causa do problema, a causa da doença, que
é justamente o mal que reside na falta de liberdade
do eleitor para escolher por que quer este ou aquele
candidato, sem ser coagido.
Olhem o que tivemos na eleição em nossa capital,
Boa Vista. Houve um entendimento de que só cidades
com mais de 200 mil eleitores têm segundo turno. Não
sei por que não 100 mil. Por que não 50 mil? Onde foi
que se encontrou esse número mágico de 200 mil?
Nós, por falta de 16 mil eleitores, não tivemos segundo turno. E em que isso redundou? Na eleição de uma
candidata que, considerando o eleitorado todo, teve
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31% dos votos. Quer dizer, os votos que não foram
dados a ela, mas aos candidatos de oposição, mais os
votos brancos e nulos e abstenções, corresponderam
a 69% dos votos. Não é possível que a gente possa
ter essas distorções. Aí, o povo da nossa capital vai
ter uma pessoa eleita pela minoria da população, e a
maioria não a queria naquele cargo.
Então, há muitas coisas a serem realmente definidas. E a eleição municipal é a que mais diz de perto
ao cidadão, à cidadã, porque é no Município que está
o problema do cidadão. É na rua em que ele mora, é
no colégio em que os filhos estudam, é na creche, é no
transporte público, é na iluminação pública, é no hospital. Enfim, os problemas do cidadão estão no Município
– na rua, no bairro, enfim, na cidade em que ele mora.
Por isso, é muito importante que, depois de passado esse processo e também depois de concluído o
julgamento do Supremo Tribunal Federal, nós possamos realmente avançar no aperfeiçoamento da democracia brasileira.
Eu diria que – e aqui vou pedir a V. Exª que autorize a transcrição – começamos a ter, de fato, uma era
democrática no País no primeiro governo de Getúlio
Vargas, de 1930 até 1934, porque, antes, o que nós
tínhamos era uma política chamada de “café com leite”,
em que se alternavam os presidentes entre São Paulo
e Minas Gerais, num voto que não era um voto secre-
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to, não era um voto livre, e as mulheres não podiam
votar, as pessoas de certa categoria não podiam votar.
Então, a plenitude democrática começou com Getúlio
Vargas, mas ainda tem muito a ser aperfeiçoada. E eu
espero, de fato, que nós possamos fazer isso.
Eu quero, portanto, encerrar, primeiro, lamentando
os fatos e o momento que atravessa o nosso Estado,
Senadora Ângela, que V. Exª aqui colocou muito bem
– e V. Exª ainda foi muito delicada, porque, se fosse
realmente dizer as coisas preto no branco, elas são
muito mais sérias, muito mais alarmantes do que nós
sabemos –, e também, em homenagem à democracia,
pedir que os Poderes deste País, inclusive aí também
o Ministério Público e os órgãos de fiscalização, colaborem – façamos todos nós um grande mutirão –, e
também o cidadão passe a ser um grande fiscal, para
que nós possamos construir nesse País uma democracia da qual nós possamos nos orgulhar.
Encerro pedindo a V. Exª que autorize a transcrição na íntegra desse material intitulado “25 de outubro
DIA DA DEMOCRACIA”.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT –
RR) – Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Autorizamos a transcrição da íntegra do seu pronunciamento.
Quero parabenizá-lo pela exaltação à democracia
brasileira, pela sua preocupação com a reforma política de nosso País. Sem dúvida nenhuma, este Congresso Nacional precisa se preocupar em aprimorar o
nosso sistema partidário político para que o cidadão
vote e fique satisfeito com o voto que está dando, para
escolher os seus dirigentes nas instâncias municipal,
estadual e federal.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT –
RR) – O Sr. Senador Renan Calheiros enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o programa Bolsa Família foi lançado no dia 20 de outubro de 2003 para atender milhões
de brasileiros que não tinham renda sequer para fazer
uma refeição ao dia. A meta há nove anos, ousada
para época, era fazer com que todo brasileiro fizesse
3 refeições por dia, como anunciou o Presidente Lula
em seu discurso após a vitória na eleição de 2002.
Fruto da sensibilidade social do ex-Presidente
Lula, o Bolsa Família, além da urgência e abrangência
social, se transformou em um agente multiplicador da
economia brasileira e foi decisivo para o crescimento
do mercado interno, para a redução da pobreza e também para aumentar a arrecadação tributária.
Por estes motivos, o Brasil vem ganhando sucessivos prêmios de organismos internacionais pelo êxito
do programa de combate à fome. O Bolsa Família é
um modelo mundial e é um dos mais recomendados
Organização das Nações Unidas.
Eu tive a honra de ser o relator do Bolsa Família
no Senado Federal e nunca duvidei de sua eficiência
e alcance sócio-econômico. No dia 19 de dezembro
de 2003, como relator aqui no Senado Federal, demos
o sinal verde e aprovamos o programa Bolsa Família.
Seu mérito é inequívoco, disse à época e reitero ainda
hoje. Atualmente são perto de 50 milhões de beneficiados em todo Brasil.
Só em Alagoas mais de R$ 30 milhões reais são
repassados todos os meses, beneficiando 1,4 milhão
de alagoanos.O Bolsa Família e o aumento real dos
salários tiraram milhões de pessoas da pobreza em
todo o País. A nova luta é unificar todos os programas
sociais do governo e transformá-los em lei para que
as conquistas não sejam ameaçadas.
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À época muito se polemizou, sociologicamente,
sobre o programa. Diziam que era assistencialista, outros afirmavam ser um caminho sem saída e ainda um
estímulo ao ócio. Os números de hoje mostram que os
críticos estavam equivocados.
Desde a criação perto 5,8 milhões de famílias
deixaram de receber as transferências de renda do
governo, Nada menos do que 40% dos ex-beneficiários
fazem parte de núcleos familiares que aumentaram sua
renda per capita e não se enquadram mais na atual
faixa de pagamento do benefício.
Nas planilhas do Ministério do Desenvolvimento Social, o número de famílias que saíram do bolsa
família em virtude do aumento de renda é de 2,2 milhões nos últimos oito anos. A maioria foi beneficiada
pela atual política de valorização do salário mínimo,
proposta por uma comissão do Senado que eu criei
quando presidi a Casa.
Ou seja, o mito de Família desestimularia a procura por empregos e melhor qualidade de vida caiu
por terra. Assim como também ruiu a tese conservadora de que o Bolsa Família estimularia a natalidade.
Estes dados e a eficácia do Bolsa Família demonstram que estamos no caminho certo. A presidente
Dilma Rousseff lançou o Brasil sem Miséria em junho
do ano passado. A iniciativa ampliou o Bolsa Família
com o acréscimo de 1,3 milhão de beneficiados na
faixa de 0 a 14 anos.
Em maio de 2012, o “Brasil Carinhoso” expandiu
novamente o Bolsa Família, aumentando o valor dos
repasses em 2 milhões de lares onde havia crianças
de até 6 anos.
O programa elevou o teto do Bolsa Família para
R$ 1.332.0 orçamento do Bolsa Família hoje é de R$
20 bilhões, o que significa 0,45% do Produto Interno
Bruto. É, sem dúvida, um percentual inexpressível pelos resultados obtidos.
Desde 2003, ano da criação do programa, segundo a comparação do PNAD 2011 e o PNAD 2011,
a proporção de pobres no Brasil caiu impressionantes
57,5%. O Brasil, com este números, cumpriu as metas
da ONU de reduzir a pobreza à metade em apenas
9 anos, e o compromisso era de atingir este patamar
em 25 anos.
O programa Bolsa Família e a nova mecânica de
reajustes do salário mínimo acima da inflação – que
robusteceram o mercado consumidor interno – têm
ajudado o Brasil a contornar as sucessivas crises
mundiais e, mais que isso, dinamizaram a economia
e funcionaram como multiplicadores econômicos de
resultados surpreendentes .Por isso eu tenho muita
honra em ter podido contribuir com estas duas inicia-
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tivas que hoje ajudam o País a crescer, a reduzir a
miséria e a distribuir renda.
Outro tema que me traz a tribuna, também muito
importante para Alagoas, é a Pesca.
O governo brasileiro apresentou hoje ao País,
durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, o Plano
de Safra da Pesca e Aquicultura, esperado e cobrado
há muitos anos pelos brasileiros e por aqueles que vivem direta e indiretamente da pesca. Por isso saúdo o
Ministro Marcelo Crivella pela iniciativa que dará vida
nova à atividade no Brasil.
O plano, que prevê investimentos na indústria da
pesca de 4 bilhões de reais até o ano de 2014, foi lançado pela presidente Dilma Rousseff e pelo ministro
da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella.
Faço apenas uma breve digressão para elogiar
o desempenho do ministro Crivella, nosso querido
senador, que tem superado todas as expectativas no
comando de sua pasta ministerial.
Com o plano o governo estabelece a meta de
dobrar a produção brasileira e alcançar 2 milhões de
toneladas por ano. Os beneficiários da iniciativa são
aquicultores familiares e comerciais, pescadores artesanais, armadores de pesca, agricultores familiares
e indústrias do setor.
O plano engloba diversas ações de estímulo ao
setor.
Entre elas, o aumento de créditos aos pescadores, assistência técnica, formação de cooperativas e
investimento na melhoria nas condições de armazenagem e comercialização.
Com o programa, pescadores com renda de até
R$ 160 mil por ano e aquicultores com renda de até
R$ 320 mil por ano terão acesso à linha de crédito do
Programa de Financiamento da Agricultura Familiar,
o Pronaf.
Eles pagarão 4% de juros ao ano e terão dois
anos de carência para quitar o crédito utilizado no custeio da produção. Os pescadores também terão linha
especial para microcrédito e poderão pegar empréstimo de até R$ 2.500 a ser quitado em dois anos com
juros de 0,5% ao ano.
O Plano Safra da Pesca também prevê investimento de R$ 135 milhões em assistência técnica e
em cursos para 120 mil pescadores. Os Pescadores
também serão instruídos sobre como obter o crédito,
a adotar boas práticas de produção e conservação do
pescado e técnicas de comercialização do produto.
Um dos objetivos do plano é tirar da pobreza
100 mil famílias. Segundo o ministério, cerca de 380
mil famílias que vivem da pesca, infelizmente, ainda
estão nessa condição, várias delas em mangues ou
comunidades ribeirinhas.
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Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, já utilizado pelos agricultores familiares, o governo
pretende comprar até 20 mil toneladas de pescado por
ano, aumento de quatro vezes em relação ao adquirido atualmente.
O consumo brasileiro de pescado poderá passar
dos atuais 9 quilos por habitante/ano para 13,8 quilos
em 2015.0 governo pretende ainda oferecer estímulos
especiais para jovens e mulheres. Está previsto financiamento para mais de 46 mil mulheres marisqueiras para
aquisição de freezer e fogões. Outras 90 mil pescadoras terão apoio para renovar seus artefatos de pesca.
Já os jovens que se dedicam à pesca e aquicultura poderão obter financiamento de até R$ 15 mil para
iniciar suas atividades.
O governo, através de uma parceria com o ministério da agricultura e Embrapa, pretende ainda criar o
Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento
de Novas Tecnologias e do Instituto Nacional de Pesquisa para Desenvolvimento Pesqueiro.
Sr. Presidente, Senadoras, Senadores. Foram muito estimulantes foram as palavras da presidente Dilma
Rousseff durante o lançamento do programa. Segundo
a Presidente, o setor de pesca e aquicultura não deixará de ter recursos para aumentar sua produtividade.
O que o governo está fazendo, providencialmente,
é formalizar a atividade da pesca e dar condições objetivas para transformar nosso potencial em atividade
econômica competitiva e lucrativo. Mais do que isso
o projeto inclui ainda a inclusão social e distribuição
de renda.
O ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella está de parabéns pela iniciativa. Há muito o setor
clamava por um programa harmônico, conseqüente e
factível como este.
Afinal, temos a maior reserva de água doce do
mundo, oito mil quilômetros de costa, mas metade dos
nossos Pescadores ainda dependem do Bolsa Família
e 380 mil dependem do Brasil sem Miséria. Sei que a
abrangência do programa é ampla, mas tenho certeza
de que os pescadores da minha querida Alagoas, seja
do mar, lagoas ou rios aplaudirão esta iniciativa. Só em
Alagoas são 37 mil Pescadores artesanais que, certamente, ganham uma nova perspectiva de vida com
mais este plano do governo federal.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada esta sessão.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 11 minutos.)
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Ata da 199ª Sessão, Não Deliberativa,
em 29 de outubro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Anibal Diniz, da Srª Ana Amélia e do Sr. Aloysio Nunes Ferreira

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e
encerra-se às 17 horas e 36 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há, sobre a mesa, Requerimento n° 895, de
2012, do Senador Roberto Requião, em adendo ao
Requerimento n° 894, de 2012, solicitando, nos termos
do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, de 29 de outubro a 1º de novembro do
corrente ano, a fim de participar, como Presidente da
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul,
do quadragésimo primeiro Período Ordinário de Sessões do Parlamento Andino, na cidade de Lima, Peru.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e distribuído ao Plenário o despacho da Presidência da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ad referendum do seu Colegiado, em que opina pela
aprovação do Requerimento n° 895, de 2012.
É o seguinte o despacho da Presidência da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional:
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL,
AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO AO PARECER PREVISTO
NO ART. 40, § 4º, DO REGIMENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL
Referente ao Requerimento nº 894, de 2012,
do Senador Roberto Requião, que “requer,
nos termos dos artigos 13 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal, c/c o artigo
14, § 2º, da Resolução nº 1, de 2011-CN,
licença dos trabalhos da Casa, de 29 a 31
de outubro de 2012, para participar, como

