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Anexo da Lei nº 5917, de 10 de setembro de 1973,
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rodoviário que especifica. ......................................
Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2012 (nº
865/2011, na Casa de origem), que altera a Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre
a organização da Presidência da República e dos
Ministérios, criando