Presidente da Representação Brasileira
no Parlamento do Mercosul, do XLI Período Ordinário de Sessões do Parlamento
Andino, na cidade de Lima, no Peru; informando, ainda, nos termos do artigo 39, I,
do Regimento Interno do Senado Federal,
que estará ausente do País entre os dias
28 a 31 de outubro de 2012”. Aditado pelo
Requerimento nº 895, de 2012, e que requer
licença dos trabalhos da Casa de 29 de outubro a 1º de novembro de 2012.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional recebeu no dia 23 de outubro de 2012 o Requerimento em epígrafe, de autoria do ilustre Senador
Roberto Requião, aditado pelo Requerimento nº, de
2012, recebido em 24 de outubro de 2012, através dos
quais requer licença dos trabalhos da Casa de 29 de
outubro a 1º de novembro de 2012, e comunica, ainda,
que estará ausente do País de 28 de outubro a 1º de
novembro de 2012.
Os Atos nºs 2 e 4, de 2011, desta Comissão,
estabelecem rito de apreciação dessa modalidade de
requerimento, que, neste caso, não pôde ser observado tendo em vista a proximidade entre o período da
missão e a próxima reunião deliberativa da Comissão.
Isso posto, e tendo em vista que o Regimento Interno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa
despachar solicitação de licença quando a sua votação
não puder ser realizada em duas sessões seguidas
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência desta Comissão decide adotar, com base no disposto no
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento
análogo ao previsto no referido art. 41.
Desse modo, não tendo sido possível submeter
o Requerimento ao Plenário da Comissão, o que somente poderá ocorrer na próxima reunião deliberativa,
este Presidente avoca para si a responsabilidade de
instruir favoravelmente a referida solicitação, ad referendum do Colegiado.
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A razão para opinar favoravelmente está na explícita importância da participação do Presidente da
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul,
Senador Roberto Requião, em sessões do Parlamento
Andino, cujas discussões abordarão “O Papel Parlamentar na Construção dos Processos de Integração
e o Diálogo Político Regional”. Cumpre, ainda, notar a
formalização do convite feito ao Senador pelo Parlamento Andino, na pessoa do Senhor Héctor Helí Rojas
Jiménez, seu Presidente.
Esta Presidência, assim, opina pela aprovação do
Requerimento nº 894, de 2012, do Senador Roberto
Requião, aditado pelo Requerimento nº 895, de 2012.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2012. – Senador Cristovam Buarque, Vice-Presidente no exercício
da Presidência da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência, nos termos do art. 41, do Regimento Interno, defere o requerimento.
Convido, para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Mozarildo Cavalcanti, em permuta
com o Senador Paulo Paim.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs.
Senadores, quero, no dia de hoje, homenagear os servidores públicos deste Brasil. Ontem, dia 28 de outubro, foi o dia nacional dedicado ao servidor público. E
servidor público pode parecer um termo muito distante
da compreensão do povo em geral.
Na verdade, servidor público é todo aquele funcionário público – para ser mais compreensível – que
atua, nas diversas áreas, e para servir ao público, para
servir, portanto, às pessoas que precisam de qualquer
tipo de serviço importante e urgente, como a saúde,
a educação, a segurança, mas também em todos os
outros setores. E o servidor público, durante muito tempo, foi tido como uma espécie de elite: a pessoa tinha
até como objetivo de vida fazer um concurso que, na
verdade, passou a ser exigido, de fato mesmo e de
direito, a partir da Constituição de 1988 – de cuja elaboração tive a honra de participar como Constituinte
–, porque, antes, vários mecanismos existiam, para o
ingresso no serviço público. E a própria Constituição
de 1988 estabeleceu que os servidores públicos que
contassem 5 anos já de efetivo exercício, portanto,
sem terem feito concurso, passariam a ser efetivados.
Portanto, muita gente foi efetivada através deste dispositivo constitucional.
E eu quero, portanto, ao cumprimentar os servidores públicos de todo o Brasil, especialmente os
daqui do Senado – uma Casa que tem servidores da
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alta qualificação e dedicação –, quero me dirigir de
maneira muito especial ao meu Estado de Roraima.
Eu que sou um servidor público desde o ex-Território
de Roraima, quando ocupava a função de estatístico.
Fiz o curso de Medicina trabalhando como estatístico,
como funcionário na representação do, então, Território
Federal de Roraima, em Belém; depois, formado em
Medicina, voltei para o meu Território, naquela época
em Roraima, e aí passei a trabalhar como médico, mas
mantendo a função de estatístico, apenas fazendo um
ajuste jurídico para poder trabalhar como médico e ter
uma complementação do salário de estatístico.
Depois, fiz concurso para que, de fato, passasse
para a carreira de médico; fui, então, para o quadro
de médicos do, então, Território Federal de Roraima;
depois fui Deputado Federal e quando – quer dizer –
como Deputado Federal, também, um servidor público,
e depois me aposentei da função de médico e fiquei
como parlamentar. Posteriormente, fiz um concurso
para a carreira de professor da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Roraima, onde sou professor, portanto, concursado da cadeira de Anatomia.
Então, toda a minha vida foi como funcionário público.
Hoje, como Senador, no segundo mandato, portanto, como servidor público, embora em uma função
eletiva. Aqui não existe senador vitalício ou senador
com estabilidade, porque a cada período temos que
nos submeter ao crivo do povo.
Mas o importante para mim é analisar hoje a
situação em que vivem os funcionários públicos do
meu Estado.
Nós temos duas categorias de funcionários, pelo
menos, para dizer assim: uma, do Estado de Roraima;
e uma outra, à disposição do Estado de Roraima, que
eram os funcionários públicos do ex-Território Federal
de Roraima, portanto, funcionários federais que passaram a compor um quadro dito em extinção, porque,
com a Constituição de 88, Roraima foi transformada
de Território em Estado. Aliás, eu tive a felicidade de,
junto com os parlamentares de Roraima e do Amapá,
lutar para ver essa realidade. Mas ficou aí uma lacuna,
uma coisa mal resolvida, porque, lamentavelmente, o
Governo Federal, desde então, até aqui, tem procurado retardar o máximo a questão da resolutividade da
situação dos funcionários federais dos ex-Territórios,
tanto os civis quanto os militares. Quer dizer, a Polícia
Militar tem ainda em seus quadros policiais que eram
do ex-Território, que recebem os seus salários do Governo Federal. E o quadro que é dito em extinção, na
verdade, é tratado como se extinto já fora. E pior: parece que, na verdade, em extinção estão a realidade, a
vida desses funcionários, porque eles não estão tendo
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progressão funcional, não estão tendo reajuste adequado de salários, e a gente vem lutando desde então.
E o certo é que, vai e vem, vai e vem, várias propostas estão aí. Na Câmara, inclusive, a mais recente
é a PEC 111, de uma Deputada, que tem conseguido
fazer com que haja um avanço nessa questão. Mas,
infelizmente, realmente tem sido um doloroso parto
com relação a esses funcionários.
E quanto àqueles funcionários que ainda não
tinham cinco anos no período entre 88, que foi a promulgação da Constituição, e a instalação de direito
do Estado, com a eleição do primeiro Governador,
que tomou posse no dia primeiro de janeiro? Existiam
funcionários que, ao ser promulgada a Constituição,
não tinham ainda cinco anos, mas, até a promulgação
da Constituição do Estado, completaram esses cinco
anos. Eles não foram amparados nem pela Constituição Federal, nem pela Constituição Estadual. Eu
apresentei uma emenda constitucional para atender a
esses, por uma questão de similitude, de semelhança
com os do ex-Territórios. Até aqui, também não conseguimos lograr êxito.
O que é certo é que, além dessa insegurança jurídica, os maus-tratos aos funcionários têm sido uma
constante.
Hoje li no jornal Folha de Boa Vista, do meu
Estado, a declaração do presidente do Sindicato dos
Servidores do ex-Território, Sr. Hamilton Cavalcante,
como a do presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos de Roraima, Sr. Gilberto Rosas. Todos eles
dizem uma coisa que o Brasil todo repete: o que há a
comemorar? Não há nada, em tese, a comemorar, a
não ser o heroísmo desses servidores, que, mesmo
assim, com todas as injustiças, vêm dando conta do
recado no que tange ao seu trabalho.
No atual governo de Roraima, todas as categorias funcionais já fizeram greve: a saúde, a educação...
Aqui tenho várias matérias de jornais do meu
Estado e de outros lugares que mostram que ato público unificado de servidores da saúde, da segurança
e da educação acontece em frente à Assembléia Legislativa do Estado de Roraima. Está bastante ilustrado com matéria longa, em que mostra o descaso do
atual governo com os funcionários públicos. O pior é
a manipulação que acontece. O meu Estado, que veio
da mudança da figura de território federal, onde de fato
existia uma espécie de ilegitimidade do governador
porque ele era nomeado. Era uma espécie de ditador,
porque não havia assembléia legislativa, não havia
tribunal de contas, não havia tribunal de justiça. Daí a
nossa luta para transformá-lo em Estado. Hoje temos
tribunal de contas, tribunal de justiça, ministério público, assembléia legislativa e, no entanto, a realidade
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dos funcionários do Estado é, realmente, lamentável.
O pior: esses funcionários, tantos os efetivos quantos
os comissionados, são usados como massa de manobra para questão eleitoral do governador, que assumiu em 2007, pressionando, coagindo, ameaçando.
De fato, os funcionários públicos do meu Estado têm,
como se diz no popular, sofrido todo tipo de coação,
comendo o pão que o diabo amassou.
Então, na verdade, é preciso levar a sério. E aqui
faço sempre um apelo ao Ministério Público do Estado, ao Tribunal de Contas do Estado, à Assembleia
Legislativa, órgãos que não existiam no Território, para
que, de fato, se debrucem sobre essa questão, sobre a
valorização do profissional servidor público, essa pessoa que, repito, mesmo com todas as limitações, tem
procurado servir ao povo da melhor maneira possível,
mesmo não tendo ele a assistência que deveria ter na
questão da sua saúde, da educação, do transporte
e das vantagens que deveria receber... E digo mais:
quem é servidor público num Estado como o nosso,
lá no extremo-norte do Caburaí, quem é funcionário
público no Estado do Amapá, no Estado do Acre ou
no Estado de Rondônia, enfim, na Amazônia brasileira, especialmente, Senadora Ana Amélia, na faixa de
fronteira, é, realmente, um servidor que deveria ter
uma gratificação especial por estar nesses lugares.
É muito bom ser funcionário público. Por exemplo: um professor universitário lá em Roraima ganha a
mesma coisa que um professor universitário ganha no
Rio de Janeiro, sem os atrativos e sem as comodidades de um e de outro. Estou citando o Rio de Janeiro,
mas posso citar São Paulo ou outros Estados do Sul
e do Sudeste.
Quero aqui dizer, como autor da Lei que criou a
Universidade Federal de Roraima e também criou a
Escola Técnica, hoje Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia, que, na verdade, o Ifet, hoje, em
Roraima é outro ponto de referência, tendo, inclusive,
já curso superior.
Então, é importante que nós pensemos este Brasil de forma melhor, principalmente no que tange aos
governos. Quando se fala aqui em Estado, muitas vezes não se é compreendido adequadamente. Tanto o
Governo Federal quanto os estaduais e os municipais
deveriam se dedicar mais, tanto o prefeito, quanto o
governador e o presidente da República. Como fazer
um melhor serviço de saúde, um melhor serviço na
educação, nos transportes, se eu não tiver o servidor
público motivado, bem atendido, sentindo-se seguro no
seu lar, com a sua família, como é que ele pode, de fato,
servir às pessoas porque sente a vontade de fazer?
Muitas vezes, o servidor público, em função do
que ele ganha – e aqui, por paradoxal que pareça, o
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servidor público como professor é mal pago, é mal assistido, não tem um programa de reciclagem adequado, não tem, enfim, outros estímulos para que se sinta
tranquilo e feliz ao educar. E qual é o outro profissional
que existe se não existir o professor?
Eu até, esses dias, olhando no Facebook, vi
uma imagem, Senador Paim, que me tocou muito. Diz
que, no Japão, o único profissional que não precisa
se curvar na frente do imperador é o professor, porque sem o professor não haveria imperador. Então, é
verdade. Eu sou médico. Seria médico se não tivesse
tido professores lá no ensino fundamental, médio e na
faculdade? Não seria. E ninguém, em nenhuma outra
área da atividade humana, poderia ser um bom engenheiro, um bom economista, enfim, se não tivesse tido
professores bons.
Então, eu acho que, se estou falando, hoje aqui,
em homenagem aos servidores públicos, é uma homenagem ao heroísmo, ao sacrifício com que esses
servidores públicos das diversas categorias exercem
o seu trabalho.
E aí há também uma confusão na cabeça das
pessoas. Por que, por exemplo, que o funcionário do
Poder Judiciário ou do Poder Legislativo ganha mais
do que um servidor do Poder Executivo, em certos
lugares? Porque é preciso entender que a definição,
mantidos os limites dos salários desses profissionais,
é estabelecida por cada poder, desde que cumprido
o teto. Então, quem mais, realmente, paga mal é o
Poder Executivo, onde estão – e, por exemplo, se estiver incluído o Governo Federal, governos estaduais
e governos municipais –, é lá onde está a maioria dos
funcionários, inclusive os professores, inclusive os médicos, inclusive os policiais.
Portanto, é preciso que, primeiro, haja uma revisão na enormidade de funcionários com cargos comissionados; segundo, que também analisemos bem a
questão dos serviços terceirizados; e que procuremos
valorizar mais ainda a carreira, de fato, do servidor público, aquela pessoa que abraça uma função pública,
porque quer ser útil.
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Agora, é evidente que, quando uma pessoa passa num concurso, ela não fez um concurso para ser
um santo, uma pessoa sacrossanta. Não. Ela fez um
concurso para trabalhar, fez um concurso para sustentar sua família, fez um concurso para, realmente,
poder viver melhor e poder, ao mesmo tempo, servir
à população.
Nesse sentido, eu quero encerrar as minhas palavras aqui, Senadora Ana Amélia, homenageando os
servidores públicos do Brasil todo; com muito carinho,
os do Senado, onde trabalhamos; em especial, os do
meu Estado de Roraima, tanto os estaduais como os
federais e os municipais de lá.
Quero pedir a transcrição, Senadora Ana Amélia,
das matérias que aqui mencionei, bem como de uma
nota informativa da Consultoria Legislativa do Senado,
que faz uma análise sobre a situação funcional dos
servidores dos ex-Territórios Federais.
É muito importante que a população entenda
que o Parlamentar, isto é, aquele que fala, aquele
que parla, para dizer o termo em italiano, pode aqui
sugerir, apresentar leis, discutir, debater, denunciar,
mas, na verdade, a execução dessas questão é de
competência do Poder Executivo. Nós não podemos
sequer criar despesas. Portanto, a cobrança tem de
ser dirigida à Presidência da República, no caso dos
funcionários federais; aos governadores, no caso dos
servidores estaduais; e aos prefeitos, no caso dos servidores municipais. Mas nós temos muita honra aqui,
como representante do povo, como representante dos
nossos Estados, de cobrar, de fiscalizar e de exigir o
cumprimento de obrigações que o Executivo tem para
com seus servidores, assim como tem o Legislativo
para com seus servidores.
Abraço aos servidores públicos de todo o Brasil
e do meu Estado de Roraima, em particular.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento-o, Senador Mozarildo. A Mesa se
solidariza e endossa essa defesa dos servidores públicos, que tão relevantes serviços prestam ao nosso
País, nos três níveis: nos Municípios, nos Estados e,
também, na União.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Paulo Paim.
Antes, porém, peço licença a V. Exa, Senador
Paim, para fazer uma saudação aos nossos turistas
visitantes que estão acompanhando esta sessão no
Senado. Sejam bem– vindos à Casa da República, à
Casa dos Estados, também.
Muito obrigada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Cristovam Buarque, Senador Mozarildo, hoje é o
Dia do Servidor. E eu falo com muita tranquilidade,
até porque no Congresso em Foco, esse importante
prêmio que é construído a partir da pesquisa com os
internautas e com os jornalistas, nós estamos como
o Senador que tem marcada atuação em defesa da
previdência pública, dos servidores públicos e na defesa do consumidor.
Vou falar, Mozarildo Cavalcanti, sobre o mesmo
tema, claro, mas quero falar primeiro que, no dia 25
de outubro, nós lembramos uma data também muito
importante, que é o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher.
Na quinta-feira passada, 25 de outubro, celebramos mais uma vez o transcurso de uma data de grande importância na luta pelo respeito às mulheres de
todo o mundo: o Dia Internacional contra a Exploração
da Mulher. Essa data foi instituída pela Organização
das Nações Unidas, ao lado de outras datas com finalidades específicas, para que nós reflitamos, nesse
caso, sobre a condição feminina e, assim, contribuamos para a efetiva igualdade de direitos, respeitando,
é claro, as diferenças que marcam, por exemplo, a
questão do gênero.
Os avanços conquistados na luta pela emancipação e pela igualdade de direito das mulheres, nos
últimos séculos e principalmente nas últimas décadas,
são incontestáveis.
Eu só lamento que o projeto oriundo da Câmara,
do qual fui Relator, e que ia garantir para as mulheres
os mesmos direitos dos homens na mesma função,
na mesma idade, enfim, com o mesmo mérito, foi
mais uma vez engavetado por obra dos setores mais
conservadores do Congresso Nacional. Fui relator e
continuo defendendo igualdade de direitos entre homens e mulheres.
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Sr. Presidente, lembro isso porque, ainda hoje,
a mulher se mantém discriminada e oprimida na nossa sociedade, do mesmo modo que acontece com os
idosos, os deficientes – realizei uma audiência pública
memorável hoje pela manhã para falar sobre essa questão –, as crianças, os negros, os índios, os que lutam
pela liberdade religiosa, os que lutam pela liberdade
sexual, os analfabetos, que também são discriminados,
e outros grupos chamados minoritários, mas que, na
verdade, se somarmos, são majoritários, são maioria.
Embora as reivindicações relacionadas com a
condição feminina possam remontar aos primórdios
da história, é possível detectar os primeiros movimentos organizados no fim do século XVIII, com o advento
inesquecível da Revolução Francesa. Desde então, os
movimentos feministas se expandiram geograficamente e as reivindicações passaram a ter cada vez mais
abrangência.
Ao longo dos séculos XIX e XX, as mulheres obtiveram conquistas, como – vejam bem – o acesso à
educação, o trabalho remunerado e o direito à representação política. Mesmo hoje, o trabalho remunerado
não garante a ela o direito de receber o mesmo salário
que o homem.
A pesquisadora Almira Rodrigues, doutora em
Sociologia pela Universidade de Brasília e dirigente
do CFEMEA, lembra que, no Brasil, as mulheres só
conseguiram ter o direito de frequentar as escolas
normais, criadas em 1835, a partir de 1971, e ainda
assim com currículos específicos.
No campo político, a luta teve prosseguimento com
a fundação do Partido Republicano Feminino, por Deolinda Daltro, e com a criação da Liga pela Emancipação
Intelectual da Mulher, com a inesquecível liderança de
Bertha Lutz, com o nome de quem o Senado dedica
um prêmio, todo ano, às mulheres que se destacam.
Mas, enfim, até que o direito ao sufrágio, pioneiro no Rio Grande do Norte, fosse acolhido pelo Código Eleitoral, em 1932, e pela Constituição, em 1934,
Almira Rodrigues destaca o que chama de segunda
onda feminista, ocorrida nos anos 60 e 70 do século
passado, tendo como referência o Ano Internacional
da Mulher, em 1975, e a Década da Mulher, em 1976
a 1985, ambos os eventos organizados pela ONU.
Nesse período, assinala, foram gradativamente
superadas as barreiras formais na maioria dos países, e as mulheres, inserindo-se nas universidades e
no mercado de trabalho, incorporam-se à democracia
representativa.
Embora as condições de igualdade e de direito
sejam observadas na maioria dos países hoje, a mulher ainda é discriminada em grande parte das nações,
não só africanas ou asiáticas, mas em grande parte
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do mundo. E mesmo nos países onde os movimentos feministas lograram mais resultados, ocorre ainda
uma permanente vigília para a manutenção de direitos
conquistados.
O Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, criado pela ONU, faz parte da estratégia daquela
entidade para preservar as conquistas até agora obtidas
e estender o reconhecimento de direitos femininos até
que a equiparação efetiva com o público masculino se
torne realidade, o que não é até hoje, inclusive no Brasil.
Então, nessa estratégia, eventos como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher, a Declaração sobre
a Eliminação da Violência contra as Mulheres e diversas datas comemorativas, algumas delas voltadas
para grupos específicos, como as Mulheres Vítimas
da Exploração Sexual; as Mulheres que Trabalham no
Campo; as Mulheres Vítimas do Tráfico Humano e as
Mulheres Vítimas do Trabalho Escravo.
O Dia Internacional contra a Exploração da Mulher nos remete à triste realidade da mulher submetida
à violência, à prostituição e ao abuso sexual.
Essa data se refere mais especificamente à afirmação da autonomia e à valorização das mulheres no
lar e no mercado de trabalho.
À medida que foi se emancipando, a mulher ampliou sua inserção no mercado de trabalho, sem, contudo, abandonar suas atividades domésticas e seus
cuidados maternos, belíssimos, amorosos, como a
criação e a educação dos filhos, e, eu diria, o convívio
com o próprio parceiro.
Embora grande parcela do público masculino
hoje esteja mais consciente de que precisa compartilhar essas preocupações e atividades, a maioria das
mulheres ainda não conseguiu, de forma satisfatória,
estabelecer sua cidadania plena nas relações sociais,
políticas e econômicas.
No que respeita à atividade laboral e ao vínculo empregatício, essa discriminação é absolutamente
visível. Tanto que não deixaram aprovar aqui que a
mulher tenha o direito de receber o mesmo salário
que o homem.
No Brasil, o rendimento médio das mulheres representa 72,3% da remuneração masculina – vejam,
o rendimento médio das mulheres no Brasil representa 72,3% da remuneraçao masculina –, o que mostra
uma enorme desiguladade no mercado de trabalho.
E por isso ainda é uma das principais bandeiras dos
movimentos feministas.
Em 2011, conforme revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento
médio dos homens em nosso País foi de 1.857 reais,
enquanto o das mulheres ficou em 1.343 reais. Essa
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diferença, que vinha se reduzindo, manteve-se estável
nos últimos três anos.
É do conhecimento geral que as mulheres ganham menos que os homens, em média, mesmo quando exercem funções idênticas. Essa situação tem sido
denunciada por nós, na Comissão de Direitos Humanos, e por todos os grupos que lutam pela liberdade,
igualdade de direitos entre mulheres e homens. Não é
admissível, numa sociedade democrática e pluralista,
que isso ainda esteja acontecendo.
O IBGE revelou também que, embora sejam maioria na população ativa, as mulheres são minoritárias
em quatro dos seis principais ramos da economia –
indústria, construção, comércio e serviços prestados
a empresas – e majoritárias apenas nos cargos da
administração pública e no serviço doméstico.
A mulher exige igualdade no mercado de trabalho, mas exige também respeito na esfera privada, no
relacionamento com os pais, cônjuges, companheiros
ou filhos. Muitas delas, não custa lembrar, acumulam
as responsabilidades de provedoras da casa, trabalhando fora, com as atividades domésticas e, ainda, a
educação dos filhos.
O Dia Internacional Contra a Exploração da Mulher foi instituído para que possamos refletir sobre a
condição feminina e nos engajarmos na luta por sua
efetiva emancipação, pela efetiva igualdade de direitos
e deveres e pela relação respeitosa entre os gêneros.
Nossa meta é um dia poder riscar esse evento do calendário. Nosso sonho é fazer que o dia 25 de outubro,
num futuro não muito distante, possa voltar a ser um
dia como outro qualquer. Nesse dia, nós diremos: a
mulher conquistou a sua independência, a sua liberdade, e conquistou políticas de igualdade.
Srª Presidenta, quero também registrar que hoje
nós lembramos que ontem, dia 28 de outubro, foi Dia
do Servidor Público. Meus cumprimentos a mais de
11 milhões de servidores que atuam no Executivo, no
Legislativo e no Judiciário, em nível federal, estadual
e municipal.
Saúdo a Confederação dos Servidores Públicos,
que tem 52 anos de funcionamento. Hoje participarei
de um debate, aqui na TV Senado, sobre o Dia do Servidor Público, com os líderes dos servidores. Lembro
o caso da Confederação dos Servidores Públicos do
Brasil, que tem 52 anos, 44 federações, 1.700 sindicatos filiados, sendo assim a segunda maior confederação do Brasil.
Historicamente, a data surgiu a partir do Presidente Vargas, quando da fundação do Conselho Federal
do Serviço Público no Brasil, 1937. Mais precisamente, a celebração dessa data explica-se pela publicação do Decreto nº 1.713, nesse mesmo dia, em 1939,
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instaurando, assim, as leis que regem os direitos e os
deveres dos funcionários públicos.
A história do funcionalismo público surge com
a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em
1808, quando o Rio de Janeiro teve de se organizar
para prestar serviços básicos aos membros da Coroa
na condição de sede provisória do governo lusitano.
De lá para cá, muito se evoluiu na marca do trabalho administrativo, acompanhando as complexidades de um Estado moderno e repleto de atribuições
sociais, políticas e econômicas.
Por isso, não é por acaso que o funcionalismo
brasileiro tem sido historicamente apontado como fator decisivo para o desenvolvimento do nosso País,
ou seja, desta querida Nação. Afinal de contas, a sua
formação cultural, intelectual e cívica é invejável! O
cargo de funcionário público atualmente é muito cobiçado. A cada novo concurso, milhares de candidatos
buscam uma vaga. A história mostra que são esses
funcionários os grandes responsáveis pela manutenção e organização dos serviços prestados pelo poder
público em todos os níveis.
Sabemos que é comum ver pessoas reclamarem
dos servidores, do quanto são precários e também da
falta, eu diria, de atenção ao público. Mas é preciso
lembrar que a falta de recursos, na maior parte das
vezes, é alheia à vontade do servidor. Afinal, não podemos generalizar. Se não há uma estrutura adequada, o
culpado não pode ser o trabalhar, ou seja, o servidor.
Embora todos nós saibamos que o Estado brasileiro ainda não alcançou um nível consensualmente
satisfatório no atendimento a todo o nosso povo, o esforço do Governo Federal para que isso se concretize
é notório, principalmente dos servidores. Estamos no
caminho certo. Sempre digo: fizemos muito, mas há
muito ainda por fazer.
Entre as principais reivindicações dos servidores
públicos, eu quero deixar aqui. Pedem os servidores
contração exclusivamente por concurso público. Não
à terceirização.
Regulamentação da Convenção nº 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da ONU. Um
dos principais aspectos assegurados pela Convenção
nº 151 é o direito a negociação coletiva.
Poucos dias atrás, tive que fazer uma verdadeira
parafernalha aqui, porque não querem a negociação
coletiva, não querem data-base para o servidor, mas
querem proibir o direito de greve para o servidor. Como
diz o outro, é botar a carroça antes dos bois.
Vamos assegurar a Convenção nº 151, vamos
assegurar a negociação coletiva, vamos assegurar
uma política salarial. Aí então poderíamos discutir a
regulamentação e não proibição do direito de greve.
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O que eles pedem?
Unificação nacional da categoria; reestruturação
de carreiras e implantação do sistema de carreiras na
área federal; organização de carreiras; valorização dos
servidores públicos; recomposição salarial.
Grande parte dos servidores não receberam
ao longo de sua vida nem sequer a inflação. A ampla
maioria não recebeu a inflação.
Regulamentação da situação funcional dos servidores públicos, principalmente na esfera municipal.
Talvez muitos não saibam, mas há muitos servidores de Municípios que não recebem nem sequer
o salário mínimo. Fiz um projeto de lei, que não deixam aprovar também, dizendo que nenhum servidor
poderia exercer sua função sem receber pelo menos
o salário mínimo. Não deixam aprovar. Então algum
fantasma existe aí. Qual é o problema de dizer que
uma lei vai garantir aquilo que manda a Constituição:
que nenhum servidor ou trabalhador poderia exercer
a sua jornada de trabalho recebendo menos do que
um salário mínimo?
Saúdo mais uma vez todos os servidores públicos do Brasil, na convicção de que a história política,
social e econômica do País tem com eles uma dívida
impagável. É fácil atacar o servidor. Poucos são aqueles que reconhecem a dívida histórica que este País
tem com os servidores.
Progressivamente, a Nação há de reconhecer
o papel crucial no processo de desenvolvimento ao
conferir-lhes respeito e uma vida digna. Contem, servidores, sempre conosco.
Para encerrar, lembro que tramita no Senado Federal PEC nº 36, de 2007, de nossa autoria, que diz:
“Nenhum servidor ocupante de cargo público receberá,
a título de vencimento básico ou salário, importância
inferior ao salário mínimo.”
Essa PEC está lá na CCJ, onde eles não gostam
de indicar o relator. Lá na CCJ, aguardando o quê? Indicação de relator. Mas está lá há anos! Nem relator
eles indicam para dizer se o servidor tem ou não tem
direito. De 2007 a 2013, são seis anos engavetada lá
na CCJ, e não indicam relator.
Sou autor também do Projeto de Lei nº 173, de
2008, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, para garantir o adicional
de risco de vida para aqueles que estão em área considerada de alto risco. Da mesma forma, está lá desde
2008 e até hoje não indicaram nem sequer o relator. O
relator não foi indicado. É só indicar um Senador para
que dê o parecer contra ou não.
Também na CCJ está outro projeto de nossa autoria, Projeto de Lei nº 84, de 2007, que regulamenta o
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direito de greve dos servidores públicos. Também não
indicaram o relator. Não indicam. Lá não há relator.
Essas coisas, não dá para entender. Depois,
quando a gente vem à tribuna e fala só a verdade, há
quem fique olhando meio atravessado. Olhar atravessado para mim não vale nada. Se agora eu tiver medo
de cara feia, nem vou dormir mais à noite. Então, não
adianta olhar atravessado, porque eu vou vir aqui dizer,
sim, que não indicam os relatores de projetos importantes nas comissões, principalmente na CCJ. Entra
presidente, sai presidente, e o relator não é indicado.
Mas eu termino, Srª Presidenta, dizendo que hoje
é o Dia Nacional do Livro. É tão importante a leitura
para o saber, para o conhecimento, para a cultura,
para a formação, enfim, de toda a nossa gente! Então, fica aqui, para todos aqueles que são amantes da
leitura, para todos aqueles que sabem da importância
do livro, para todos aqueles que não sabem também,
mas um dia vão saber, Senador Cristovam Buarque,
que o caminho da educação e do conhecimento passa pelos livros.
Aproveito para informar que, no dia 11 de novembro, às 15 horas, na Feira do Livro de Porto Alegre, eu vou lançar o livro Para Além do que os Olhos
Veem. Quase todo ano eu lanço um livro. Foi O Rufar
dos Tambores, foi O Canto dos Pássaros nas Manhãs
do Brasil, foi Pátria Somos Todos, no combate a todo
tipo de preconceito e numa política de igualdade, foi
Cumplicidade: Política em Poesia, em cima daquilo que
eu escrevi ao longo da minha vida aqui no Congresso,
mas sempre contando fatos reais e não ficção.
Vou lançar, no dia 11 de novembro, o livro Para
Além do que os Olhos Veem. É um livro que conta e
relata a luta de homens e mulheres que defendem causas e não coisas. Eu sempre digo que quem abraça
causas... As causas é que nos abraçam. A partir do
momento em que você defende causas, vocês podem
ter certeza de que as causas abraçam cada um de
nós, na linha de fazer o bem não interessando a quem.
Assim eu concluo, Srª Presidenta, mas queria
terminar – porque muitos falarão sobre isso – mandando um forte abraço para o Fernando Haddad, que se
elegeu Prefeito de São Paulo. Ninguém pode negar a
importância de ser prefeito da capital paulista. E dizer
àqueles que duvidaram – muita gente duvidou – de que
o Lula estivesse certo: nós todos temos que admitir que
mais uma vez o Lula acertou ao indicar o Haddad para
candidato a prefeito de São Paulo, com essa belíssima
votação, como também quando indicou – e muitos se
surpreenderam – a Presidenta Dilma, que nunca havia concorrido a um cargo eletivo. O Lula indica a hoje
Presidenta, e ela está fazendo esse belo mandato, que
tem aceitação de 85% da população brasileira.
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Haddad vai no mesmo caminho. Quem conheceu Haddad como Ministro do Governo Lula e a forma
como ele se portou nos embates, nos debates e na
campanha sabe que São Paulo passa a ter um grande
prefeito a partir de 1º de janeiro, um prefeito que, com
certeza, está olhando e sendo olhado, como eu digo
às vezes, além da floresta, além do horizonte.
Vida longa....
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Parabéns
pela vitória!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
Tenho o prazer de passar a Presidência ao Senador Anibal Diniz.
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz,
1° Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia, a quem passo
a palavra como Senadora inscrita.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Anibal Diniz, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, também, como fizeram o Senador
Paim e o Senador Mozarildo Cavalcanti, congratulo-me,
em nome dos servidores exemplares desta Casa, com
a celebração que temos.
Aliás, outubro é importante, este de 2012, pelas
eleições que tivemos, primeiro e segundo turno, outubro da nossa Padroeira, outubro da criança, outubro
do professor, outubro do médico, outubro do livro, e
assim por diante. E teríamos tantas outras efemérides
a celebrar, mas este outubro de 2012 é realmente um
outubro diferente em função do empenho e do destaque que a democracia brasileira ganhou por conta de
eventos significativos.
O primeiro deles proque terminamos as eleições,
o segundo turno, e podemos ainda neste ano debater
a reforma política como maneira de fortalecer a democracia. Precisamos trazer a esta Casa temas relevantes, como a redução do financiamento público de
campanha ou a discussão sobre esta matéria.
O financiamento público de campanha, Senador
Cristovam, é uma matéria relevante, ����������������
mas, lamentavelmente, num País em que temos problemas na saúde,
na segurança, na educação, na área do transporte
ou da logística, quando você leva à sociedade esse
debate, a sociedade tem dificuldade de entender que
se vai usar dinheiro público para financiar uma campanha eleitoral, embora este seja um tema relevante.
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Um financiamento público de campanha com rigoroso
controle deste gasto e com limitações mais drásticas
do que nós já temos.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Senadora Ana Amélia, quero cumprimentar V. Exª
e fazer um aparte justamente neste tema do financiamento público de campanha. Como disse V. Exª,
quando se fala com qualquer pessoa da sociedade
sobre financiamento público e diz que vai tirar dinheiro para financiar campanha, as pessoas reagem. Por
quê? Porque realmente falta dinheiro para a saúde,
falta dinheiro para a educação, ou melhor, “falta” entre aspas. E aí se diz: Como vai gastar dinheiro com
campanha? Acontece que é bom esclarecer, e a gente
deve repetir isso muito, que, lamentavelmente, as campanhas já são financiadas com dinheiro público, mas
dinheiro público roubado, fruto de corrupção, porque a
pessoa, o administrador, enfim, faz uma obra por meio
de uma empresa e já tira uma comissão – às vezes,
escandalosamente chega a ser 50% – para financiar
a campanha daquela pessoa. Então, ora, está-se fazendo, via corrupção, financiamento público de campanha. O que a gente quer acabar é justamente com
essa corrupção: fazer o financiamento público claro,
previsto em lei e que, portanto, proíba empresas que
têm negócios com o governo, sejam elas construtoras
ou prestadoras de serviço, de financiarem campanhas
de candidatos. Porque é aquela história: os mais poderosos terão sempre mais financiamento por essas vias
transversas. E aqueles que não têm, portanto, essas
condições que eu também não invejo, terão mais dificuldades porque não têm financiamento público corrupto como é o de hoje. Então, quero cumprimentar
V. Exª e dizer que, mesmo nas tarefas difíceis, como
essa de convencer a população da importância do
financiamento público, nós devemos insistir, porque
é importante que a gente melhore a nossa democracia, a forma de agir nas eleições. Eu ouvi ontem pela
televisão alguém elogiando a rapidez da votação e a
rapidez da apuração. Mas como é que se processa o
processo eleitoral? A questão da compra de votos, a
questão do financiamento corrupto das campanhas,
isso realmente... Não adianta ter celeridade no ato de
votar e no ato de apurar se o fruto disso, se o componente disso é corrupto, é ilegal. Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Mozarildo.
Com alegria, também concedo aparte ao nobre
Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senadora Ana Amélia, esse é um tema que deveríamos
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nos dedicar a discutir: a reforma eleitoral que este País
precisa fazer e, nela, o financiamento de campanha.
As mesmas pessoas que são contra ao financiamento
público, tenho certeza de que aceitariam a proibição de
fontes privadas, porque elas corrompem. Digo, Senadora, que tenho muitas dúvidas em voltar a ser candidato se tiver que pedir dinheiro para fazer campanha,
porque o risco é muito grande, muito grande. O risco
é grande porque o dinheiro chega, e você nunca tem
certeza de como chegou. O dinheiro é grande e, quando falta um mês para terminar a campanha, esvazia,
e as pessoas que coordenam – e você nem precisa
ser consultado – pegam qualquer tipo de dinheiro para
levar adiante a televisão e tudo o mais. Então, creio
que, partindo do contrário, de como parar o financiamento corruptível através das empresas privadas, a
partir daí, discute-se de onde vem o dinheiro. E há
maneiras. O Senador Suplicy tem uma proposta de
que cada eleitor põe quanto quer colocar, na hora de
votar, para o partido dele ou para quem for. Há outras
maneiras. Agora, há uma condição preliminar a tudo
isso: o custo da campanha. Financiar com recursos públicos ao custo atual do marketing não só alto, mas às
vezes supervalorizado para fazer lavagem de dinheiro,
inclusive enganando através do marketing o eleitor, aí
não quero nem discutir se é público ou privado. A gente
tem que começar discutindo como baixar o custo. Não
é preciso tanto dinheiro em uma campanha. Alguém
me disse que, em uma cidade com 50 mil habitantes,
não me lembro qual, custou R$2 milhões a campanha
de um prefeito. Não é possível isso! Tem que reduzir o
custo. Tem que acabar com a marketagem, porque a
marketagem engana e o financiamento privado corrompe. Quando você junta as duas coisas, a marketagem
que engana e o financiamento privado que corrompe,
vira um desastre o processo eleitoral. Isso exige uma
mudança. Vamos discutir como reduzir, como barrar o
financiamento de empresas, por exemplo, como disse
o Senador Mozarildo, e, então, vamos ver como seria
financiado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu agradeço imensamente as duas valiosas colaborações,
porque elas, de fato, vão na mesma direção das preocupações que eu tenho, Senador Cristovam.
Eu tenho grande constrangimento de chegar num
doador e fazer uma solicitação. Muito constrangimento.
Até mesmo eu tenho a alegria de dizer que todas as
doações feitas foram feitas com transparência, com
os registros devidos na lei. E nenhum dos doadores
abordou qualquer tipo de tema que me criasse constrangimento depois, ao tratar de temas de interesse
eventual. Mas, intimamente, criamos uma barreira a
esse constrangimento.
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Então, para evitar essas situações, seria necessário aproveitar este momento, porque depois que esfriar o clima da eleição, nós não fazemos mais nada,
Senador Mozarildo. O senhor conhece a Casa. Sabemos como é que é. Temos de aproveitar isso e discutir não só a questão do financiamento, mas também a
questão da reeleição.
A reeleição é outro problema sério, e é inacreditável que não o tenhamos ainda resolvido. Hoje, um
prefeito, um governador, mesmo um presidente da
República fica até o dia da eleição no cargo, não se
afasta, não se desincompatibiliza, competindo com os
outros postulantes ao cargo em uma situação privilegiada, porque tem a máquina pública a seu serviço.
Por mais que diga que não usa a máquina pública, é
visível o uso da máquina pública, e esse desequilíbrio
não é necessariamente benéfico para a democracia.
Então, temos a seguinte questão: mantida a reeleição, a desincompatibilização no mínimo quatro
meses antes das eleições, que é uma proposta de
emenda constitucional que apresentei agora; também
poderíamos acabar com a reeleição e deixar mandatos
de cinco anos para todos os níveis, que, seria, talvez,
uma situação mais tranqüila; e discutir isso no âmbito
de uma reforma.
Estou lembrando isso até porque quando se fez
uma homenagem aos vinte anos da morte do ex-presidente da Câmara, o grande líder Ulysses Guimarães,
o Senador Luiz Henrique da Silveira trouxe essa pauta. Era a pauta do Ulysses Guimarães. Então, talvez
até em memória desse grande político brasileiro, o Sr.
Diretas, o Sr. Constituinte, possamos aqui trabalhar
imensamente nessas questões, porque penso que nós
temos, agora, urgência em tratar dessas questões todas
que são pertinentes ao fortalecimento da democracia.
Aliás, tudo o que estamos discutindo aqui e acompanhando, no Supremo Tribunal Federal, em relação
ao julgamento do chamado mensalão, está, de alguma
forma, ligado, Senador Cristovam, a essa questão do
financiamento de campanha.
Já avançamos muito, porque tínhamos, ainda,
os showmícios, havia a distribuição de brindes, de
camisetas. Isso já foi reduzido. Ora, se pudermos ter
uma Justiça Eleitoral eficiente na apuração dos votos
e até na segurança da eleição, por que não podemos
avançar muito mais em relação a esses procedimentos e essas medidas?
Aproveito até para fazer um registro sobre o término das eleições nesse segundo turno. O candidato
do meu Partido, do Partido Progressista – praticamente
solitário no primeiro turno; e, no segundo, ganhando
a adesão e o apoio de partidos importantes, como o
Partido dos Trabalhadores, através do Senado Delcídio
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do Amaral, e do PSDB, do Deputado Reinaldo Azambuja – foi eleito, no segundo turno, com 270 mil 927
votos válidos, o que correspondeu a 62,55% do total.
Bernal é o novo Prefeito de Campo Grande, capital do
Mato Grosso do Sul, reforçando o avanço do PP, nacionalmente, que passa a comandar, a partir de 2013,
as capitais de dois grandes Estados: Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul, onde estivemos na terça-feira
com o nosso presidente, Francisco Dorneles, e o Ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro; e, também, Palmas, no Tocantins, com Carlos Amastha, prefeito eleito
no primeiro turno com 59.680 votos, 49,65% do total.
No meu Estado, Rio Grande do Sul, também
verificamos grandes avanços. Na cidade de Pelotas,
a 260 quilômetros de Porto Alegre, o jovem, talvez o
mais jovem prefeito eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de 27 anos, do PSDB, foi eleito com o apoio
do meu partido. O mais jovem Prefeito da história da
cidade e – penso – do meu Estado.
Também estivemos, na terça-feira, com o Senador Alvaro Dias e com o Senado Aécio Neves, para dar
um apoio à campanha eleitoral desse jovem que será
uma grande revelação política na cidade de Pelotas.
Tivemos também o jovem Guilherme Pasin, de 29
anos, eleito Prefeito de Bento Gonçalves, uma cidade
importantíssima da Serra Gaúcha, foi eleito com a disposição de também fazer a diferença e a renovação na
área política, com o apoio da família Pozza, que tem
o grande líder Darcy Pozza, que se recupera de um
problema de saúde. Com ele, políticos progressistas
mais experientes foram eleitos no meu Estado, como
Otomar Vivian, que já foi prefeito na cidade de Caçapava do Sul; Valdir Andres, lá em Santo Ângelo, nas
Missões; Telmo Kirst, ex-deputado estadual e federal,
administrará a cidade Santa Cruz do Sul, também
muito importante no coração do Rio Grande; Alcides
Vicini voltará a comandar a prefeitura de Santa Rosa.
São exemplos da boa combinação entre juventude e
experiência, em que também ganha força o PP nas
cidades de Gramado, com Nestor Tissot, e de Canela, com Cleo, e também em Nova Petrópolis; uma
mescla que promete ajudar os desafios da política do
meu Estado, o Rio Grande do Sul, a partir de 2013. E
a reforma política, portanto, é valiosa nesse sentido.
O segundo ponto histórico e relevante neste mês
de outubro que vale meu registro nesta tribuna hoje,
Srªs e Srs. Senadores, é a conclusão da primeira etapa da Ação Penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal
sobre o desvio de recursos públicos, de dinheiro dos
impostos do povo usados ilicitamente para alimentar
um esquema de compra e apoio no Congresso Nacional. Uma operação montada por políticos, banqueiros
e donos de agência de publicidade.
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Um jogo político sujo, colocado em prática com
o objetivo de ampliar o poder e o prestígio de políticos
e de governos. Uma indesejada combinação de “corruptos e corruptores”, que ficou conhecida no Brasil e
no mundo como mensalão.
É um alento, um grande alento para a democracia brasileira verificar a isenção, a responsabilidade, a
dedicação, o empenho e o comprometimento dos Srs.
Ministros e Ministras do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento que ganhou repercussão internacional.
Lamentavelmente, o escândalo envolveu políticos
do meu partido: o ex-Presidente do PP, Pedro Corrêa,
o ex-Líder da Bancada na Câmara dos Deputados,
Pedro Henry, o ex-assessor do partido, João Cláudio
Genú, e os dois sócios da corretora Bônus Banval,
Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado, ligados ao PP.
Tenho sempre repetido que não tenho compromisso com o erro. Quem pratica delito precisa responder por eles criminalmente. Mesmo assim, após três
meses de julgamento e mais de 200 horas de sessões
na Suprema Corte deste País, transmitidas ao vivo
pela TV Justiça – sem cortes ou edições, como fazem
TV Senado, TV Câmara e outras TVs institucionais
ao exibirem as sessões – tenho que admitir: eu me
senti mais cidadã e mais confiante nos rumos da democracia brasileira, porque o poder independente das
instituições venceu, ao menos neste instante, neste
outubro de 2012.
O Poder Judiciário, um dos três pilares da nossa
democracia, se manteve inabalável, apesar de todas
as dúvidas, pressões e versões diversas criadas para
tentar esconder o que o Ministro Luiz Fux classificou
como “gestão tenebrosa”.
Ainda que tenham sido 8, dos 11 Ministros do
Supremo Tribunal Federal, indicados pelos presidentes do partido do Governo, a maioria dos magistrados da Suprema Corte deste País preferiu escolher o
caminho da independência e confirmou a existência
do mensalão, mesmo desagradando aos autores das
“transações tenebrosas”.
Esquemas, esses, feitos enquanto “a nossa Pátria
mãe dormia distraída”, como disse o autor da denúncia, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel.
Mesmo com muitas pressões contrárias, o Supremo Tribunal Federal preferiu derrubar a tese também
ilícita de caixa dois e preferiu qualificar o mensalão
como verdade, como “víceras expostas”, como bem
exemplificou o Presidente da Suprema Corte, Ministro Ayres Britto.
Apesar dos temores de que o julgamento seria
totalmente influenciado por questões políticas, 25 dos
37 acusados saíram da condição de réus para a posição de condenados.
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Está, portanto, próximo o desfecho daquela história que começou com a divulgação de um vídeo pela
revista Veja, em 14 de maio de 2005, e que ganhou
maiores proporções com a entrevista do delator do
esquema, o ex-Deputado Roberto Jefferson, ao jornal
Folha de S.Paulo.
Após a paralisação do Congresso Nacional com
as importantes CPIs, como a CPI dos Correios, inúmeras declarações e investigações deram mais força
aos indícios de que deputados recebiam uma espécie
de mesada de R$30 mil a R$50 mil para votarem nos
projetos de interesse do governo.
Ali eu preciso valorizar muito o trabalho de uma
CPI. Esta Casa e o Congresso Nacional têm sido muitas vezes fragilizados por uma série de atos ou ações
que não condizem com a expectativa da sociedade.
Mas foi graças ao trabalho daquela CPI, a chamada
CPI dos Correios, presidida pelo Senador Delcídio do
Amaral, do Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso
do Sul, e com relatoria nas mãos muito competentes do
Deputado Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná, que
se conseguiu desmistificar a ideia inicial de que seria
uma CPI chapa branca e de que nada de eficaz resultaria da investigação feita. Pois, ao contrário, não só a
denúncia foi acolhida pelo Ministério Público, primeiro
pelo Procurador Antonio Fernando de Souza, seguido
depois pelo seu sucessor Roberto Gurgel, como agora
o Supremo faz o julgamento adequado com o Ministro
Joaquim Barbosa na relatoria.
O esquema escondido, montado dentro dos Correios para desvio de dinheiro público, dinheiro do povo
brasileiro, para o fechamento de contratos com outras
empresas se transformou no episódio dos “profanadores da República, dos subversivos da ordem institucional, dos delinquentes, dos marginais da ética do
poder”, como afirmou o mais antigo Ministro da Corte,
Celso de Mello.
Entendo que “condenar” é bem diferente de “cumprir pena”. A partir de 7 de novembro, ficará mais claro o formato sobre a definição das penas, a chamada
dosimetria.
Mesmo assim, como observadora dos fatos, vejo
muitos avanços. Sem exageros, acho que a Justiça
brasileira, na figura do Supremo Tribunal Federal, demonstrou que a tese da “conspiração golpista” foi desmascarada, como escreveu recentemente o respeitado colunista do jornal Folha de S.Paulo, Clóvis Rossi.
O mundo também enxergou como verdade – por
renomadas e sérias publicações internacionais, como
o El País, da Espanha, e o The New York Times – que
a sofisticada organização criminosa do Brasil tinha
como chefe o ex-Presidente do PT e ex-Ministro da
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Casa Civil, José Dirceu, segundo decisão do STF, escreveu Clóvis Rossi.
O Financial Times, outro importante veículo de
comunicação com elevada credibilidade internacional,
louvou o Judiciário brasileiro ao afirmar que a condenação de Dirceu é um grande passo para o Brasil,
onde as Cortes têm sido tradicionalmente tímidas em
punir a corrupção.
Em resumo, as mídias internacionais, símbolos
da democracia e da liberdade de expressão, qualificaram este momento como um “raro avanço da política
e como marca de independência do sistema legal”, do
nosso Poder Judiciário.
O artigo do historiador e sociólogo Marco Antonio Villa, publicado recentemente no jornal O Globo,
consegue demonstrar as vantagens de um Judiciário
independente e forte.
Na avaliação de Villa, o julgamento do mensalão
atingiu o partido do Governo, porque ficou explícito que
o Ministro da Suprema Corte não ocupa um cargo de
confiança que segue “cegamente” as determinações
da direção partidária.
A intenção de se perpetuar no poder, com fortes
intenções ideológicas, oportunistas ou mesmo reacionárias, não foi acatada passivamente pelo Judiciário,
como imaginavam os articuladores do esquema do
mensalão.
A tentativa de “saquear o Estado” continuamente,
sem que a sociedade brasileira pudesse se dar conta,
não foi admitida pela maioria dos Ministros do STF.
Como disse a Ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, o “Estado brasileiro não tolera
o poder que corrompe e nem admite o poder que se
deixa corromper”.
A corrupção existe, mas não pode ser tolerada.
Por isso, compreendo quando a Ministra Cármen Lúcia
fica indignada com a tentativa de se emplacar a tese
de caixa dois, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Segundo a Ministra, é “estranho e muito grave”
afirmar com tranquilidade que se trata de caixa dois,
pois fica parecendo que o “ilícito” no Brasil pode ser
praticado, que “está tudo bem”. E não está tudo bem!
As instituições precisam de fortalecimento, pois,
ainda que as barreiras ao desenvolvimento existam e
ainda que a corrupção vire opção de alguns, não se
pode permitir que uma sociedade inteira seja furtada.
Estou concluindo, Sr. Presidente, e por isso peço
sua tolerância.
Durante o julgamento, a Ministra Rosa Weber
também foi clara quando exemplificou que a corrupção
não combatida resulta na escola que não chega e na
saúde que não se tem, duas grandes razões para irmos
às urnas e elegermos políticos ficha limpa.
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Portanto, quero parabenizar o Supremo Tribunal
Federal por este exercício democrático de responsabilidade e comprometimento com a lei. O Judiciário conseguiu dar uma visão nova para o tema “impunidade”
no Brasil, especialmente na seara política.
A imprensa também teve papel importante nesse
processo. Como disse o doutor em comunicação Carlos
Alberto Di Franco, em artigo publicado hoje no jornal
O Estado de S. Paulo, o mensalão não foi invenção da
imprensa, que apenas cumpriu seu papel de denúncia,
pois jornais independentes, de credibilidade, realmente “oxigenam a democracia”. A prova disso é que recebi algumas cartas de brasileiros preocupados com
o mensalão. Foi o caso do agricultor gaúcho Vinícius
Artuzi, ou mesmo de moradores de outros Estados,
como Sílvia Regina Andrade Mendes, moradora de
Goiânia, capital de Goiás. Ambos atentos aos desdobramentos do julgamento pelo STF.
O setor privado também já está reagindo ao posicionamento do nosso Poder Judiciário. Um seguro
de responsabilidade civil de executivos que lidam
com políticos, conhecido como D&O, muito usado
para cobrir custos de defesa, acordos judiciais e indenizações sentenciadas pela Justiça, foi reajustado.
As seguradoras desse tipo de apólice acham que o
fato de o STF entender que somente a ocultação do
dinheiro da corrupção já caracteriza crime de lavagem de dinheiro aumentou as situações em que empresas e executivos estariam sujeitos à punição por
esse tipo de crime, segundo a informação de hoje do
jornal Valor Econômico.
É, portanto, Srªs e Srs. Senadores, um movimento
do setor privado no sentido de aumentar a regulação,
a transparência e evitar perdas financeiras com ações
judiciais indevidas. Mais ética nas relações.
Por isso, as penas que ainda serão aplicadas
por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva,
peculato, formação de quadrilha, gestão fraudulenta
e evasão de divisas serão o marco de uma nova fase.
A primeira, já concluída, foi a da condenação,
fundamental para a sociedade brasileira, pois institucionalizar o crime é a maior barbárie que uma sociedade
democrática pode cometer contra si própria.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Seja muito bem-vindo, Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Há expediente sobre a mesa.
A Senhora Presidente da República adotou, em
23 de outubro de 2012, e publicou, no dia 24 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 585, de 2012,
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que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no exercício de 2012, com o objetivo de fomentar
as exportações do País.
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:
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PSD
Guilherme Campos
Fábio Faria
Bruno Araújo

1. Cesar Colnago
PP

Arthur Lira

1. Jerônimo Goergen
DEM

Antonio Carlos Magalhães Neto

SENADORES
Titulares

Lincoln Portela

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
1. Vital do Rêgo
2. Romero Jucá
3. Francisco Dornelles
4. Luiz Henrique

Givaldo Carimbão
PDT
André Figueiredo

1. Jayme Campos
2. Paulo Bauer
3. Flexa Ribeiro

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PPL)
1. Armando Monteiro
2. Cidinho Santos
3. João Vicente Claudino
*PSOL
1.

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

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PT

Jilmar Tatto
Janete Rocha Pietá

1. Beto Faro
2. Valmir Assunção
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

1. Ângelo Agnolin

Stepan Nercessian

1. Sarney Filho
PTB

Jovair Arantes

1. Arnon Bezerra
PCdoB*

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Randolfe Rodrigues

1. Glauber Braga

Bloco (PV/PPS)

1. Pedro Taques
2. Wellington Dias
3. Antonio Carlos Valadares
4. Lindbergh Farias

Alfredo Nascimento
Eduardo Amorim
Gim Argello

1.
PSB

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

Alvaro Dias
José Agripino
Aloysio Nunes Ferreira

1. Pauderney Avelino

PR

Suplentes

Walter Pinheiro
Lídice da Mata
Inácio Arruda
Eduardo Lopes

1.Eduardo Sciarra
2.Geraldo Thadeu
PSDB

COMPOSIÇÃO

Waldemir Moka
Eduardo Braga
Lobão Filho
Ivo Cassol
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1. Teresa Surita
2. Antônio Andrade

Luciana Santos

1. Osmar Júnior

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

É o seguinte o calendário de tramitação da
Medida Provisória:
Calendário
– Publicação no DO: 24-10-2012
– Designação da Comissão: 29-10-2012
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 30-10-2012 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 20-11-2012 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 20-11-2012
– Prazo no SF: de 21-11-2012 a 4-12-2012 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 4-12-2012
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 5-12-2012 a 7-12-2012 (43º ao
45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 8-12-2012 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 22-12-2012
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**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 Senado Federal 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 está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados, de acordo com os ofícios encaminhados pelas
respectivas Lideranças.
São os seguintes os ofícios das Lideranças:
OF. Nº 162/2012-BLUFOR
Brasília, 24 de outubro 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
Alfredo Nascimento, Eduardo Amorim e Gim Argello,
como membro Titulares e os Senadores Armando Monteiro, Cidinho Santos e João Vicente Claudino, como
membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mista
a apreciar a Medida Provisória nº 585, de 23 de outubro de 2012, que “dispõe sobre a prestação de auxílio
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios no exercício de 2012, com o objetivo
de fomentar as exportações do País”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
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OF/LID/Nº 215/2012
Brasília, 24 de outubro de 2012
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Stepan
Nercessian – PPS/RJ e Sarney Filho – PV/MA para
integrar como titular e suplente, respectivamente, a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº
585/12, que “Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios no exercício de 2012, com o objetivo
de fomentar as exportações do País”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV, PPS.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa:
– o Senador Casildo Maldaner, como membro
titular, em substituição ao Senador Roberto Requião,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 580, de 2012, conforme
o Ofício nº 331, de 2012, da Liderança do PMDB no
Senado Federal;
– o Senador Tomás Correia, como membro suplente, em substituição ao Senador Roberto Requião,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 582, de 2012, conforme o Ofício nº 332, de 2012, da Liderança do PMDB
no Senado Federal.
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos devidos processados.
São os seguintes os Ofícios:
OF. GLPMDB nº 331/2012

OF. GLPMDB nº 333/2012
Brasília, 25 de outubro de 2012

Brasília, 25 de outubro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória nº 585, de 24 de outubro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória nº 580, de 17 de setembro de 2012.

Titulares
Waldemir Moka
Eduardo Braga
Lobão Filho
Ivo Cassol

Titulares
Luiz Henrique
Casildo Maldaner
Benedito de Lira
Eduardo Braga

Suplentes
Vital do Rêgo
Romero Jucá
Francisco Dornelles
Luiz Henrique

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.

Suplentes
Clésio Andrade
Pedro Simon
Waldemir Moka
Paulo Davim

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
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OF. GLPMDB nº 332/2012
Brasília, 25 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória nº 582, de 21 de setembro de 2012.
Titulares
Clésio Andrade
Francisco Dornelles
Casildo Maldaner
Eduardo Braga

Suplentes
Pedro Simon
Tomás Correia
Vital do Rêgo
Ivo Cassol

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Agora, como orador inscrito, concedo a palavra
ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Anibal, Presidente da sessão, Srªs e Srs.
Senadores, há pouco, o Senador Paim e o Senador
Mozarildo falaram sobre o Dia do Servidor Público. E
eu quero aqui dar o meu abraço a todos os servidores
públicos do Brasil, como eu, servidor da Universidade
de Brasília, e dizer: se não fôssemos nós, onde estaria o Brasil hoje, sem os professores, sem os médicos,
sem os planejadores?
Por isso, dou-lhes um grande abraço e quero falar
aqui de um servidor público que não merece abraço,
o servidor número um do Distrito Federal, que é o seu
Governador, que, Presidente, é o servidor público primeiro do País. Cada governador é o servidor primeiro
do seu Estado.
O Governador do Distrito Federal, além de, nesses
dois anos, não ter mostrado para que veio, tem uma
única obra, aquela que herdou do Governador Arruda
e que ele está levando adiante quase dobrando o custo
de construção e de equipamentos. Falo do estádio, que
não vai servir para praticamente nada depois, salvo
para gerar um elevadíssimo custo de manutenção. As
pessoas esquecem que depois de fazer um prédio têm
que mantê-lo. A África do Sul está derrubando estádios
que fez para a Copa, pelo custo da manutenção, e o
daqui vai ser muito mais caro.
Além de hoje a educação estar não melhor, a
saúde não melhor, a segurança muito pior do que era
antes, agora ele fez um gesto que merece todo o repúdio nosso, que é sair daqui para assinar um contrato

Terça-feira 30

595

56771

do qual ele foi apenas testemunha. Ele fez uma viagem
com uma comitiva enorme para Singapura, para ser
testemunha de um convênio, de um acordo, de contrato
de uma empresa de Singapura para pensar o futuro
do Distrito Federal.
Eu e o Senador Rodrigo Rollemberg, faz mais de
vinte dias, mandamos para ele uma lista de consultas:
por que não precisou de licitação? No Brasil não há
profissionais capazes de fazer essa reflexão sobre o
futuro? Fizemos uma série de perguntas e, até hoje,
não merecemos nenhuma resposta dele. Nem acusou
o recebimento disso. Por que esse contrato cheio de
equívocos e suspeitas? Nós, inclusive, tivemos dificuldade em conseguir o próprio contrato. As respostas,
nada. O contrato conseguiu-se através do Facebook,
depois de pressionarmos, porque queríamos saber o
que era o contrato.
Pois bem. O que a gente percebe, Senadores, é
que a iniciativa desse trabalho foi da empresa, e não
do Governo. Não foi o Governo que buscou a empresa; foi a empresa que buscou o Governo e disse: “Eu
tenho para vender isso”. Esse fato fere, inclusive, o
art. 174 da Constituição, que diz que o planejamento
do futuro é uma obrigação do governo, ou dos governos, do Estado.
As empresas são contratadas para definir como
fazer para onde a gente quer ir. Agora, contrataram
uma empresa para dizer aonde a gente deve ir – como
se aqui não houvesse ninguém capaz –, e não como ir
para os destinos que nós definimos. Não! Nós vamos
colocar na mão dessa empresa, uma empresa lá de
fora, do outro lado do mundo, como cuidar do futuro do
Distrito Federal, a capital de todos os brasileiros, não a
capital apenas dos dois milhões que aqui vivemos. O
Governador do Distrito Federal tem a responsabilidade
sobre o Estado Distrito Federal, mas também sobre um
Estado que é a capital de todos os brasileiros.
Pois bem. Eu sou daqueles que defendem os
contratos, os acordos público-privados. Sem dúvida
alguma. Isso é uma coisa positiva, desde que o objetivo seja definido pelo público, não pelo privado. Fazer
uma parceria público-privada para gerenciar um hospital? Correto, desde que o Governo diga que tipo de
hospital, que tipo de saúde vai trazer, de que tipo de
doença vai cuidar, e não o contrário, que a empresa
que vai dirigir o hospital diga que serviço vai prestar. É
o que estamos vendo: uma coisa mais trágica do que
a privatização de que se falava, porque é a privatização do propósito.
Mas há outra coisa mais grave: essa privatização
vai ser paga com dinheiro público, vendendo-se terrenos que pertencem ao Estado, que a Nação brasileira
deu ao Distrito Federal no início de Brasília para que
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financiasse seus investimentos. Tudo indica, quando
a gente reflete sobre o porquê dessa coisa esdrúxula
de receber uma proposta e aprovar em 13 dias, Senador Rodrigo... Passou pela assessoria jurídica, passou
pelo Conselho da Terracap e passou pela diretoria, em
inglês. Por quê? Porque o contrato foi feito lá, não foi
feito aqui. E a gente vê a data da tradução. Pelo Facebook, a gente pode ver a tradução. A data da tradução, juramentada, é posterior à data da aprovação
pela assessoria jurídica e pelo órgão que vai fazer o
acordo e pagar as contas, que é a Terracap, a dona
de todas as terras ainda nas mãos do Estado no Distrito Federal. Como é possível um contrato em inglês
passar por todas essas instâncias?
Eu não vou nem discutir a capacidade linguística
de todos os nossos advogados, de todos os conselheiros. Mas, independentemente de eles serem muito bem
informados em inglês, a ponto de conhecer as nuances do texto jurídico, não é o certo, não é o correto. É
prova de um subdesenvolvimento, de uma submissão,
de um provincianismo vergonhosos.
E o que é que está por trás? Alguma coisa tem
que estar. Só vejo, Senador Rodrigo, duas alternativas. Uma é um grande factoide, desses fogos que
terminam estourando na mão. Um factoide, querendo
dizer: “Estou fazendo alguma coisa, já que não faço
nada para a educação, nada para a segurança, nada
para a saúde.” A gente faz um acordo com Singapura,
esse país que, de fato, é um exemplo de eficiência,
até porque é um exemplo de educação de base. Se o
Governador quisesse trazer alguma coisa de Singapura, que fosse às escolas, para ver como elas são,
do ponto de vista do uso de equipamentos modernos.
E, que eu saiba, o Governador do Distrito Federal,
que tem viajado muito, nunca visitou uma escola nas
suas viagens ao exterior. Que eu saiba, nunca visitou
uma escola. Pois bem. Se não for um factoide, o que
seria? E aí é que está o grave. O que dá impressão,
Senador Aloysio, é que o estádio começa a ficar sem
dinheiro para ser concluído, e a saída que se está encontrando é vender, o mais rápido possível, terrenos
da chamada Terracap, para investir no estádio. Essa
é a tragédia da privatização.
O Partido dos Trabalhadores critica Fernando
Henrique Cardoso quando privatizou as telecomunicações. Mas ele privatizou, e ela deu um salto. Ou seja, foi
um processo de ganho para a Nação brasileira. Aqui,
vai se jogar todo o dinheiro da venda de grandes lotes, de grandes terrenos, caros terrenos num estádio.
E serão vendidos esses terrenos num momento ruim
de vender, porque está num momento de depressão
o mercado de terrenos no Distrito Federal, no Brasil
e no mundo inteiro, e o dinheiro apurado será jogado
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num estádio. E que estádio? Nós não temos uma torcida do Corinthians aqui, como o senhor tem no seu
Estado. Nossos times são muito novos. Aqui, a maior
parte dos moradores veio de fora e ainda deixou seus
times nos seus Estados, como eu mesmo costumo
considerar que o meu time é o Náutico. Ficaram lá
os nossos times, e aqui se fez um estádio de 40 mil
espectadores, o Governador Agnelo. E já tinha um
estádio chamado Mané Garrincha. Dois estádios com
mais de 30 mil! Por que inventaram de fazer 70 mil?
O que a gente apura...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Só uma interrupção.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ...é que foi a tentativa de trazer para aqui o jogo
de abertura ou o jogo final, porque a Fifa, pelo que eu
procurei ver, aceita estádios de 35 mil espectadores
para assistir aos jogos,
mas exige 70 mil para a abertura e para o jogo
final. Aqui, inventaram de querer ser a sede de abertura, quando não tinha como encher aquele estádio,
mesmo sendo a abertura ou o último jogo, a não ser
que o Brasil jogasse a final.
O que é incrível é que o Governador Agnelo, durante a campanha – e eu estive ao seu lado –, dizia
que esse estádio é uma megalomania superfaturada
pelo Governador Arruda. Ele disse e repetiu isso. Ele
está fazendo mais caro que o Arruda estava planejando, mais megalomaníaco ainda.
Sabe qual a altura do estádio nosso? O do Maracanã é de trinta e poucos metros, aqui são 50 metros.
Até isso, para dar uma ideia de megalomania! E, nisso,
o dinheiro que precisa é muito grande.
Tudo indica que esse acordo visa facilitar, a partir
das determinações que essa empresa de Singapura
vai fazer para nós, justificar a venda de terrenos, porque, sem essa justificativa, fica difícil vender isso de
uma maneira tão rápida.
Mas igualmente grave: são 39 páginas desse contrato – que foi difícil conseguir, até que eles botaram
no Facebook –, e, nessas 39 páginas, não se fala em
patrimônio histórico, ou seja, a empresa talvez nem
saiba que Brasília é patrimônio histórico. Não se fala.
Não se fala e se diz, com clareza, que não papel deles nem responsabilidade deles dizer do problema de
água, do problema de luz, do problema de transporte,
ou seja, a infraestrutura. Eles não têm obrigação disso. Eles vão fazer um projeto solto, não vão dizer qual
é a infraestrutura necessária. Está escrito isto: não é
obrigação da empresa definir a compatibilidade do que
eles vão fazer com as leis brasileiras. Pode acreditar
nisso? A empresa estrangeira que vai fazer o projeto
não tem obrigação de buscar a compatibilidade com
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a legislação brasileira, ou seja, pode ser um projeto
compatível com a legislação de Singapura, mas isso
aqui não precisa olhar a compatibilidade local.
Tudo isso mostra que o Governador está radicalmente equivocado e que insiste em não debater
o assunto.
O Senador Rodrigo e eu mandamos um documento há mais de 20 dias e não recebemos nada,
salvo algumas agressões pelos jornais. Um tempo
atrás, numa entrevista, disse que quem é contra isso
é provinciano, não tem ideia de futuro. E, nesta semana, disse que é coisa de gente pequena. De fato, eu
sou baixinho se comparado com a altura dele, não há
dúvida. Mas não se justifica ele usar esse argumento
para fugir da obrigação de dizer ao povo do Distrito
Federal o que eu, o Senador Rodrigo e outros, como
o Deputado Pitiman e o Deputado Reguffe, estamos
tentando saber, para passar ao povo do Distrito Federal e do Brasil, porque o Distrito Federal é Capital de
todos os brasileiros.
A gente tem que prestar contas ao Brasil inteiro
do que a gente faz aqui, até porque, se não fizermos
isso, nós perderemos a legitimidade da autonomia, que
muitos contestam. Muitos contestam a autonomia do
Distrito Federal. Muitos dizem que a Capital deveria ser
administrada pela própria União. Se nós não agirmos
certo, com responsabilidade, com rigor, perderemos
a legitimidade de elegermos o nosso Governador, de
elegermos Senadores, Deputados locais e Deputados
nacionais.
E é isso que está acontecendo. O Governador
está se comportando de tal maneira...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Cristovam...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– ... que, em breve, nós podemos perder...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Cristovam...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Não, só um minuto.
...que, em breve, nós, daqui do Distrito Federal,
podemos perder a legitimidade de nós, daqui do DF,
administrarmos a Capital de todos os brasileiros.
Senador Anibal.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Permita-me interrompê-lo para anunciar a presença dos veteranos combatentes do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro – Comandos Anfíbios e
Paraquedistas, que estão em visita ao nosso plenário.
São todos muito bem-vindos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Primeiro, quero cumprimentá-los. Não sabia qual era
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o grupo que tinha chegado aqui. Agradeço ao Senador que está na Presidência, Anibal, por nos informar.
O Brasil tem uma dívida por tudo o que vocês
fizeram por nosso País.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg e,
depois, o Senador Aloysio.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Cristovam, eu quero cumprimentar V. Exa por
retornar a esse tema. Eu confesso que, depois da reunião da Bancada do Distrito Federal, em que a grande
maioria da bancada manifestou a sua contrariedade,
o seu desconforto com a assinatura desse contrato,
eu esperava que o Governador pudesse voltar atrás.
Inclusive, naquele momento, houve um convite para
uma reunião com a Bancada de Deputados e de Senadores do Distrito Federal, para tratar desse tema.
Surpreendentemente, hoje saiu publicado no Diário
Oficial o extrato desse contrato, num desrespeito à
Bancada do Distrito Federal, que decidiu, pela sua
grande maioria, não comparecer a essa reunião por
falta de objeto. Nós deveríamos ter sido consultados,
como representantes do Distrito Federal e da população, antes da assinatura desse contrato, e não posteriormente, para ouvir explicações do Governador
que são absolutamente desnecessárias, em função
de já termos tido acesso ao contrato, que nos deixou
perplexos em relação à sua forma e ao seu conteúdo.
Senador Aloysio Nunes, questionado, porque seria um
absurdo contratar uma empresa de Cingapura – nada
contra a empresa – sem licitação, quando várias outras
empresas internacionais e brasileiras detêm expertise
para trabalhar o planejamento econômico, o planejamento estrutural do Distrito Federal para os próximos
50 anos, o Governador alegou – e não há nenhuma
referência ao fato de Brasília ser Patrimônio Cultural
da Humanidade – que estávamos todos equivocados,
porque não era um projeto urbanístico, mas um projeto
de desenvolvimento econômico, como se uma coisa
não guardasse relação com a outra. Mas, pasmem, na
equipe de consultores do projeto não há economistas;
só há arquitetos, urbanistas e engenheiros. Como disse
o Senador Cristovam Buarque – isto é muito grave –,
não há nenhuma responsabilidade com a questão ambiental. Está lá expresso que não é obrigação da empresa fazer nenhum estudo de impacto ambiental nem
conformidade com a legislação local, ou seja, ela pode
simplesmente produzir um frankenstein que não poderá
ser utilizado, porque não está em conformidade com a
legislação local, e nós teremos perdido R$8 milhões,
valor que está sendo pago por essa consultoria. E há
outras coisas estranhas. Primeiro, a demora que eu e o
Senador Cristovam tivemos que enfrentar para receber
as informações que não recebemos ainda oficialmen-
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te por parte do Governo. Há mais de 20 dias fizemos
essas solicitações. No próprio material encaminhado
pela assessoria do Governador para o Coordenador
da Bancada, Deputado Luiz Pitman, está lá, como se
o contrato fosse assinado tendo como referência uma
minuta de termo de referência elaborado pela Jurong,
e não pelo Governo do Distrito Federal. Uma minuta!
E há outra coisa estranha, pelo menos estranha, Senador Cristovam. No dia em que o Governo disse que
o contrato estava disponibilizado, na hora da reunião
da bancada, porque, até aquele momento, não havia
disponibilizado nenhum documento, ele disse: não, está
no Facebook. Pode entrar. E ali havia o termo de referência da empresa Jurong, encaminhando ao Distrito
Federal, feito por um tradutor juramentado, que até este
momento está no Facebook, se o Governo do Distrito
Federal não retirá-lo imediatamente. Eu já o copiei. A
data é de 23 de outubro. Agora apareceu o mesmo documento com a data de 20 de setembro. É no mínimo
esquisito. E, como disse V. Exª, um documento que...É
importante registrar que esse contrato, no dia 25 de
setembro, passou por uma diretoria da Terracap, pois
tem o parecer do diretor; no mesmo dia, passou pela
consultoria jurídica; no mesmo dia, foi aprovado pela
diretoria colegiada e, no dia seguinte, pelo conselho
de administração da Terracap. É no mínimo estranha
uma pressa dessa para algo tão importante, que diz
respeito ao desenvolvimento do Distrito Federal para
os próximos 50 anos. Portanto, quero registrar, mais
uma vez, a falta de transparência e a ilegalidade desse
contrato, porque, por mais que essa empresa tenha
competência para fazê-lo, existem outras que também
têm, portanto não cabe inexigibilidade de licitação. Por
outro lado, como promover, iniciar o processo de planejamento do Distrito Federal...
(Interrupção do som.)
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– Vou concluir, Sr. Presidente. (Fora do microfone.)...
para os próximos 50 anos sem que a comunidade e
as entidades do Distrito Federal – do setor produtivo,
do setor acadêmico, da representação popular, como
Câmara Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal – tenham tido acesso a esse documento?
Portanto, quero aqui cumprimentar o coordenador da
Bancada, Deputado Luiz Pitiman, que nos consultou
hoje, ao longo do dia. E eu lhe disse: não tem sentido, não tem razão essa reunião para discutir um fato
consumado, já que o Governo do Distrito Federal publicou hoje, no Diário Oficial, o extrato desse nefasto
contrato, que espero que os meios judiciais e o Tribunal
de Contas evitem, porque não se pode planejar o de-
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senvolvimento da cidade dessa forma. Muito obrigado,
Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Eu que agradeço. E aproveito para fazer também referência ao comportamento corretíssimo do Deputado
Pitiman, que é o nosso Coordenador de Bancada do
Senado e da Câmara, nesse episódio.
Eu queria acrescentar, Senador Rodrigo e Senador Aloysio, que a Terracap, que, volto a insistir, para
os que são de fora, é a dona das terras e que vende
essas terras para fazer projetos, é dirigida por um conselho que tem representantes do Governo Federal e
do Governo do Distrito Federal.
A venda de um grande terreno cujo dinheiro iria
para o Estado foi recusada pelo conselho. O que fez o
Governador? Demitiu todos os representantes indicados
pelo Governo do Distrito Federal. Dos representantes
do Governo do Distrito Federal, um se absteve e o outro renunciou para não ser conivente com aquilo que
está sendo organizado. Tudo é profundamente suspeito.
O Senador Rodrigo Rollemberg disse que tanto
na forma quanto no conteúdo. Eu diria também que
até na sombra que se projeta a partir desse acordo.
E concluo, Senador, dizendo que não vejo como
justificar esta macaqueação de abrir mão de todo o
potencial intelectual que o Brasil tem, que Brasília
tem, Brasília, que foi projetada quase 60 anos atrás
por brasileiros e agora não é capaz.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
E por um concurso público, Senador Cristovam. Um
concurso público vencido por Lúcio Costa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Exatamente. Um concurso público. Não foi uma escolha do Presidente Juscelino. Fez-se um concurso para
brasileiros. E agora, uma macaqueação. Tão grave é a
substituição, pelo governo do Partido dos Trabalhadores, da privatização pela entregação, porque o que se
vai fazer aqui não é privatizar, é entregar. Vai-se entregar terreno definido por uma empresa que nada tem a
ver com o espírito, porque é fundamental, na hora de
planejar o futuro de uma cidade, o espírito que essa
cidade tem. Eu imagino uma empresa de Cingapura
ou de onde for contratada para facilitar a vida no Rio
de Janeiro e mandar derrubar o Pão de Açúcar. Para
quem não é do Rio nem do Brasil, o Pão de Açúcar é
só uma montanha, não tem espírito.
Brasília, para quem não é daqui, uma das soluções seria derrubar esses prédios de 6 andares e
construir de 20, porque facilitaria vender e baratear os
apartamentos. Mas tem um espírito a cidade! E esses
caras de fora não têm. E esta coisa terrível de entregar
terrenos que são patrimônio do Distrito Federal para
o dinheiro ser usado numa obra que é um estádio de
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futebol numa cidade que não tem tradição alguma de
futebol ainda. Vai ter na próxima geração.
Lamento muito que, no dia do servidor público,
eu tenha elogiado e parabenizado os servidores e, ao
mesmo tempo, tenha gasto quase toda a minha fala
para criticar aquele que deveria ser o servidor número
1 do Distrito Federal, e que não está à altura do que
nós precisamos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque.
As galerias do Senado recebem agora os alunos
de ensino fundamental da Escola Classe 111 Sul, de
Brasília. Sejam todos muito bem-vindos ao plenário
do Senado Federal.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, em primeiro lugar, cumprimentar os alunos que nos
visitam hoje, que nos honram com as suas presenças,
os alunos da Escola Classe 111 Sul. Sejam muito bem-vindos, alunos e professores, que nos honram com
suas presenças.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu
subo à tribuna na tarde hoje, com muita alegria, para
comentar os resultados das eleições, especialmente
no segundo turno.
Muito feliz com o desempenho de meu Partido, o
Partido Socialista Brasileiro, muito bem presidido pelo
Governador Eduardo Campos, foi o partido que mais
cresceu nessas eleições, como resultado de uma política de coerência desenvolvida pelo Partido a partir da
liderança do Governador Eduardo Campos, e também
em função das boas gestões, reconhecidas pela população, que o PSB vem desenvolvendo em todo o País.
Nesse segundo turno, o PSB teve a oportunidade de disputar o segundo turno em sete cidades: três
capitais e quatro cidades importantes, tendo obtido vitória em seis dessas sete cidades. Vencemos em Fortaleza, vencemos em Cuiabá: Fortaleza, com Roberto
Claudio; Cuiabá, com Mauro Mendes. Em Porto Velho,
vencemos com Mauro Nazif; vencemos em Duque de
Caxias com o Deputado Alexandre Cardoso; em Petrópolis, com Rubens Bomtempo, ex-prefeito; vencemos em Campinas, com Jonas Donizette, e perdemos
em Uberaba, com Lerin, que, embora tenha perdido
a eleição, teve um excelente desempenho com quase
48% dos votos.
O PSB, fechadas as urnas, foi o partido que ampliou em 42% o número de prefeituras que administrará, mas ampliou, Senador Cristovam, em 100% o
número de eleitores nas cidades que administrará. O
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PSB administrava cidades que juntas somavam 7,6 milhões de eleitores, Senador Aloysio Nunes, e, a partir
do dia 1º de janeiro, administrará cidades que juntas
somam 15,3 milhões de eleitores, portanto, dobrando
o número de eleitores nas cidades que serão administradas pelo PSB.
O PSB também foi o partido que mais elegeu
prefeitos de capital; elegemos cinco prefeitos de capital: já tínhamos elegido, no primeiro turno, Recife e
Belo Horizonte e elegemos, agora, Fortaleza, Cuiabá
e Porto Velho.
Entre as 83 maiores cidades brasileiras, aquelas
que têm mais de 200 mil eleitores e, portanto, têm segundo turno, o PSB elegeu 11 cidades e mais do que
isso: somando o número de habitantes dessas cidades,
das grandes cidades brasileiras, o PSB será o segundo
partido a administrar o maior número de brasileiros e
brasileiras nessas 83 cidades. Dessas 83 cidades brasileiras, nas 11 que o PSB administrará, administrará
algo em torno de 10 milhões de habitantes, perdendo
apenas para o PT, que administrará algo próximo ao
dobro desse número. Portanto, são resultados muito
expressivos.
Mas eu gostaria de salientar, Senador Aloysio,
como um dos dados mais significativos das vitórias
do Partido Socialista Brasileiro em todo o Brasil, primeiro, o crescimento em todas as regiões do País. O
PSB já é o segundo Partido do País em número de
prefeituras no Nordeste brasileiro, perdendo, por uma
diferença muito pequena, para o PMDB. Mas crescemos em todas as regiões do País, por exemplo: na
Região Sudeste, passamos de 55 para 91 prefeituras
e vamos administrar cidades muito importantes como
Belo Horizonte; Campinas; São José do Rio Preto; Limeira; Marília, essas no Estado de V. Exª; Duque de
Caxias; Petrópolis no Rio de Janeiro; Serra, no Espírito
Santo e Guarapari, também no Espírito Santo.
Outro dado que gostaria de ressaltar nesse meu
pronunciamento é que o PSB também foi o partido de
maior percentual de reeleição de seus prefeitos, de
seus prefeitos que concorreram à reeleição, mostrando
uma avaliação positiva da população brasileira sobre
a forma de o PSB governar. Nós reelegemos 71% dos
prefeitos do Partido que se candidataram a reeleição,
quando média nacional foi pouco maior do que 50%.
Esse é um dado expressivo, e quero aproveitar
esse momento para cumprimentar o Presidente da
Fundação João Mangabeira, o 1º Secretário do PSB,
Dr. Carlos Siqueira, pelo trabalho que vem desempenhando, o qual venho acompanhando há muitos anos,
de qualificação das nossas prefeituras. O PSB tem
feito seminários com os nossos prefeitos eleitos, nos
quais aquelas experiências exitosas em todos os lu-
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gares do Brasil são democratizadas, são explicitadas,
são debatidas, contribuindo com isso para o sucesso
das diversas administrações municipais.
É importante registrar que nós temos consciência
de que cresce a responsabilidade do PSB no plano nacional e nós somos muitos gratos a todas as alianças,
a todos os partidos que compuseram as alianças no
âmbito municipal.
É importante registrar que um país diverso como
o Brasil tem algumas características muito singulares,
e muitas vezes as questões municipais ou estaduais
prevalecem em relação às questões nacionais. Mas
muitas vezes nós somos cobrados por determinadas
alianças, mas os mesmos partidos que nos cobram
também fazem outras alianças que também poderiam ser questionadas pelos mesmos motivos. Mas eu
quero registrar que o PSB foi um Partido que fez muitas alianças, apoiou muitos candidatos do PT nesse
segundo turno, Senador Aloysio. Das 17 cidades em
que o PT disputou segundo turno, o PSB apoiou em
10 dessas cidades. No entanto, das 7 cidades em que
o PSB disputou o segundo turno, nós tivemos o apoio
do PT em uma.
Somos parceiros, somos aliados, aliados históricos do Partido dos Trabalhadores e temos um imenso
compromisso com o Governo da Presidenta Dilma,
como tivemos com o governo do Presidente Lula. E
o PSB sempre colocará os interesses do País acima
de qualquer interesse individual ou acima de qualquer
interesse particular.
Quero, aqui, registrar e reconhecer o papel importante, a liderança importante exercida pelo Presidente Lula. A sua tenacidade, a sua sensibilidade ao
perceber o movimento de renovação, a necessidade
de renovação na política brasileira e apoiar a candidatura em uma cidade importante, como a cidade de São
Paulo, de Fernando Haddad, que foi uma candidatura
vitoriosa, porque representa – e representou – a renovação naquele cenário e confirmou a grande liderança
política exercida pelo Presidente Lula.
Aliás, é importante registrar que o PSB foi o primeiro partido a declarar o apoio ao então Ministro Fernando Haddad, ao candidato Fernando Haddad, ainda
no início do processo eleitoral. Como também a própria
candidatura do Prof. Márcio Pochmann, em Campinas,
foi um esforço desenvolvido pelo Presidente Lula de
renovação nos quadros do PT, mas ali nós tínhamos
um candidato do PSB muito vinculado à cidade, uma
pessoa com muitos serviços prestados à cidade, nosso
Deputado Federal Jonas Donizette, que alcançou uma
brilhante vitória nessa importante cidade de Campinas.
Quero registrar, também, a importância da vitória
de todos os partidos aliados, e algumas importantes
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vitórias também do PT. É importante ressaltar que os
dois partidos que cresceram nessas eleições foram o
PSB e o PT, o PSB mais do que o PT, proporcionalmente, tanto em número de prefeituras, como em número
de eleitores, mas o PT também cresceu e, na minha
opinião, por uma avaliação positiva da população em
relação ao desempenho da Presidenta Dilma Rousseff.
Há um reconhecimento das transformações que
vem sendo implementadas no Brasil, ao longo dos
últimos anos, que foram iniciadas no governo do Presidente Lula, que estão sendo continuadas no Governo da Presidenta Dilma e que sempre contaram com
o apoio do PSB, um partido leal, um partido que jamais constrangeu o Governo, que jamais trocou o seu
apoio político por cargos, ou por qualquer outro tipo
de barganha, mas que sempre colocou os interesses
da Nação acima de qualquer interesse pessoal ou
partidário – e está aí também o reconhecimento da
população brasileira.
Somos muito gratos a todos os apoios que recebemos, a todas as alianças que fizemos. Somos gratos
ao Senador Aécio Neves, que apoiou vários candidatos
do PSB em diversas cidades brasileiras.
E o PSB, ao fazer isso, reconhecendo o que há
de positivo nas diversas forças políticas nacionais,
também mostra uma forma diferente de fazer política,
uma forma de saber reconhecer o mérito das forças
políticas, porque todas elas têm os seus méritos e têm
os seus defeitos, e nós precisamos saber reconhecer
e saber nos posicionar.
Quero aqui registrar, com muita alegria, que tive
a oportunidade, ao longo desse segundo turno, de viajar, de participar da campanha em algumas cidades e
capitais brasileiras, como Porto Velho, como Cuiabá,
como Campinas, como Uberaba, acompanhando o
Presidente Eduardo Campos, que, sem dúvida alguma, pelo desempenho do PSB, passa a ter uma importância maior no cenário nacional. Não tenho dúvida
de que o resultado eleitoral representa a correção de
uma conduta política, de uma direção política exercida
pelo Presidente Eduardo Campos e por toda a Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro, de investir no debate político, de investir na qualificação das
lideranças e dos prefeitos, de investir na qualificação
da nossa militância.
Quero aqui também fazer um agradecimento e um
reconhecimento aos milhares, aos milhões de militantes
do Partido Socialista Brasileiro em todo o Brasil, que
hoje são a alma do Partido. A alma do Partido é composta pelos milhares, milhões de militantes anônimos,
aquelas pessoas que vestem a camisa, que assumem
a causa, que levantam as bandeiras socialistas e que
– todos eles – estão muito felizes com o resultado que
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deve ser compartilhado por todos. Ninguém faz política sozinho. Uma vitória como essa não se constrói
de forma isolada. Uma vitória como essa se constrói
de forma coletiva.
Temos imensos desafios pela frente, sabemos a
dificuldade por que passam as prefeituras no Brasil,
os governos estaduais, o País precisa retomar um ambiente de crescimento, precisa retomar o crescimento
com inclusão social, com distribuição de renda. Precisamos intensificar aquelas políticas que estão sendo
adotadas no País corretamente, corrigir as que não
estão corretas, para ampliar o processo de desenvolvimento sustentável, ampliar as conquistas da população brasileira.
Ouço, com alegria, o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Rodrigo Rollemberg, seria ótimo a gente poder
ter mais tempo para analisar tudo isso que aconteceu,
inclusive os vencedores e os que não venceram, para
a gente saber o que está faltando de sintonia de cada
partido com os eleitores. Aliás, o Presidente Fernando Henrique fez uma fala sobre isso ou um artigo, em
que ele dizia que não há como fazer política se não
estiver sintonizado com o eleitor. Agora, eu gosto de
dizer também o seguinte: e nem vale a pena fazer política se não estiver sintonizado com o futuro da Nação.
Porque o eleitor, o seu interesse é imediato, se fosse o
interesse de longo prazo, a gente nem precisava disso
aqui, hoje se fazia todo o processo de gestão política
por meio da Internet. Nós precisamos refletir sobre o
futuro. Temos que ter lucidez para sintonizar cada candidato com aquilo que o eleitor quer para o imediato e
convencer o eleitor a votar também em uma proposta
de para onde vai a cidade, o Estado, o País no futuro.
Está faltando isso hoje em todos nós. Nós, de repente,
caímos na camisa de força do marketing, que é preparado com base na pesquisa de opinião e deixamos
de ter os discursos que antigamente se chamavam
ideológicos, chamamentos para o futuro. Mesmo as
campanhas para prefeito, no passado, e para vereador
tinham uma carga ideológica de proposta para o futuro.
Você sabia quem era de um lado ou de outro, fosse
capitalista ou socialista. Não tem mais isso, mas ainda
tem sim se você quer uma sociedade que priorize mais
escola do que viaduto, e o eleitor prefere para hoje viaduto porque ele está sofrendo no trânsito; ele prefere
para hoje cadeia a colégio porque ele está sofrendo a
violência. A grande capacidade do estadista é casar
um com outro. Se ele ficar só com o futuro, ele vira um
intelectual, se ele ficar só com o presente, ele vira um
político oportunista. E aí quero entrar no PSB. O PSB
cresceu muito quantitativamente, mas tem agora uma
grande responsabilidade de trazer uma qualidade nova,
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uma qualidade que muitos dos partidos não estão tendo, se é que algum está tendo. E eu tenho impressão,
Senador Aloysio, e há pouco conversava com o senhor,
que a gente precisa conversar independente das siglas
às quais pertencemos, de que é um modelo que está
se esgotando. Vinte anos da Social Democracia Brasileira, que começa com Itamar, o Plano Real, passa
por Fernando Henrique Cardoso, com o Bolsa Escola,
chega ao Lula, com o aumento do salário mínimo, e à
Dilma, que continua isso. É um mesmo modelo, porque
é muito bom, e é isso que fez o Brasil melhorar nesses 20 anos. Quem disser que o Brasil não melhorou
está errado, graças a uma unidade de pensamento,
mas se esgotou, por quê? Porque são quatro pilares,
que começa com Fernando Henrique, aliás, começa
antes com o Sarney, com a democracia. É a democracia, é a estabilidade monetária, é a generosidade
das Bolsas e é o modelo de crescimento econômico
que estão se esgotando não para se acabarem, mas
para avançarem. A democracia teria que dar um salto se não se acaba, um salto de ter vacinas contra a
corrupção, de ter um financiamento de campanha que
não faça com que os eleitos sejam os que têm mais
dinheiro, acabar com o poder do marketing sobre as
ideias. Tem que haver uma reforma no processo eleitoral e político, senão nós esgotamos a estabilidade
monetária. A inflação este ano corre o risco de saltar
além da banda de 2% acima dos 4,5%, que se prevê,
e, no ano passado, ficou em 6,5%, que provavelmente foi de alguma manipulaçãozinha, porque, senão, ia
dar mais. Tem que haver uma reforma que controle os
gastos com a melhoria de gestão do Estado, senão a
estabilidade monetária não se mantém. As Bolsas –
e eu fico à vontade por ter sido um dos que criou e o
Fernando Henrique levou para o Brasil – têm que dar
lugar a um processo de emancipação do povo. A gente
não pode fazer a campanha de 2014 vendo quem dá
mais Bolsa, e, sim, quem é capaz de definir que, em
20 anos, ninguém vai mais precisar de Bolsa para sobreviver. E, finalmente, o modelo econômico. A gente
está esgotando, aliás, a prova são as pequenas taxas
de crescimento e, a saída, o subsídio à indústria automobilística. Tem que ter um modelo econômico que
leve em conta o meio ambiente, que leve em conta a
alta tecnologia, que nós não temos, não produzimos.
A nossa economia, o nosso modelo é de produzir, fabricar, e não de criar, inventar. O made in Brazil tem
que ser substituído pelo created in Brazil. E para isso
precisa-se de alta tecnologia. E terceiro, tem que ser
distributivo. O nosso modelo é concentrador. Obriga o
Estado a cobrar impostos para distribuir nas Bolsas.
Tem que ser um modelo distributivo dentro dele
mesmo. Fabricar ônibus é distributivo; carro, concen-
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trador. Então, temos que juntar para fazer essa inflexão em 2014, pelo menos no discurso. Nesse ponto,
o PSB tem uma grande responsabilidade pelo seu
crescimento e pela figura do seu Líder, Eduardo Campos, que esta semana mereceu três páginas na revista
The Economist. Você começa a se preocupar. Eu, não.
Começo a me entusiasmar, porque é uma figura que
está criando uma dimensão tal que começam a olhar
de longe para ele. Tem uma responsabilidade muito
grande. Essa responsabilidade vai exigir um discurso
que até aqui nem o PSB nem os outros estão fazendo. Não é uma crítica ao PSB. É um reconhecimento
do nosso fracasso de políticos. Também, da mesma
maneira que esses 20 anos não foram siglas, unimos
todos, porque, sinceramente, não têm grandes diferenças. As diferenças são de estilo, no que se refere ao
controle da imprensa ou não, mas, do ponto de vista
dos pilares, foram os mesmos quatro. Precisamos fazer
uma inflexão, que não é repudiar nenhum desses, mas
fazer com que se consolidem e continuem avançando,
e não presos ao passado. O PSB tem uma responsabilidade hoje talvez maior do que os outros partidos,
porque é um que chega ao lado de dois grandes, ou
melhor, três – PSDB, PMDB e PT –, com um passado
socialista, e tem que trazer isso para o futuro, o novo
socialismo, ou outra palavra. Por mim, não fico preso
à palavra “socialista”. O PSB tem uma grande responsabilidade e espero que ele saiba agarrar essa vitória
quantitativa e transformá-la em uma vitória qualitativa;
agarrar essa vitória eleitoral e transformá-la em uma
vitória política e histórica.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. V.
Exª sempre com suas provocações instigantes.
Quero aproveitar aqui também, em nome do PSB,
para agradecer a V. Exª todo apoio a várias candidaturas do PSB. Tivemos oportunidade de irmos juntos a
Cuiabá e participarmos da vitória do nosso candidato,
Mauro Mendes, apoiado pelo Senador Pedro Taques,
pelo Senador Blairo. Também V. Exª esteve em Recife,
na campanha do nosso candidato Geraldo Júlio.
Quero registrar, Senador Cristovam, que, realmente, esse debate é de interesse do País. É claro que, no
âmbito da limitação dos Estados, algo que vem sendo
realizado em Pernambuco demonstra uma visão nova
de fazer política. Vou dar um exemplo de um programa
para V. Exª, que é um grande entusiasta da educação,
da necessidade de investimento em educação.
O Governo de Pernambuco está enviando mil jovens para o exterior, com tudo pago pelo Estado, para
que possam viver em cidades importantes, estudar
em universidades importantes, para trazerem conhe-
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cimento, dentro da perspectiva inovadora, e para que
possam semear a inovação nas comunidades.
São filhos de vaqueiros, são filhos de pescadores,
são filhos de trabalhadores rurais, enfim, gente muito
simples, mas cujos filhos estão tendo oportunidade.
Eu, outro dia, ouvi o relato de um caso. Peço mais
dois minutos, Sr. Presidente, só para concluir, porque
é realmente extremamente emocionante. Um desses
meninos estava indo para o exterior, acompanhado
pelo professor, e pediu licença ao piloto do avião para
dizer o que ele estava indo fazer no exterior. E relatou,
em inglês, o que estava indo fazer no exterior, qual
era o programa que estava lhe permitindo isso e, no
final, pediu licença para, não podendo abraçar o Governador Eduardo Campos, abraçar o professor, para,
abraçando o professor, abraçar o Governador, como
reconhecimento pelo programa.
São programas inovadores, importantes, que
abrem um novo horizonte, uma nova perspectiva para
as crianças brasileiras, como outros programas que
estão sendo desenvolvidos naquele Estado e em outros Estados administrados pelo PSB, em cidades administradas pelo PSB, o que faz com que tenhamos
muito orgulho. Nas últimas pesquisas realizadas pelos
diversos institutos de pesquisa do Brasil, entre os três
governadores melhor avaliados, estão dois do PSB, e
entre os melhores prefeitos do Brasil, o primeiro lugar
também é do PSB.
Tenho certeza de que investimento em gestão,
na qualidade da gestão, propiciando cidades melhores, cidades pacificadas, cidades com educação e
com saúde melhor é o que quer a população brasileira.
E a população brasileira expressou de forma contundente o seu reconhecimento ao PSB. E aqui, mais
uma vez, cumprimento todos os eleitos, cumprimento
todos os que disputaram eleição e não tiveram sucesso, mas cumprimento de forma muito especial todos
os militantes do Partido Socialista Brasileiro. É deles a
maior responsabilidade pela nossa vitória nas urnas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
E agora, fazendo permuta com o Senador Aloysio
Nunes Ferreira, concedo a palavra ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
jamais seremos capazes – nós que somos militantes
políticos – de formular uma apreciação absolutamente isenta dos fenômenos políticos que afetam a nossa
vida mais próxima, os fenômenos do imediato, porque
estamos implicados nele, obviamente; assim como
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muitos chamados cientistas políticos trazem, para as
suas análises, o viés das suas paixões partidárias, dos
seus interesses. Por isso é que, depois de uma eleição
como a que vivemos, dificilmente haveria oradores de
diferentes partidos, capazes de produzir uma mesma
análise do fenômeno que vivemos ontem. Eu, também,
saindo das eleições, embora um pouco empoeirado,
com algumas cicatrizes, venho à tribuna, na esteira
do discurso do Senador Rollemberg, para fazer uma
apreciação, claro, parcial do resultado das eleições.
Apesar da diversidade dos pontos de vista com
que as eleições municipais podem ser encaradas, é
óbvio que algo salta aos olhos de todos e merece unanimidade: que é a vitalidade da democracia brasileira
expressa nas eleições municipais que acabamos de
viver. Eleições envolvendo um contingente imenso de
eleitores, mais de 130 milhões de eleitores compareceram às urnas ou alguns se abstiveram – e abstenção
tem, também significado político –, mas, de alguma
forma, participaram do processo eleitoral, de forma
absolutamente tranquila, sem nenhum incidente, sem
nenhum tipo de contestação sobre a limpeza dos resultados, depois de campanha em que os pontos de
vista se expressaram com a mais absoluta autonomia
e que revelou, no seu resultado, o pluralismo fecundo do atual panorama político do nosso País. Claro
que um determinado partido pode dizer: nós somos
os ganhadores – de um determinado ponto de vista,
do número de eleitores, por exemplo, que vivem nas
cidades em que foram eleitos prefeitos daquela sigla.
Mas seria desconhecer, numa análise feita sob essa
ótica, que, nas cidades governadas pelo Partido A,
existe um contingente enorme de eleitores do Partido
B, do Partido C, do Partido D...
Em São Paulo, por exemplo, o nosso candidato
do PSDB, José Serra, teve 32% dos votos no primeiro
turno, e, no segundo turno, que deu a vitória ao candidato do PT, 44% dos votos. Não seria, portanto, correto dizer que o PT dirige, expressa, melhor dizendo, a
opinião de todos os habitantes, moradores, eleitores,
cidadãos da cidade de São Paulo.
Esse pluralismo político se torna evidente quando vemos o desempenho, por exemplo, do Partido
Socialista Brasileiro, ainda há pouco ressaltado pelo
Senador Rollemberg. Mas não se pode esquecer que,
das conquistas brilhantes do PSB nas últimas eleições,
houve participação muito grande de outros partidos.
Aliás, esse fato não foi omitido pelo Senador Rollemberg no seu belo discurso.
No meu Estado de São Paulo, por exemplo, na
minha cidade natal, São José do Rio Preto, o prefeito
é do PSB e a vice-prefeita é do PSDB; o mesmo ocorre
em Marília, o mesmo acontece em Campinas, quan-
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do foi eleito o Deputado Jonas Donizette, pelo PSB,
com o vice-prefeito, Henrique Magalhães Teixeira, do
PSDB. Ganhamos juntos em Belo Horizonte; perdemos
juntos em Curitiba.
O PDT teve duas belas vitórias em capitais importantes: Curitiba e Porto Alegre. Mesmo o recém-nascido PSD, tendo elegido um número grande – mais
de 400 prefeitos –, elegeu um prefeito de uma capital
importante: Florianópolis.
Eu gostaria de ressaltar também um fato, que me
parece evidente, que é uma mudança da cor política na
maioria dos Estados do Norte e do Nordeste do Brasil.
O PSDB elegeu o Senador Arthur Virgílio, do nosso
partido, prefeito de Manaus. No Pará, eleito em Belém
o Deputado Zenaldo Coutinho, do PSDB. Em Teresina,
eleito o nosso companheiro do PSDB Firmino Filho.
Um fato interessante, Srs. Senadores, é que em
três capitais do Nordeste que são centros irradiadores
da cultura política, da formação de opinião, centros
dinâmicos do Nordeste, que eram governadas pelo
PT, o PT foi derrotado. Foi derrotado em Fortaleza,
no Recife, lugares que o PT dominava, controlava, de
onde se irradiava uma enorme influência, e também
em Salvador, pelo jovem Deputado ACM Neto. No
primeiro turno, ganhou o democrata João Alves, em
Aracaju; no primeiro turno, ganhou Rui Palmeira do
PSDB em Maceió.
Vejam, houve uma mudança efetiva na coloração
política dos principais Estados do Norte e do Nordeste brasileiros que antes eram considerados zona exclusiva do PT. Em alguns desses Estados houve uma
influência direta, uma intervenção brutal, eu diria, do
ex-presidente Lula, que não tem limites. O Lula perdeu
a noção dos limites, completamente.
Em Salvador, houve agressão pessoal da Presidente Dilma Rousseff contra o candidato do Democratas. A Presidente Dilma, desconhecendo todas as
exigências de recato e de sobriedade inerentes a sua
função de Presidente da República, foi participar de
um comício em Salvador, onde agrediu pessoalmente
o candidato, vitorioso, ACM Neto.
Apesar disso tudo, as eleições não foram favoráveis ao PT nesses lugares.
Em São Paulo, o meu partido teve uma derrota,
para mim dolorosa, a derrota do ex-governador José
Serra, a partir da vitória do candidato Fernando Haddad – a quem eu desejo muito sucesso na gestão da
prefeitura de São Paulo, e, já dizendo, que a principal
contribuição que o PSDB poderá dar ao sucesso dessa gestão será uma fiscalização rigorosa, cotidiana e
intransigente dos seus atos e da cobrança cotidiana
de suas promessas.
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Em São Paulo uma das principais figuras do meu
partido perdeu as eleições, José Serra. A partir do resultado das eleições, especula-se sobre o novo, e seu
poder miraculoso nas eleições. Eu tenho minhas dúvidas sobre esse poder miraculoso do novo nas eleições
– fosse assim, Arthur Virgílio não teria sido eleito Prefeito de Manaus; Arthur Virgílio é um velho combatente
da democracia, um velho lutador da política, já tinha
sido Prefeito em Manaus, Senador. Muitos daqueles
que hoje falam “Ah, o novo” imploraram para o José
Serra ser candidato a Prefeito de São Paulo, pediram,
insistiram para que ele fosse candidato.
Na verdade, na minha visão, o principal fator da
derrota do nosso candidato à prefeitura foi o fato de
terem transitado em julgado na consciência do eleitor
paulistano duas mentiras: a de que o Serra abandonou
a cidade de São Paulo, mentira essa que subentende
outra, a de que a cidade está abandonada. São duas
mentiras.
Não, José Serra não abandonou a cidade de São
Paulo. Serra foi eleito governador do Estado, depois
de ter se desincompatibilizado, e trabalhou no governo
do Estado com um denodo como não há precedente
na história político-administrativa do nosso Estado
de empenho de um governo para realizar obras, implantar serviços, trazer ao morador da cidade de São
Paulo a contribuição do Governo do Estado, na área
da segurança, do saneamento básico, da habitação,
da educação, da saúde, do transporte. O Serra cuidou
da região metropolitana e da capital de São Paulo com
constância, durante todo o seu mandato de Governador.
E o Prefeito Gilberto Kassab, que o foi o seu sucessor,
quando ele se desincompatibilizou, terminou a gestão
muito bem avaliado, a tal ponto que derrotou, na sua
reeleição, a candidata do PT, a nossa colega Marta
Suplicy, que, inegavelmente, é uma pessoa que tem
prestígio pessoal grande na nossa cidade de São Paulo – no entanto, Gilberto Kassab teve 61% dos votos
contra Marta. Alias, foi a segunda derrota consecutiva
que impusemos a ela na cidade de São Paulo.
A gestão do Prefeito Kassab, se a compararmos
com as gestões anteriores do PT – pois houve duas,
ambas reprovadas pelo eleitorado ao seu termino,
com Luiza Erundina e Marta Suplicy –, em todos os
itens, saúde, educação, transporte, em todos os itens,
a gestão do Prefeito Kassab, em dados objetivos, se
revela superior. O que houve, na verdade, foi falta de
luta política, falta de luta política, de presença política
– e aí faço uma autocrítica do meu partido –, falta de
presença política constante na cidade, como exercemos durante o mandato da Prefeita Marta Suplicy, na
luta da oposição. Não relaxamos um segundo sequer,
na oposição à Prefeita Marta Suplicy, apontando, de-
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nunciando, chamando atenção, propondo, coisa que
não fizemos depois.
Se verificarmos alguns bairros da cidade de São
Paulo, onde colhemos os nossos piores resultados
eleitorais, foi exatamente nos bairros onde o Governo
do PSD, o Governo Kassab, atuou com mais intensidade, com mais eficiência e com mais qualidade. Por
que o resultado eleitoral adverso? Porque a ação administrativa não foi acompanhada da luta política; do
esclarecimento das consciências; da articulação com a
base da sociedade; com a presença cotidiana do partido, nas associações, nos movimentos sociais; com
o distanciamento da população; com a burocratização
da estrutura partidária.
Eis aí dois fatores que, no meu entender, explicam
o insucesso da Candidatura Serra. Sem subestimar o
valor do nosso adversário e sem subestimar, tampouco, o movimento do ex-presidente Lula,
Que se revelou profundamente desastrado, como
por exemplo, no Recife, mas que se revelou exitoso
e clarividente em São Paulo, pois afastou duas figuras que haviam tentado já varias a supremacia nas
eleições em São Paulo sem ter conseguido sucesso,
promovendo, portanto, o alijamento das figuras de
Marta Suplicy e de Aloysio Mercadante nas próximas
eleições majoritárias.
Isso não quer dizer que Marta Suplicy ou de Aloysio Mercadante não devam continuar exercendo uma
influência no PT, uma influência na política paulistana,
muito menos José Serra. José Serra perdeu as eleições
na política de São Paulo, mas é inegavelmente uma
das grandes figuras políticas do nosso País.
Lembro-me de José Serra quando eu o vi, uma
vez, em 1963, em um palanque na Praça Mauá, no
Rio de Janeiro, ele como Presidente da UNE, ao lado
de figuras como João Goulart, como Miguel Arraes,
com Leonel Brizolla, Almino Afonso, Francisco Julião,
discursando em apoio às reformas de base.
Este é o Serra cuja luta histórica, se traduziu
também em uma ação profícua na construção da democracia do nosso País.
Eu não sei o que José Serra fará no futuro, mas
obviamente a política nacional e muito menos o PSDB
pode prescindir da presença da atuação de José Serra.
Gostaria também, Sr. Presidente, de apontar
outro sinal que merece destaque no panorama das
últimas eleições, é que os aliados do PT, cada vez
mais demonstram na luta cotidiana certo incomodo
com a visão hegemonista – se posso em usar esse
termo do Partido dos Trabalhadores –, em relação aos
seus aliados. O PSB é o primeiro a manifestar esse
incomodo e manifesta muito estridentemente com todas as ressalvas que as cautelas que a convivência

OUTUBRO 2012
Outubro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

da base do Governo atual recomenda. O PSB, assim
como o PDT do Senador Cristovam Buarque, sendo
Partidos da Base do Governo, não tem, na sua cultura política, algo que, no meu entender, é uma marca
profundamente negativa e preocupante para o PT e
que é o responsável, aliás, por essa convivência difícil
com seus aliados; que é o espírito de facção, que é o
excesso de patriotismo partidário, para usar outra expressão, que é a idéia de que o Partido está acima de
tudo, de que interesse do Partido, interesse do Estado
e do Governo são a mesma coisa. E que no fundo, os
fins justificam os meios.
Essa visão hegemonista, que levou à ocorrência
de fatos que deslustram o Partido, refiro-me ao Mensalão, que seguramente causa constrangimento a figuras honradas, como V. Exª, Senador Aníbal Diniz,
mas que não foi objeto do menor esboço, ainda que
balbuciante, de autocrítica.
Esse tipo de atitude diante da política, da vida
pública, é que me traz preocupação.
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu não tenho nenhum
tipo de hostilidade em relação ao Partido de V. Exª, mas
eu penso que o PT tem, em relação aos seus adversários, a idéia de que vivem em guerra permanente, em
guerra de extermínio, isso transmite para as bases do
Partido. Quantas vezes eu não vi, durante a campanha, caminhadas para na cidade de São Paulo, quando
o nosso candidato foi insultado por militantes do PT.
Ainda ontem, domingo, o PT organizou uma tropa
de choque para tentar intimidar, constranger, agredir
o candidato dos Democratas, ACM Neto, no Colégio
Eleitoral, em que ele foi exercer o seu direito de voto.
Isso é uma coisa preocupante! Já na eleição
presidencial, o candidato à presidência da República
do PSDB, José Serra, fazia uma caminhada pela cidade do Rio de Janeiro quando foi abordado por uma
tropa de choque, arregimentada pelo PT, que atirou
um objeto sobre a cabeça dele. Pouco importa que
objeto tenha sido esse, mas o fato é que houve uma
tropa de choque petista para impedir a caminhada de
um candidato à presidência da República. E depois se
faz troça sobre esse incidente. “Ah, foi uma bolinha de
papel.” Como é possível uma coisa dessas?
Então, eu creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que esta questão institucional, a questão democrática, e
o perigo que certa cultura que se desenvolve no interior
de um partido com pretensões e vocação hegemônica
traz para a convivência institucional no Brasil, e para
a democracia, devem ser objeto de muita reflexão, de
ação, de articulação, de entendimento em torno da
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preservação de certos valores fundamentais da República. Eu nem digo, Srs. Senadores, das questões
da administração imediata, que foram tão bem abordadas, ainda há pouco, em aparte do Senador Cristovam Buarque ao Senador Rollemberg. Há ausência
absoluta de ação na agenda fundamental do Brasil: a
questão da educação, da infraestrutura, a questão tributária, federativa, sobre as quais o atual Governo e
já o governo anterior passavam em silêncio, silêncio
que se torna cada vez mais preocupante e cada vez
mais prejudicial ao nosso País. Refiro-me especialmente, neste momento, a um tema que diz respeito à
convivência política na República.
Senador Cristovam Buarque, acabei me estendendo demais, mas, se houver ainda a complacência
do nosso querido amigo e Presidente da sessão, Anibal
Diniz, eu gostaria de ouvir o aparte de V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Anibal, agradeço o tempo; ao Senador Aloysio, a possibilidade. É muito fácil a gente chegar aqui
e elogiar candidatos que venceram; difícil é elogiar os
que perderam. Eu quero fazer aqui um gesto de homenagem ao Serra. Sou um suspeito por questão de
geração até: formamo-nos no mesmo momento, que
é o momento dos anos 60, 70, e, depois, veio a luta
pela democratização, em 1980. E ele é uma figura
marcante. Ao mesmo tempo, é uma figura que, depois
de candidato duas vezes à Presidência, Governador
de São Paulo, teve a generosidade, eu diria, para o
PSDB, de se candidatar a prefeito. Dizem até que
ele resistiu muito a aceitar essa candidatura, mas se
candidatou. Ao mesmo tempo, quero dizer que o que
aconteceu nele, que é uma espécie de símbolo como
outros também da minha geração, ao lado da esquerda, prova aquilo que falei há pouco: a desideologização
do processo eleitoral. Eu creio que Serra foi vítima do
imediatismo do eleitor, e ele se submeteu a isso. O seu
discurso deixou de ser carregado de vigor transformador, como ele teve, para ser acomodado às exigências
do eleitorado local, imediato, caindo, às vezes, até no
debate religioso, tentando garantir votos conforme a
fé, a crença e a liderança de dirigentes religiosos. Eu
não estou dizendo que ele é isso, mas que ele foi forçado a isso, provavelmente, e terminou ficando igual.
Terminou desaparecendo a grandeza que ele tinha,
inclusive pelo fato de ele não ser novo, de carregar
uma experiência, de carregar um passado. Isso terminou sendo levado como negativo. Por quê? Porque,
de fato, a parte boa da antiguidade desapareceu no
discurso. E, ao baixar o nível do discurso a apenas ao
imediato, ficou igual. E, ao ficar igual, ficou para trás,
porque não era o novo. O igual novo e igual velho. O
pessoal preferiu o igual novo, representado por Fer-
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nando Haddad. Aliás, assisti ao discurso dele ontem,
depois da vitória, e me impressionou, profundamente,
muito bem, a maneira como ele falou do futuro de São
Paulo. Então, fica aqui a minha homenagem ao Serra,
pela relação de amizade antiga. Ele chegou a subir no
meu palanque aqui, em 1998, enquanto o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, por obrigação ou não,
apoiava o candidato Roriz. Mas fica também esta reflexão de certa tragédia de um grande personagem que
é levado a reduzir a combatividade do seu discurso
para atender aos interesses imediatos do eleitor por
conta da desideologização, de como é feita a política
hoje. Eu, de qualquer maneira, o parabenizo, porque
ele, depois de candidato, por duas vezes, a Presidente, de Governador, de Prefeito de São Paulo, fez essa
generosidade. E isso é até heroísmo, embora, no começo, todo mundo achasse que ele ganharia. Mas,
de qualquer maneira, ele aceitou ser candidato a algo
que é do passado dele, e não a algo que é do futuro.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Vou transmitir ao Presidente Serra, ao nosso Governador Serra, a sua observação.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Apenas para concluir, lamento, mas
não concordo com V. Exª, quando diz que Serra fez
discurso religioso.
O Serra é um político rigorosamente leigo. Na sua
campanha, Serra fez, sim, uma pregação candente,
veemente dos valores republicanos, da sua visão do
que seja fazer política, do que seja a relação do político com a ética, com o bem comum. Foi toda uma
linha de campanha.
Agora, evidentemente, o nosso candidato teve – e
o fez corretamente – que abordar os temas da cidade
de São Paulo. Como fazer para reordenar o crescimento da cidade, levando em conta as necessidades de
transporte, de zoneamento, de investimento, a necessidade de mudar a lei de zoneamento da cidade para
que ela compreenda a complexidade atual da nossa
metrópole? Inovações na área do atendimento à saúde,
a escola em tempo integral, a formação técnica dos
jovens para uma economia cada vez mais competitiva, a presença da prefeitura na ação cotidiana contra
a violência, contra a criminalidade, em parceria com o
Governo Federal e o Governo Estadual. Foram temas
abordados pelo Serra que, evidentemente, em nenhum
momento foram negligenciados. Em nenhum momento!
O que aconteceu, repito, é que, pela ação dos
nossos adversários e por nossa negligência política,
acabou se cristalizando na consciência do eleitor algo
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que, na verdade, foi o grande empecilho a José Serra,
cuja biografia e cuja competência jamais foram questionadas por nenhum dos nossos adversários, lograsse
vitória nas eleições.
É a ideia de que o Serra, eleito, poderia vir a
abandonar a prefeitura foi o grande fator que, no meu
entender, explicaria o nosso insucesso eleitoral. Mas
isso em nenhum momento, Sr. Presidente, deslustra
a eleição do Sr. Fernando Haddad, a quem eu quero,
mais uma vez, desejar pleno sucesso e pleno êxito na
sua gestão, como, aliás, já o fez ontem o nosso candidato José Serra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Gostaria de pedir a V. Exª a gentileza de assumir a Presidência, pois sou o próximo orador inscrito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É uma demonstração do pluralismo da
política e da boa convivência que deve existir entre os
políticos dos diferentes partidos. Sai um Presidente do
PT, o primeiro Vice-Presidente, Senador Anibal Diniz,
e assume este modesto representante do Estado de
São Paulo, do PSDB.
O Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco/PSDB – SP) – Tem a palavra o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Aloysio Nunes Ferreira, primeiramente quero dizer que me honra muito poder fazer
uma reflexão também sobre política imediatamente
após a sua sóbria e lúcida avaliação de vários aspectos do resultado das eleições.
É impossível analisar um processo eleitoral a
partir de um único fator, sempre são muitos os fatores
que se somam para se chegar a uma avaliação minimamente precisa do processo. Mas é fato que o Presidente Lula, que foi o grande artífice da candidatura
Haddad em São Paulo, é eminentemente um líder, e
aos líderes é destinada a missão da tomada de grandes decisões. Entre essas ocorrem acertos e podem
ocorrer erros também. Pode ser que tenha havido um
erro no caso de Recife, mas o acerto em São Paulo
compensou imensamente todos os pequenos entraves
que possamos nós, do Partido dos Trabalhadores, ter
sofrido no plano nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, assumo a
tribuna neste momento com muita alegria, pela vitória
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do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, com o
Haddad, e pela vitória do Partido dos Trabalhadores
em Rio Branco, no Acre: dois jovens que entraram no
processo eleitoral com a soma mínima de intenções
de voto e acabaram eleitos prefeitos das duas cidades, para mim, de grande importância para o Brasil:
São Paulo, por seu maior orçamento, maior população,
maior centro irradiador de cultura e de política para o
Brasil; e Rio Branco, por ser uma capital administrada há oito anos pelo Partido dos Trabalhadores e que
conquistou a oportunidade de ser gerenciada por mais
quatro anos, numa prova de que a população preferiu
a segurança da continuidade de um trabalho sério, honesto e dedicado à aventura de arriscar outro caminho.
O segundo turno em 50 cidades brasileiras, neste domingo, encerrou as eleições municipais de 2012
no Brasil. Encerradas as eleições, gostaria aqui, democraticamente, de cumprimentar todos os partidos
e todos os candidatos eleitos no primeiro e no segundo turnos e dizer que a vontade do povo, manifestada
nas urnas, legou-nos um Brasil bem diferente no que
diz respeito à distribuição do poder nas capitais e nas
grandes cidades.
A análise do resultado apurado pelo Tribunal
Superior Eleitoral nos mostra uma distribuição mais
equilibrada de forças políticas no País em 2013. Boa
parte dos partidos tem resultados a comemorar, uma
vez que 11 legendas vão governar as 26 capitais do
País a partir de janeiro.
O resultado das urnas mostrou, por exemplo, que
o PMDB ficou com a maior parte das prefeituras de
todo o País, com 1.024 Municípios, que representam,
juntos, 18,4% das cidades brasileiras. É um resultado
expressivo, ainda que o partido tenha perdido 177 prefeituras em relação à eleição de 2008. O PSB também
pode comemorar crescimento, com 441 prefeituras,
43% a mais em relação ao número de prefeitos que
elegeu em 2008.
Já o Partido dos Trabalhadores, mesmo tendo
sido vítima da maior campanha difamatória promovida
contra um partido político na história recente do País,
teve um desempenho positivo e de destaque nessas
eleições: conseguiu a importante e mais cobiçada vitória, a eleição de Fernando Haddad para a Prefeitura de
São Paulo, a principal cidade brasileira, o maior colégio
eleitoral do País, uma conquista de responsabilidade
alcançada mesmo com a tática oposicionista de utilizar o julgamento da Ação Penal nº 470 no Supremo
Tribunal Federal como uma aposta na derrota petista.
A meu ver, aí reside também um dos erros cometidos, se me permite, digno Senador Aloysio Nunes,
porque a população tem uma forma muito sábia de
tomar a sua decisão. Quando se quis satanizar o Par-
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tido dos Trabalhadores por erros individuais cometidos,
acredito que a população teve a sabedoria de separar
uma coisa da outra.
O eleitorado da maior cidade brasileira, no entanto, confirmou a confiança no trabalho do nosso partido, que passa a administrar, a partir de 2013, o maior
orçamento municipal do País, que é o de São Paulo
– um montante que foi, em 2012, de R$38 bilhões, e
tem a estimativa de alcançar, em 2013, R$42 bilhões.
Podemos dizer que o PT foi também um dos principais destaques desta eleição na comparação com os
resultados das eleições de 2008. Com o resultado das
eleições de 2012, o PT passa a governar, em 2013,
29% a mais de eleitores do que havia conquistado no
último pleito e será responsável também por administrar a maior parte dos orçamentos municipais, um total
de R$76,2 bilhões. Isso é muito relevante. O PT elegeu
prefeitos em 636 Municípios, mantendo sua trajetória
de crescimento, e governará para cerca de 20% do
eleitorado do Brasil.
Neste ano de 2012, PT e PSDB polarizaram a
eleição e foram adversários diretos em seis das 50 cidades onde aconteceu o segundo turno. Dessas batalhas, o PSDB venceu duas, mas o Partido dos Trabalhadores ganhou quatro disputas: São Paulo, João
Pessoa, Guarulhos – que é o segundo maior colégio
eleitoral de São Paulo – e a nossa querida Rio Branco,
no Estado do Acre.
Em Rio Branco, o PT confirmou, a exemplo de São
Paulo, a opção pelo novo: elegeu Marcus Alexandre,
com 90.557 votos, numa vitória apertada, com apenas 2.739 votos de diferença em relação ao segundo
colocado, do PSDB.
O Prefeito eleito de Rio Branco, Marcus Alexandre, agradeceu a vitória e já afirmou que fará um governo para toda a cidade, mantendo o pé no chão e a
humildade, que foi a marca de sua campanha.
Eu gostaria de dizer que em Rio Branco foi possível perceber que a eleição de Marcus Alexandre
mostrou a aceitação popular de sua honestidade, de
sua biografia e da clareza de suas propostas; a aceitação por sua iniciativa de entrar na casa das pessoas
mais pobres, de ouvir as demandas e as reclamações.
Durante o segundo turno, Marcus Alexandre participou de três debates, de inúmeras reuniões e, ao longo de toda a campanha, Marcus Alexandre caminhou
pela maioria das ruas de 107 bairros da nossa capital.
A vitória de Marcus Alexandre, sem dúvida, foi
uma bênção de Deus, que conhece o coração de todas as pessoas e conhece as intenções de cada um
de nós. Marcus demonstrou muita disposição para o
trabalho, demonstrou humildade, sinceridade em seu
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coração. Por isso, agradecemos a Deus e agradecemos ao povo de Rio Branco pela sua vitória.
A gente tem como certo que o grande fator para
a vitória de Marcus Alexandre foi o conjunto de suas
qualidades pessoais. A qualidade de ouvir, a qualidade
de conversar com as pessoas, de entrar nas casas e de
andar muito. Aliás, um aspecto muito interessante da
nossa eleição municipal em Rio Branco: foi uma eleição
absolutamente saudável; caminhou-se intensamente
quase todos os dias de manhã, à tarde e também à
noite. Muitas e muitas caminhadas foram feitas de tal
maneira que o nosso candidato chegou a perder 12kg
ao longo da campanha.
A decisão do povo foi sábia porque, mesmo diante
de todas as egressões, todas as calúnias praticadas
pelos adversários, Marcus Alexandre, o jovem que começou com zero nas intenções de voto, acabou sendo
o grande vencedor das eleições em Rio Branco.
O segundo turno das eleições foi importante.
Lutamos muito para vencer no primeiro turno, mas
sou obrigado a reconhecer que para o povo de Rio
Branco foi melhor que tenha havido o segundo turno.
Isso permitiu que as pessoas conhecessem melhor os
candidatos, conhecessem melhor o Marcus Alexandre
e suas propostas.
O fato de termos tido 50,77% dos votos contra
49,23% dos votos do adversário não diminuiu, em
hipótese alguma, a importância dessa vitória. Pelo
contrário, torna-a ainda mais significativa, mostra-nos
que a missão de Marcus Alexandre ficou ainda maior
e mais grandiosa, porque será igualmente fiscalizada por todos, será uma administração muito cobrada.
Tenho a certeza de que as mesmas bênçãos que
Marcus Alexandre recebeu para conseguir essa vitória
Deus as renovará, a fim de que ele tenha sabedoria e
entendimento para conseguir pacificar a cidade e fazer
um plano administrativo que leve em conta todos os
moradores de Rio Branco, principalmente aquelas famílias que mais necessitam, aquelas pessoas que mais
precisam do Poder Público, exatamente os mais pobres.
E tenho certeza, por tudo o que vi ao longo dessa
campanha, caminhando com Marcus Alexandre, de que
ele fará uma administração muito justa, muito correta,
procurando sempre o caminho do acerto. É um jovem
que já teve experiência em planejamento, atuou no
planejamento do Estado, já administrou grandes projetos de interesse do Governo do Estado, com grandes
resultados, e tenho certeza de que ele vai também ter
uma grande atuação como Prefeito. As pessoas vão se
orgulhar muito de terem escolhido Marcus Alexandre.
Outro aspecto que gostaria de ressaltar na eleição
em nosso Estado é o de que tivemos uma campanha alegre e saudável, em clima de festa, mas também de muito
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esforço, de caminhadas e dedicação. Marcus Alexandre
chegou a ficar 12kg mais magro, como disse, pela sua
total entrega a essa causa. Podemos dizer, sem dúvida,
que acertamos na escolha e que não poderíamos ter
melhor candidato, uma pessoa mais dedicada, mais comprometida e mais cheia de energia. Com ele não havia
cansaço, ele estava sempre disposto a caminhar mais. Só
para se ter uma ideia, no último dia de campanha, fomos
fazer uma caminhada iniciadas às 10 horas, programada
para terminar por volta das 11 horas, e ele se estendeu
até às 12 horas. O resultado é que nós acabamos por
caminhar algo como 8km num sol escaldante, com as
pessoas seguindo a nossa caminhada. O que seria uma
simples caminhada parecia uma romaria, liderada por um
jovem. Foi algo emocionante de ver!
Quem gosta de política, da boa política, tenho certeza de que se emocionaria ao ver um jovem liderando
pessoas idosas, pessoas de todas as idades, algumas
delas acompanhando, outras parando pelo meio do caminho, mas dizendo: “Não dá mais para mim, mas vão
lá, vão firme!” Ou seja, uma campanha absolutamente
saudável. E eu diria que ambientalmente correta, porque
foi um jovem que disse assim: “Não quero palanque, não
quero caminhão de som. Eu quero caminhadas, conversas com as pessoas e reuniões”. E assim fizemos
uma campanha sem um palanque, sem um comício e
sem uma carreata. Caminhadas, cicleatas, atividades
ecologicamente corretas, todas sugeridas e bancadas
por um jovem que traz uma nova prática da política.
Por isso, estamos muito, muito orgulhosos desse
resultado que – eu tenho certeza – ainda que tenha sido
muito apertado no que diz respeito à margem de voto,
foi muito significativo, porque era alguém desconhecido,
que começou a dialogar com as pessoas à procura de
voto pela primeira vez. É a primeira campanha da qual
ele participa e é, hoje, o Prefeito eleito de Rio Branco,
no Estado do Acre, na Amazônia brasileira.
Ouço com atenção, em aparte, o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Anibal, apenas para dizer que eu acompanhei
o resultado em Rio Branco com expectativa: tudo muito
apertadinho ali, até o final; foi a última cidade a ter os
votos apurados. O novo Prefeito terá uma dificuldade,
que é substituir grandes prefeitos que Rio Branco tem
tido desde que Jorge Viana ganhou, lá atrás, e dar
continuidade a essa palavra que o próprio Jorge Viana cunhou, que é florestania. Como administrar uma
cidade convivendo, casadamente, com as florestas que
existem ao redor, embora não tão próximo mais do lado
urbano, mas no conjunto do Estado? Eu desejo muita
sorte para ele e que ele dê continuidade ao trabalho
que esses últimos prefeitos têm feito.
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O SR ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Cristovam.
Para nós, a vitória em Rio Branco foi tão expressiva como a vitória, em São Paulo, de Haddad, porque
foram duas cidades que tiveram a ousadia de escolher
candidatos novos, jovens, competentes, que ainda não
haviam sido experimentados nas urnas.
Marcus Alexandre é um jovem de 35 anos, nascido
em Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo; formado
em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo,
com especialização em Desenvolvimento de Competências Gerenciais pela Fundação Getúlio Vargas. Chegou
ao Acre em 1999 e, desde então, ocupou o cargo de
Gerente de Projetos, da Secretaria de Planejamento;
depois se tornou Secretário-Adjunto de Planejamento
do Estado; coordenou operações importantes, como o
financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e outras
atividades na Secretaria de Planejamento.
De maio de 2007 a maio de 2012, foi Diretor-Geral do Departamento de Estradas e Rodagens do
Acre, tornando possível a realização de várias obras
de infraestrutura, com destaque para a construção da
BR-364, as grandes pontes, e o programa Ruas do
Povo, em Rio Branco.
Pelo seu último desempenho e por seus resultados, foi o nome que conquistou a confiança de todos
para ser o candidato a prefeito. Ele unificou todos os
partidos, unificou as lideranças e acabou sendo o nosso candidato a prefeito.
Por essa vitória, gostaria hoje de fazer alguns
agradecimentos e cumprimentos a tantas pessoas
que nos ajudaram de alguma forma. Primeiramente,
gostaria de agradecer e de cumprimentar o Governador Tião Viana por seu esforço, sua dedicação e seu
trabalho incansável na construção dessa conquista.
Vale a pena ressaltar que o Governador Tião Viana, em 2010, teve uma disputa muito apertada com
o mesmo candidato que enfrentou agora Marcus Alexandre. Tião Bocalom, em 2010, ficou com 52% contra
48% na capital. Nós ganhamos, em 2010, a eleição no
interior, mas perdemos na capital. Dessa vez, graças
ao esforço do Governador Tião Viana, com a série
de programas que tem desenvolvido, principalmente através da Secretária de Pequenos negócios, que
tem resgatado a dignidade de muitas famílias que se
encontram abaixo da linha de pobreza no Estado, e
também com o Programa Ruas do Povo, que pretende levar pavimentação a todas as ruas urbanas dos
Municípios do Acre... Vale ressaltar que só na capital,
Rio Branco, temos algo como 2.400 ruas. Hoje, temos
uma intervenção, juntando o Governo do Estado e a
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Prefeitura, em algo como 800 ruas; ou seja, temos mais
1.600 ruas ainda para receberem intervenção. É uma
cidade com déficits importantes. Tem conquistas muito importantes, mas também acumula muitos déficits.
Essa ação do Governador Tião Viana foi decisiva, de
enfrentar os problemas, de assumir as nossas carências
e dar uma resposta positiva. Isso, certamente, teve um
retorno muito importante da parte dos nossos eleitores.
Da mesma forma, faço um cumprimento e um
agradecimento especial ao ex-Presidente Lula, que
sempre esteve conosco em todos os momentos difíceis e também em nossas conquistas. O Presidente
Lula, inclusive, chegou a se utilizado de maneira não
muito correta pela oposição,q eu pegou uma entrevista
em que ele fazia uma análise dos resultados das eleições de 2010. Em 2010, a Presidenta Dilma teve a pior
derrota do Brasil no Acre. O Presidente Lula deu uma
entrevista, depois desse resultado, em que fazia críticas, sim, a alguns comportamentos no Estado do Acre.
Agora, nas eleições, a oposição usou essa entrevista
como se Lula estivesse a apoiar um candidato adversário, o que não ocorreu. Ao contrário, o Presidente
Lula gravou, em apoio a Marcus Alexandre, no primeiro
e no segundo turno, e estava conosco torcendo pela
vitória. Certamente, está muito feliz com o resultado
que conseguimos lá em Rio Branco.
Agradecemos, igualmente, à nossa Presidenta
Dilma, que acompanhou passo a passo essas eleições,
o desenrolar dessas eleições, e gravou mensagens de
apoio, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Tenho
certeza de que ficou muito feliz com esse resultado, com
mais uma capital brasileira sendo governada pelo PT.
Faço também um reconhecimento especial ao
Prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim que, em
conjunto com o Prefeito de Campo Grande, foi o prefeito mais bem avaliado do Brasil, com 65% de ótimo e
bom, tornando-se um administrador reconhecido pelo
trabalho realizado.
Merecem também cumprimentos especiais os
partidos da Frente Popular que tiveram a grandeza de
nos apoiar, o trabalho do Senador Jorge Viana, que é a
nossa grande liderança no Estado do Acre e que tem
contribuído muito para esse processo de renovação
e ressignificação da política e do próprio Partido dos
Trabalhadores, ao qual ele tem dado uma contribuição
muito importante para isso.
Também agradecemos a disposição do ex-Governador Binho Marques, que esteve conosco nessa
reta final e deu também uma importante contribuição.
Agradecemos aos Deputados Federais Sibá Machado e Taumaturgo, que estiveram conosco desde o
início da campanha e a todos os Deputados Estaduais,
particularmente o Deputado Ney Amorim, Deputado
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Astério Moreira, Deputado Jamil Asfury e tantos outros Deputados que estiveram diretamente ligados na
campanha. Merecem uma atenção especial aqueles
que se somaram conosco no segundo turno.
Gostaria, Senador Aloysio Nunes, se possível,
um pouco mais de tempo só para concluir. Acredito
que em cinco minutos conseguirei concluir o raciocínio. (Pausa.)
Merecem uma atenção especial aqueles que se
somaram conosco no segundo turno. Cito o respaldo
da ex-Senadora Marina Silva, que nos declarou o seu
apoio programático, cobrando compromisso com o meio
ambiente e cobrando a garantia de práticas sustentáveis em todas as ações da Prefeitura.
Vale ressaltar que o nosso candidato Marcus
Alexandre assinou protocolo de compromisso com as
cidades sustentáveis, desde o desafio da cidade limpa,
com destinação adequada dos resíduos sólidos até a
transversalidade do meio ambiente em todos os setores da Prefeitura. Então, a entrada de Marina Silva
nos apoiando não foi apenas uma adesão gratuita, mas
uma adesão programática com ato realizado e onde
houve assinatura de compromisso público, de práticas
sustentáveis dentro da Prefeitura de Rio Branco.
E também agradecemos a contribuição da Deputada Perpétua Almeida que não esteve conosco no primeiro turno, mas no segundo turno anunciou o seu apoio e
esteve conosco, com o seu Partido, o PCdoB, que inclusive tem nosso candidato a vice, o Prof. Marcio Batista.
Perpétua, que não esteve conosco no primeiro turno, no
segundo turno declarou esse apoio e, certamente, deu
uma contribuição importante para a nossa vitória.
Cito ainda o importante apoio de inúmeras igrejas representativas do mundo evangélico, destacando
a contribuição do Pastor Agostinho, da Igreja Batista do
Bosque, e do Pastor Luiz Gonzaga, da Assembleia de
Deus, representando todos os evangélicos. Mas também
destacamos muito o apoio que tivemos da Igreja Católica, através do Padre Máximo, do Padre Toinho, de tantos
voluntários que acabaram se envolvendo na campanha e
também de outros segmentos cristãos de outras religiões
que, de alguma forma, contribuíram para esse processo.
Faço um destaque especial também ao Pastor
e Deputado Jamil Asfury, que antes do início da campanha estava contra nós. Mas houve um processo de
aproximação por divergências. Ele, que pretendia ser
candidato, acabou tendo a sua candidatura sabotada
pela oposição e aderiu à nossa campanha, dando uma
grande contribuição, a quem eu agradeço também,
muito encarecidamente, pela ajuda que nos deu.
Agradecemos ainda os candidatos a vereador de
todos os partidos. Nossa Frente Popular elegeu 10 vereadores numa Bancada de 17. E quero destacar o tra-
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balho também daqueles que não foram eleitos, porque a
soma do voto de legenda nos proporcionou essa vitória.
Quero agradecer ao povo de Rio Branco, dono
da vontade e da verdade do voto nas urnas, por essa
oportunidade e esse novo desafio. Nossa vitória em
Rio Branco foi uma soma de esforços e de sonhos.
Por ela, a todos muito obrigado.
Para encerrar, gostaria de lembrar que parte da
vitória do PT no embate com o PSDB no plano nacional
não se restringiu a Rio Branco ou São Paulo, a maior
e mais importante cidade do País. Nessa eleição, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, tanto o
PSDB como os demais partidos de oposição saem desse
pleito com menos resultados do que em 2008. Assim,
PSDB, DEM e PPS, juntos, perderam 309 prefeituras e
irão governar cerca de 10 milhões de eleitores a menos.
Para nós, a vitória do PT, a vitória da aposta por
uma renovação na política brasileira é a aposta acertada de uma vontade do povo, que foi muito bem expressa, de maneira eloquente, nas urnas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, desejando ao Marcus Alexandre, o nosso Prefeito eleito da
capital Rio Branco, que tenha uma grande gestão; que
seja uma gestão pautada por aquele sentimento que
ele levou na campanha.
Eu gosto muito das campanhas, Sr. Presidente
Aloysio Nunes, pelo seguinte: de quatro em quatro anos,
quando se submete ao crivo da população, a gente precisa entrar na realidade das pessoas, precisa ouvir as
pessoas, precisa olhar nos olhos das pessoas e expressar a verdade nos nossos sentimentos. Às vezes, a gente
se depara com problemas que não consegue resolver,
que não tem condições objetivas de resolver, mas nós
temos a responsabilidade de assumir compromissos
para buscar os meios, e isso só cabe a nós, da política.
Eu fico muito triste, por exemplo, quando vejo, por
uma razão qualquer de ordem burocrática, cassação de
candidaturas, impedimento de que as pessoas possam
ser julgadas pelos eleitores, exatamente porque a disputa
eleitoral permite que os candidatos conheçam com profundidade a sua realidade e assumam compromissos.
E isso foi feito pelo nosso candidato Marcus Alexandre. Peço a Deus que lhe dê sabedoria e entendimento para que, da mesma forma como ele reuniu
essa Frente Popular e unificou as lideranças políticas
do Acre para nos dar essa vitória na Prefeitura de Rio
Branco, ele tenha sabedoria para escolher uma grande
equipe, uma equipe competente, que reúna sensibilidade social e capacidade política gerencial para fazer
uma prefeitura a serviço daqueles que verdadeiramente
precisam do Poder Público, que são os mais pobres.
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Que Deus nos abençoe e que o Marcus Alexandre faça uma grande gestão, uma gestão que orgulhe
todo o povo de Rio Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, principalmente
pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Sr. Senador Anibal Diniz, eu
devolvo a V. Exª a Presidência, que regimentalmente
lhe cabe, encerrando assim essa interinidade fugaz e
muito honrosa.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal
Diniz, 1° Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Anibal Diniz, Srªs e Srs. Senadores, cabe
continuar avaliando o resultado das eleições deste ano.
Antes eu gostaria de destacar que respeito todas
as opiniões. É evidente que seria até dispensável fazer essa afirmação, mas considero importante, porque
certamente as minhas opiniões não avalizam muitas
daquelas que foram expostas durante esses dias na
análise do resultado eleitoral. Creio que as urnas falaram. O eleitor deu o seu recado.
Não é fácil a interpretação. O que deseja o eleitor brasileiro? Eu confesso humildemente que, quanto
mais permaneço na atividade pública, os anos passam,
e eu confesso que cada vez entendo menos o eleitor
do País. Não é fácil entendê-lo, porque certamente
ele também tem dificuldade de entender as suas lideranças. Com razões de sobra para essa dificuldade.
O que é visível é o desencanto. Há um desencanto
enorme campeando pelo País. Um terço do eleitorado
brasileiro deixou de votar positivamente. Quase 10% de
votos brancos e nulos. Eleitores que compareceram,
mas votaram em branco ou anularam o voto, e quase
20% dos eleitores ausentes. É uma manifestação contundente de desencanto num sistema de voto obrigatório. Cabe refletir sobre essa constatação. Obviamente
é uma reação contrária ao sistema vigente no País, ao
modelo político superado, retrógrado, tão combatido,
com um debate que se prolonga, mas não chegamos
a conferir ao País um novo modelo compatível com as
aspirações da nossa sociedade.
Ontem e hoje ouvimos de jornalistas, comunicadores, analistas, cientistas políticos e políticos, de forma geral, a citação dos partidos. Hoje mesmo ouvimos
muito aqui os partidos: os partidos elegeram, o partido
ganhou, o partido perdeu. Fico com a impressão de que
estamos falando de algo distante do eleitor, porque, du-
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rante a campanha eleitoral, não ouvi falar em partidos.
Fui a vários pontos do País, participei da campanha em
várias capitais, em grandes cidades brasileiras, e em
nenhuma delas vi a sigla partidária estampada na publicidade dos candidatos. Eu via o número e, no rodapé
da propaganda, aquilo que se chama popularmente de
sopa de letrinhas, as siglas partidárias; e, de forma talvez até envergonhada, colocadas como obrigação só,
por imposição legal, mas sem que permitisse a leitura.
Portanto, o eleitor não ligou o candidato ao partido.
As coligações estapafúrdias, contraditórias, inadequadas, sem nenhum conteúdo programático, sem
nenhum estímulo programático; coligações que são,
muitas vezes, concretizadas desonestamente, porque,
naquele período que antecede as convenções partidárias, instala-se um balcão de negócios para aquisição
de siglas partidárias, a fim de se ampliar o espaço do
candidato no rádio e na televisão. Essas siglas – e
repito: siglas – não são partidos. Os partidos desapareceram. São siglas para registro de candidaturas.
Eu tenho dificuldade até de falar em exceção à regra
porque há uma generalização em matéria de dispensa
do programa partidário. Não há apelo programático na
aliança que se concretiza com siglas que vendem o
tempo de televisão. Não vendem nem mesmo o patrimônio eleitoral, porque quase sempre não o possuem.
Vendem o horário de televisão, e a corrupção começa,
portanto, nesse momento: quem tem mais recursos adquire um número maior de siglas, ampliando o tempo
de televisão. Campanha caríssima!
Quando o Congresso Nacional adotou medidas
para reduzir custo de campanha, gerou-se a falsa expectativa de que as despesas no processo eleitoral
seriam reduzidas, e nós estamos verificando que é o
contrário: as despesas aumentaram. E pior: as despesas, nesse momento, não são contabilizadas. Portanto,
aí há desonestidade, aí há corrupção. É a reprodução
do sistema de administração pública no País que deu
origem ao mensalão. O mensalão está sendo condenado no Supremo Tribunal Federal, mas o sistema é
vigente. Ele não foi destruído.
Este é o maior desafio: destruir esse sistema
promíscuo que exige a instalação do balcão de negócios para governar, como se fosse impossível governar
sem instalar um balcão de negócios para a compra
de apoio político no Congresso, para a cooptação de
partidos políticos. O que ocorre nesse período pré-eleitoral é a cooptação de partidos políticos através
de uma estratégia corrupta. Portanto, é a reprodução
do sistema vigente da administração pública brasileira,
mas vamos chegar a ele ainda. Antes, é preciso dizer
que os partidos políticos foram ignorados por trata-se
de eleição municipal. A conjuntura local determinou a
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formatação das alianças, mas houve também o interesse estadual. Aqui e ali, governadores que pensaram no projeto próprio e buscaram realizar alianças,
colocando o próprio partido como moeda de troca
em nome de um projeto escuso. Eu posso dar como
exemplo o meu próprio Estado. O Governador acabou
fortalecendo a base de apoio ao Governo Federal, ou
seja, fortaleceu o projeto de nação daqueles que hoje
detêm o poder no País. O Governo do Paraná – o Governador do Paraná – fortaleceu a candidatura petista
para 2014, porque deu sustentação a alianças quase
sempre com candidatos situacionistas que fizeram a
pregação do atual sistema. Não houve contribuição
para a derrota do sistema que deu origem ao mensalão, que está sendo julgado no Supremo Tribunal
Federal. Por isso, dizem: “O mensalão não influiu nas
eleições”. Não é o que penso. Até alguns Senadores
que participaram do pleito foram derrotados de forma
até surpreendente. Certamente, reflexo houve do julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal.
Seria muito triste se esse julgamento não provocasse impacto na população do País. Seria lastimável se
nós não constatássemos existir ainda capacidade de
indignação na sociedade brasileira. O que houve foi
ausência de debates sobre o mensalão na campanha
eleitoral – com raríssimas exceções. Talvez, em São
Paulo, tenha-se discutido um pouco, mas, por onde
andei, não assisti, em local algum, a debates sobre
causas e consequências do julgamento do mensalão
pelo Supremo Tribunal Federal, marco histórico para
o País. Não houve o debate por constrangimento, em
razão das alianças. Colocaram no mesmo palanque
governistas e oposicionistas pelo País afora. Como
nós queremos conquistar credibilidade junto ao povo
brasileiro com esse sistema político promíscuo?
A reforma política é indispensável a partir da
construção de verdadeiros partidos. É bom dizer que
é impossível essa afirmação, do meu ponto de vista,
ter respaldo na realidade. Ganhou esse partido, ganhou aquele partido.
Os partidos todos perderam, porque a população simplesmente os ignorou. Se encomendarmos
uma pesquisa, em qualquer cidade brasileira, indagando do eleitor em que partido votou, ele não saberá afirmar majoritariamente. É uma constatação que
tem de ser feita. A maioria esmagadora do eleitorado
votou no candidato, e não no partido. Se indagarmos,
vamos conferir que a maioria esmagadora não sabe
de que partido o candidato eleito é. Por exemplo, na
minha cidade, Londrina, no Paraná, o candidato eleito
é Alexandre Kireeff. Ele não é um político; é um empresário. Foi presidente da Sociedade Rural e filiou-se ao
PSD para disputar a eleição. O seu Partido apresentou
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oito candidatos à Câmara de Vereadores. Não elegeu
nenhum. Ele foi eleito prefeito da cidade, uma cidade
importante, uma das maiores cidades do Sul do País.
Uma reação da cidade a escândalos que a envergonharam nos últimos anos.
O que conseguimos identificar nessa campanha
eleitoral foi também o desejo do eleitor em buscar uma
postura inovadora, uma postura distante de grupos de
poder, distanciada, liberta, independente, portanto.
Poderíamos citar aqui vários exemplos, o eleitor
buscando, desde o início do processo eleitoral, uma
candidatura que pudesse configurar a postura de independência, ou seja, de desatrelamento de esquemas
viciados da tradicional política brasileira. Vou poupá-los
de citar os exemplos, até porque creio ser importante propugnar não apenas pela reforma política, mas,
sobretudo, neste momento, pela destruição deste modelo permissivo que foi idealizado em Brasília, que
foi implantado em Brasília. É certo que alguns dirão:
“Não, mas essa prática já ocorria antes, a prática do
loteamento, da estrutura da Administração Pública”.
É possível que barganhas acontecessem antes
da posse do Presidente Lula, da ascensão do PT ao
poder no País. É possível, mas não com essa intensidade, não nessa dimensão, não com essa dramaticidade. Porque jamais se viu, na História deste País,
algo semelhante. O aparelhamento do Estado brasileiro, a barganha permanente, o balcão de negócios,
a relação de promiscuidade, o mensalão é apenas o
símbolo, porque a prática é ampliada. Os partidos políticos cobram o apoio, ocupando espaços significativos na estrutura da administração direita e indireta,
obrigando quem governa a ampliar essas estruturas,
a estabelecer paralelismos, impondo a superposição
de ações, com a criação de ministérios, de secretarias, diretorias, departamentos, cargos comissionados,
empresas estatais, esgotando a energia financeira do
Poder Público, que passa a investir menos produtivamente, comprometendo a qualidade dos serviços
públicos, estabelecendo gargalos intransponíveis no
sistema logístico nacional, com a destruição do patrimônio, da infraestrutura brasileira.
Fica caro para o povo brasileiro esse sistema que
gera mensalões, que obriga, para atender o apetite
fisiológico dos que o apóiam, a prática do superfaturamento de obras. Por isso o Brasil se transformou no
paraíso do superfaturamento.
Olha, não é difícil afirmar, sem medo de errar,
que seria possível fazer três, quatro, quem sabe cinco vezes mais do que se faz no Brasil com o mesmo
dinheiro, em matéria de obras públicas e também na
área de serviços.
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É por isso que eu afirmo: quanto pior o governo, maior é o apoio político que angaria. Porque, sem
dúvida, há uma larga margem de desonestidade na
atividade política. E os desonestos, os fisiológicos, se
juntam a incompetentes que se aproximam do poder
exatamente na busca de benesses, de favores, de benefícios escusos. E o Governo passa a ter então um
apoio ampliado. Com isso, reduz o espaço oposicionista, limita a oposição. São poucos os que fiscalizam, os
que denunciam, os que criticam. E o Governo sente-se
instalado confortavelmente para errar, para ser incompetente, para ser desonesto. E mais: gasta uma fortuna
com a publicidade oficial, para vender uma imagem
fraudada através de propaganda enganosa, iludir a
população e alcançar altos índices de popularidade.
Este é o sistema brasileiro, que tem que ser destruído. Eu não vejo futuro sem a destruição deste sistema. Se há uma modesta contribuição que nós que
somos poucos na oposição podemos oferecer ao Brasil
é a de combatermos de forma implacável esse sistema.
É evidente que não vamos alcançar os índices de
desenvolvimento compatíveis com as potencialidades
brasileiras se preservarmos um sistema que tem na
promiscuidade a sua marca indelével. Não tenho esperanças de avanços significativos no Brasil com esse
sistema corrupto. E ele foi transplantado, como eu disse,
para Estados e Municípios e tornou-se suprapartidário.
Sem a injustiça da generalização, ele está presente em quase todos os Estados e em muitos Municípios brasileiros. Essa prática foi assimilada até pela
imprensa nacional. Isso é normal, isso é rotina, é o
preço da governabilidade, como se fosse impossível
imaginar alguém chegando à presidência da República e destruindo esse balcão de negócios, governando
com postura republicana, tratando o Congresso Nacional com respeito, valorizando a atividade política, mas
sem barganha, sem corrupção, sem desonestidade.
Enfim, creio ser essa a nossa tarefa essencial.
Essa é a conclusão que recolho da voz das urnas. Talvez até sem a identificação exata da fotografia desse
modelo o eleitor o repudia. E quero, em homenagem
aos brasileiros decentes, afirmar que não concordo
com aqueles que destacam que o mensalão não teve
influência alguma. Ora, nós é que não tivemos talvez
competência para mostrar ao povo brasileiro que há
um sistema perverso e que aqueles que lubrificam ou
alimentam a engrenagem desse sistema são responsáveis pela sua manutenção, portanto, não deveriam
ser premiados com o voto nas eleições.
Esse era um ponto essencial que deveria ter sido
colocado nessa campanha eleitoral, mas eu não vi isso
acontecendo, pelo menos de forma didática, de forma
a fazer com que o brasileiro entendesse com facilidade
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que o voto avalizando esse sistema é um voto contra
o interesse do País.
Mas é nosso dever fazer esta pregação. É nosso dever travar este combate, independentemente do
fato de trazer vitória ou derrota. Não quero fazer conjecturas em relação a 2014, se esta postura, se este
discurso nos leva à vitória ou à derrota. Este é o discurso correto, esta é a postura adequada, portanto, é
assim que devemos agir.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 383, DE 2012
Inscreve o nome de Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo no Livro dos Heróis
da Pátria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Será inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade e da
Democracia, o nome de Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A memória de um país se faz por suas histórias
contadas e por seus monumentos construídos. As histórias passam o conhecimento da formação da nação,
os monumentos mostram os fatos narrados e, sobretudo, mantém vivos na memória os fatos e os personagens que construíram a nação. Passear entre bustos
de personalidades e monumentos relembrando fatos
é mergulhar na história. O monumento aos pracinhas
mantém vivos os brasileiros que lutaram pela democracia nos campos de guerra da Europa, reafirmando
nosso compromisso com a democracia; o busto de
Rui Barbosa, no Plenário do Senado, lembra a grande
figura do fundador da República que nos olha atento
ao que fazemos para consolidá-la.
Cada monumento é, em si, uma peça da história.
Mas talvez nenhum outro seja capaz de afirmar tanto
a luta e os feitos do passado, quanto o singelo monumento chamado “Livro dos Heróis da Pátria”.
Este monumento tem a singeleza das páginas
feitas em aço inoxidável para reverenciar os nomes
dos grandes próceres da historia. Implementado por
iniciativa do então governador do Distrito Federal,
José Aparecido de Oliveira e regulamentado pela Lei
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nº 11.597, de 29 de novembro de 2007, de autoria do
Senador Marco Maciel, o Panteão da Liberdade e da
Democracia Tancredo Neves, desenhado por Oscar
Niemeyer e localizado na Praça dos Três Poderes, em
Brasília, foi inaugurado em 7 de setembro de 1986 e
apresenta uma arquitetura modernista que sugere uma
pomba, simbolizando a paz.
Hoje, são 30 nomes de personalidades ilustres
como, Joaquim José da Silva Xavier – o Tiradentes -,
Zumbi dos Palmares, Manuel Deodoro da Fonseca,
Dom Pedro I, entre outros.
Falta entre esses um dos mais importantes nomes
de nossa história: Joaquim Nabuco. O nome de Nabuco
é tão óbvio como um de nossos heróis, que já foi proposto por duas vezes. Em 2001, o Deputado Joel de
Hollanda; e em 2005, o Deputado Elimar Máximo Damasceno apresentaram propostas nesse sentido, ambas arquivadas por término das respectivas legislaturas,
conforme determina o artigo 105 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados. É com base nas propostas
destes dois parlamentares que volto a apresentá-la não
apenas como justificativa do nome de Joaquim Nabuco
para o “Livro dos Heróis da Pátria”, quanto como um
apelo para que o processo de análise e aprovação de
seu nome, cuja legitimidade é quase óbvia, seja realizada atendendo às sugestões dos dois parlamentares
cujas iniciativas eu apenas retomo e reapresento.
Mesmo assim, cabe lembrar que além de Jornalista, Diplomata, Parlamentar – no Segundo Império – e
Embaixador – já na República -, Joaquim Nabuco foi o
que se poderia chamar de principal líder e artífice da Abolição, portanto, um dos mais importantes pais da Pátria.
Ao lado do latifundismo e do desprezo à educação
dos filhos do povo, a escravidão foi a mais vergonhosa
das práticas sociais que viciaram, vilipendiaram, amarraram o Brasil. Apesar de lutas heroicas, como as de
Zumbi, a escravidão atravessou três séculos inteiros
como um fenômeno normal da vida nacional. Este fato
corroia a moral nacional, entravava o desenvolvimento industrial, científico e tecnológico do Brasil. Mesmo
assim, só a partir do século XIX começou a ser contestada politicamente e não apenas moralmente. Mas,
como é tão comum em nossa história, procurou-se
conciliar, corrigir e modificar o perverso instrumento
da escravidão, sem abolir este maldito instituto social.
Mais de meio século passou, entre 1850, quando
se fez a lei que proibiu o tráfico de escravos, feito por
feliz submissão às pressões inglesas, e a Abolição.
Algo como estamos fazendo hoje com as medidas
paliativas na educação – merenda, frequência, bolsa
escola, IDEB, PROUNI, cotas, livro didático, Fundef e
Fundeb – sem a Revolução Educacional que assegure ao filho do mais pobre acesso a uma escola com a
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mesma qualidade daquela do filho do mais rico brasileiro. A Lei do Ventre Livre (1871) e a Lei do Sexagenário (1885) foram leis políticas, sem o necessário
radicalismo que todos temiam na palavra Abolição,
gritada por Joaquim Nabuco, em 1878.
Só este gesto conceitual revolucionário justificaria
colocar Joaquim Nabuco no “Livro dos Heróis da Pátria”.
Mas ele foi além: agarrou a palavra Abolição, transformou-a em bandeira de luta, ingressou na política, foi
eleito e dedicou seus mandatos a conceber e articular
a Abolição. Como Deputado transformou uma ideia em
uma lei, aprovou-a no Parlamento e a levou ao Diário
Oficial com a assinatura da soberana, a Princesa Isabel.
Nessa luta, percorreu pessoalmente as principais
regiões brasileiras onde havia escravos, agitando a opinião pública para sua libertação e começando a pacífica
mobilização dos nascidos ou oriundos da África. Para ele
a libertação estendia-se a todos os tipos de escravatura.
A Lei Áurea pretende extinguir toda e qualquer escravidão no Brasil, o que a torna de permanente atualidade.
A luta política de Joaquim Nabuco para fazer apenas a Lei Áurea justificaria considerá-lo como herói do
Parlamento e talvez o mais genial dos parlamentares
brasileiros em toda nossa história.
Nessa sua luta, Joaquim Nabuco correu risco de
vida, por grandes e pequenos proprietários de escravos
que sentiam suas propriedades humanas ameaçadas,
enfrentou brigas com políticos, mas em nenhum momento
recuou, deixou-se abater, nem mudou de lado. Tampouco
deixou-se, como é tão comum na política brasileira, acomodar na comemoração do menos errado, no lugar do
certo, radical, como a Abolição. Não se contentou nem
mesmo com a Lei Áurea: lutou para completá-la com terras para os adultos e educação para as crianças. Se isso
tivesse sido feito naquela época, hoje nosso país seria
completamente diferente. Ele foi o inspirador e o articulador da mais nobre de todas as transformações sociais
do Brasil. E por isto merece um lugar no nosso Panteão:
fazer parte do “Livro dos Heróis da Pátria”.
Mas, Nabuco logo percebeu que era fundamental
ir muito além da Abolição apenas jurídica da escravatura.
Seu discurso na Câmara dos Deputados às vésperas da
votação e promulgação da Lei Áurea, afirmou a necessidade de reforma agrária para os libertos numa época na
qual o Brasil era ainda um País basicamente agrário e sua
população vivia muito mais nos campos que nas cidades.
Desde seu livro, O Abolicionismo, publicado em
1883, que afirmava que “será ainda preciso desbastar, por meio de uma educação viril e séria a lenta
estratificação de trezentos anos de cativeiro isto é,
de despotismo, superstição e ignorância”. No seu livro de memórias, Minha Formação, volta a enfatizar a
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fundamental importância também da educação para
os libertos e todas as classes sociais.
Ainda em O Abolicionismo estende o significado de escravidão: à dependência em que o comércio, a religião, a pobreza, a indústria, o Parlamento,
a Coroa, o Estado enfim se acham perante o poder
da minoria aristocrática em cujas senzalas centenas
de milhares de entes humanos vivem embrutecidos
e moralmente mutilados pelo próprio regime a que
estão sujeitos, e por último, o espírito que anima a
instituição toda” no sentido da tirania do poder econômico a ser combatido, derrotado e substituído por
uma nova sociedade livre, emancipada economicamente pela justiça social e preparada pela educação
profissionalizante e cidadã.
Numa época de maioria da população brasileira
residindo no campo e vivendo da agricultura, Nabuco
foi até à defesa do socialismo agrário, propondo o que
se denominava nacionalização do solo já em 1884.
Joaquim Nabuco teve por aliados e companheiros
os afro-descendentes, José do Patrocínio e Luís Gama,
grandes jornalistas, e por predecessores Ganga Zumba e o Zumbi, lutadores pela libertação dos escravos.
Por tudo isso, Nabuco merece ser também para
sempre lembrado entre os Heróis da Pátria, um dos
exemplos a ser seguido pelas novas gerações no bom
combate pela liberdade e igualdade no Brasil.
Faleceu em 17 de janeiro de 1910, quando era Embaixador brasileiro em Washington. As homenagens que
recebeu, voltando ao Rio de Janeiro rumo ao sepultamento no Recife, continuam entre as maiores prestadas
a um brasileiro, pela quantidade e qualidade de pessoas
de todas as raças, gêneros e classes sociais no Brasil.
Conclamo, portanto, aos eminentes pares pela
aprovação da presente proposta, cuja origem já está
nas propostas dos Deputados Joel de Hollanda, em
2001 e Elimar Máximo Damasceno, em 2005.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buarque.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.597, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
Dispõe sobre a inscrição de nomes no Livro
dos Heróis da Pátria.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O Livro dos Heróis da Pátria, depositado
no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves,
destina-se ao registro perpétuo do nome dos brasileiros ou de grupos de brasileiros que tenham oferecido
a vida à Pátria, para sua defesa e construção, com
excepcional dedicação e heroísmo.
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Art. 2o A distinção será prestada mediante a edição de Lei, decorridos 50 (cinqüenta) anos da morte
ou da presunção de morte do homenageado.
Parágrafo único. Excetua-se da necessidade de
observância de prazo a homenagem aos brasileiros mortos ou presumidamente mortos em campo de batalha.
Art. 3o O registro levará em consideração o transcurso de data representativa de feito memorável da
vida do laureado.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 2007; 186o da Independência e 119o da República. – LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA – Gilberto Gil.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.11.2007.

(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa, onde poderá receber
emendas por um período de cinco dias úteis,
após sua publicação e distribuição em avulsos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 384, DE 2012
Altera o art. 108 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 – Código Civil, para ampliar
o valor mínimo de referência determinante
da indispensabilidade de escritura pública
nos negócios jurídicos relacionados a direitos reais sobre imóveis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o artigo 108 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para ampliar o
valor mínimo de referência determinante da indispensabilidade de escritura pública nos negócios jurídicos
relacionados a direitos reais sobre imóveis.
Art. 2º O art. 108 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a
escritura pública é essencial à validade dos
negócios jurídicos que visem à constituição,
transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a
60 (sessenta) vezes o maior salário mínimo
vigente no País. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O artigo 108 do Código Civil brasileiro instituiu
regra geral, formal e essencial à validade dos negócios
jurídicos que versem sobre direitos reais imobiliários,
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estipulando um valor mínimo, quantificado em 30 (trinta) salários mínimos, a partir do qual se torna obrigatória a escrituração de imóveis em Cartórios de valor
superior àquele patamar, para que o negócio jurídico
– seja ele de constituição, transferência, modificação
ou renúncia de direitos reais – produza seus efeitos,
sob pena de ser tido como não realizado.
Trata-se, no caso, de autorização legislativa expressa para preenchimento do requisito de que trata
a Lei º 6.015/73, a qual, em seu artigo 221, inciso II,
estabelece que somente podem ser registrados “escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas
partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas”.
Dessa forma, sendo o imóvel transacionado de
valor inferior ao limite estabelecido no Código Civil, fica
o registrador notarial autorizado à instrumentação do
negócio por documento particular. O legislador civilista,
portanto, houve por bem flexibilizar a indispensabilidade da escritura pública para negócios jurídicos levando
em conta o valor do imóvel.
Sucede que, especialmente nos dias atuais, esse
benefício é praticamente inócuo.
Com efeito, considerando-se o valor atualizado
do salário mínimo (R$ 622,00), está-se falando, para
efeito do disposto no art. 108 do CC, em imóveis de R$
18.660,00. Ora, não é difícil concluir que, hoje, no Brasil,
raros são os imóveis de valor tão baixo, de forma que a
norma passou a perder sua eficácia social ao não acompanhar a evolução do mercado econômico nacional.
Portanto, a alteração que ora propomos visa, no
limite, diminuir os custos para as partes, gerando novas fontes de oportunidades de negócios para corretores de imóveis e advogados que poderão negociar e
prestar os respectivos serviços a um custo bem mais
baixo, reduzindo, assim, os altíssimos custos decorrentes dos registros notariais.
Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
ÍNDICE
Texto compilado
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro
Vide Lei nº 12.441, de 2011
Institui o Código Civil.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios
jurídicos que visem à constituição, transferência, mo-
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dificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis
de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo
vigente no País.
....................................................................................
LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Vigência
Atualizada a partir da republicação
Vide Lei nº 10.150, de 2000
Texto original
Dispõe sobre os registros públicos, e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 221. Somente são admitidos registro: (Renumerado com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
I – escrituras públicas, inclusive as lavradas em
consulados brasileiros;
II – escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas
reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando
se tratar de atos praticados por entidades vinculadas
ao Sistema Financeiro da Habitação;
III – atos autênticos de países estrangeiros, com
força de instrumento público, legalizados e traduzidos
na forma da lei, e registrados no cartório do Registro
de Títulos e Documentos, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação
pelo Supremo Tribunal Federal;
IV – cartas de sentença, formais de partilha,
certidões e mandados extraídos de autos de processo.
V – contratos ou termos administrativos, assinados
com a União, Estados, Municípios ou o Distrito Federal,
no âmbito de programas de regularização fundiária e
de programas habitacionais de interesse social, dispensado o reconhecimento de firma. (Redação dada
pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 1o Serão registrados os contratos e termos mencionados no inciso V do caput assinados a rogo com a
impressão dactiloscópica do beneficiário, quando este
for analfabeto ou não puder assinar, acompanhados
da assinatura de 2 (duas) testemunhas. (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
§ 2o Os contratos ou termos administrativos mencionados no inciso V do caput poderão ser celebrados
constando apenas o nome e o número de documento oficial do beneficiário, podendo sua qualificação
completa ser efetuada posteriormente, no momento
do registro do termo ou contrato, mediante simples
requerimento do interessado dirigido ao registro de
imóveis. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
....................................................................................
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo n° 537, de
2012 (n° 513/2012, na Câmara dos Deputados), que

Terça-feira 30

617

56793

aprova o texto da Decisão do Conselho do Mercado
Comum do Mercosul de n° 15/08, das Disposições
Transitórias para Atualizar/Modificar e Implementar a
Tabela de Equivalências Anexa ao Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados,
Títulos e Estudos de Nível Fundamental e Médio Não-Técnico, acordada em 30 de junho de 2008, na cidade
de San Miguel de Tucumán.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Projeto de Decreto Legislativo n° 537, de
2012, vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nº 538, de
2012 (nº 2.304/2009, na Câmara dos Deputados),
que susta a aplicação do Memorando-Circular Conjunto nº 01/INSS/PFE/DRH, de 30 de junho de 2009,
do Instituto Nacional do Seguro Social – Ministério da
Previdência Social.
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– O Projeto de Decreto Legislativo nº 538, de 2012,
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu da Câmara dos Deputados os seguintes Projetos de Lei da Câmara:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – As matérias vão às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei da Câmara n° 105, de 2012
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(n° 7.191/2010, na Casa de origem, do Deputado Dr.
Ubiali), que regula o exercício da atividade de condução de veículos de emergência.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno,
o Projeto será apreciado pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e, nos termos do art. 49, I,
da referida Norma Interna, de Assuntos Sociais, podendo receber emendas perante a primeira comissão
pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122,
II, c, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Esgotou-se no dia 25 de outubro o prazo previsto
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº
639, de 2011, do Senador Valdir Raupp, que acrescenta art. 6º-A à Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
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1988, para dispor sobre a não incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração decorrente de exercício de emprego, cargo ou função.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão Assuntos Econômicos, o Projeto vai à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 303, de 2009 (nº 7.035/2010, naquela
Casa), do Senador Gim Argello, que altera o § 4º do
art. 107 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986
– Código Brasileiro de Aeronáutica.
É o seguinte o Substitutivo:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Substitutivo da Câmara vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas
da União, os Avisos nºs 1.248 a 1.250, de 2012, na
origem, que se referem, respectivamente, às Resoluções nºs 45 a 47, de 2012, todas do Senado Federal,
comunicando que foram autuadas e remetidas ao setor
competente para as providências cabíveis.
São os seguintes os Avisos:
Aviso no 1.248 – GP/TCU
Brasília, 23 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício no 2.019(SF) de 18-10-2012, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução no 45/2012(SF), que “Autoriza
o Estado da Bahia a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no
valor de até US$700.000.000,00 (setecentos milhões
de dólares norte-americanos); e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
no TC-041.604/2012-1, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
Aviso nº 1.249 – GP/TCU
Brasília, 23 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.022(SF) de 18-10-2012, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da Resolução nº 46/2012 (SF), que “ ‘Autoriza
o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US$60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos)’, e a recomendação para que
o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da
operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-041.606/2012-4, foi remetido à Secretaria-Geral
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de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
Aviso nº 1.250-GP/TCU
Brasília, 23 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.025 (SF) de 18-10-2012, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo
da Resolução nº 47/2012 (SF), que “ ‘Autoriza a contratação de operação de crédito externo entre o Estado de
Mato Grosso e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US$15.032.000,00 (quinze
milhões e trinta e dois mil dólares norte-americanos),
cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial
do Programa de Desenvolvimento da Administração
Fazendária (Profisco – MT)’, e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-041.608/2012-7, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os Avisos nºs 1.248 a 1.250, de 2012, foram
juntados aos processados das respectivas Resoluções.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, os Ofícios nºs 280 a 282, de
2012, comunicando o arquivamento, respectivamente, dos Avisos nºs 95, 97 e 102, de 2011, nos termos
do Ato nº 2/2009 – CMA, após ter sido dado conhecimento aos membros daquele órgão do inteiro teor das
referidas matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 280/2012/CMA
Brasília, 23 de outubro de 2012
Assunto: Aviso nº 95/2011 – TCU
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a
Vossa Excelência para as providências cabíveis, o
Aviso nº 95/2011, cujo arquivamento fora determinado por esta Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) no dia
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23-3-2012, em conformidade com o art. 1º, inciso III,
do Ato nº 2, de 2009 – CMA.
Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Of.nº 281/2012/CMA
Brasília, 23 de outubro de 2012
Assunto: Aviso nº 97/2011 – TCU
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a
Vossa Excelência, para as providências cabíveis, o
Aviso nº 97/2011, cujo arquivamento fora determinado por esta Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) no dia
23-3-2012, em conformidade com o art. 1º, inciso III,
do Ato nº 2, de 2009 – CMA.
Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Of. no 282/2012/CMA

OUTUBRO
2012
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Ofício no 67/2012-PRES-CI
Brasília, 29 de outubro de 2012
Assunto: Indicação de membro de Subcomissão
Senhor Presidente,
Comunico a indicação do Senhor Senador João
Costa como membro Suplente da Subcomissão Permanente para o Acompanhamento das Atividades da
Eletrobrás Distribuição, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Vicentinho Alves.
Respeitosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
Brasília, 23 de outubro de 2012

Assunto: Aviso no 102/2011 – TCU
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a
Vossa Excelência, para as providências cabíveis, o
Aviso no 102/2011, cujo arquivamento fora determinado por esta Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) no dia
23-3-2012, em conformidade com o art. 1o, inciso III,
do Ato no 2, de 2009 – CMA.
Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – As matérias vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Ofício no 66/2012-PRES-CI
Brasília, 29 de outubro de 2012
Assunto: Indicação de membro de Subcomissão
Senhor Presidente,
Comunico a indicação do Senhor Senador João
Costa como membro Titular da Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil, em vaga anteriormente
ocupada pelo Senador Vicentinho Alves.
Respeitosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente.

1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 35, DE 2012
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 776, de 2012)
Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2012 (nº
2.793/2011, na Casa de origem, do Deputado Paulo Teixeira), que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal; e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.053 e 1.054, de 2012:
– da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Relator:
Senador Eduardo Braga, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 5-CCT, que apresenta;
– de Plenário, em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Braga, favorável ao Projeto e
às Emendas nº 1 a 5-CCT.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 536, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do parágrafo único do art. 353
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 536, de 2012 (apresenta-
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do como conclusão do Parecer nº 1.256, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Casildo Maldaner),
que aprova a Programação Monetária para o
terceiro trimestre de 2012.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Valdir Raupp, que altera a redação
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de
9 de dezembro de 2009, para ampliar o prazo
de adesão ao regime especial de precatório
até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy,
oferecendo a redação para o segundo turno.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 65, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 65, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Clésio Andrade, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da
6ª Região, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Parecer sob nº 1.055, de 2012, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação para o segundo turno.
5
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 1997
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
32, de 1997 (nº 3.887/1997, naquela Casa),
do Senador Osmar Dias, que dispõe sobre o
primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo
para seu início.
Parecer favorável, sob nº 1.152, de 2012, da
Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Ana Amélia.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 40, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 40, de 2012 (nº 1.869/2011, na

Terça-feira 30

791

56967

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 14ª Região (RO/AC).
Parecer favorável, sob o nº 1.148, de 2012,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Pedro Taques.
7
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 1, de 2012, da Senadora Vanessa Grazziotin e do Senador Jorge Viana,
que altera a Resolução nº 42, de 2010, que
cria o Programa Senado Jovem Brasileiro,
para modificar critérios de participação dos
estudantes.
Pareceres sob nºs 1.250 a 1.252, de 2012,
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Randolfe Rodrigues, favorável,
com as Emenda nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
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– de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad
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ao Projeto e às Emendas nºs 1 a 3-CCJ; e
– Diretora, Relator: Senador Anibal Diniz, favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1 a 3-CCJ,
apresentando, ainda, a Emenda nº 4-CDIR,
de redação.
8
REQUERIMENTO Nº 102, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 102, de 2012, do Senador Walter Pinheiro,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 9, de 2012, que tramita em conjunto
com os Projetos de Lei do Senado nºs 151 e
505, de 2007; 9, de 2009; 99, 177, 307, 692 e
703, de 2011; e 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (restrições ao uso e à propaganda
de bebidas alcoólicas).
9
REQUERIMENTO Nº 618, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
618, de 2012, do Senador Sérgio Souza, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 103, de 2009, dos Projetos de
Lei da Câmara nºs 79 e 171, de 2009; e dos
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Projetos de Lei do Senado nºs 31, 143, 155 e
371, de 2008; 279, de 2009; 95, 232 e 254, de
2010, a fim de que tenha tramitação autônoma
(insere a disciplina Ética Social e Política nos
currículos do ensino médio).

constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

10
REQUERIMENTO Nº 764, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº
783, de 2012, do Senador Paulo Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 710, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (direito de
greve dos servidores públicos).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 764, de 2012, do Senador Delcídio do
Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 735, de 2011, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos (rotulagem e propaganda de alimentos).
11
REQUERIMENTO Nº 765, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
765, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 252, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (criação do Programa de Microdestilarias de Álcool e Biocombustíveis).
12
REQUERIMENTO Nº 766, DE 2012

15
REQUERIMENTO Nº 783, DE 2012

16
REQUERIMENTO Nº 786, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
786, de 2012, da Senadora Ana Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 87, de 2011, que tramita em conjunto com
o Projeto de Lei do Senado nº 329 de 2011,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Direitos Humanos e Legislação Participativa (porte de arma de fogo por agentes de
segurança fora de serviço).
17
REQUERIMENTO Nº 802, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº
766, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 252, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos.

Votação, em turno único, do Requerimento nº
802, de 2012, do Senador Tomás Correia, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 406, de 2005, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 181 e 495, de 2007; 489,
de 2008; e 106, de 2011, a fim de que tenha
tramitação autônoma (programa e ações de
alimentação escolar).

13
REQUERIMENTO Nº 767, DE 2012

18
REQUERIMENTO Nº 825, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº
767, de 2012, do Senador Zeze Perrella, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 246, de 2009, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento Regional
e Turismo (cobrança de couvert artístico).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
825, de 2012, do Senador João Vicente Claudino, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 56, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (responsabilização na contratação
de obras públicas).

14
REQUERIMENTO Nº 768, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 768, de 2012, do Senador Zeze Perrella,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 246, de 2009, além da Comissão

19
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
848, de 2012, do Senador José Sarney, solicitando a criação de Comissão Especial de
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Juristas, composta por onze membros, com
o objetivo de realizar estudos e propor a atualização da Lei de Execuções Penais – LEP.
20
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2012, do Senador João Vicente Claudino, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 278, de 2012, com
os Projetos de Lei do Senado nºs 24 e 111, de
2008, que já se encontram apensados, por regularem matéria correlata (acessibilidade dos
portadores de deficiência visual).
21
REQUERIMENTO Nº 854, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 854, de 2012, do Senador Renan Calheiros, solicitando, em aditamento ao Requerimento nº 702, de 2012, que a Comissão de
Juristas criada com a finalidade de elaborar
anteprojeto de Lei de Arbitragem e Mediação,
em cento e oitenta dias, seja composta por
treze membros.
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22
REQUERIMENTO Nº 857, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
857, de 2012, da Senadora Kátia Abreu, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 718, de 2007, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária (devolução de embalagens
vazias de produtos veterinários).
23
REQUERIMENTO Nº 875, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 875, de 2012, do Senador Tomás Correia,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 155, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (destina recursos ao Fundo Nacional de
Meio Ambiente).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 36 minutos.)
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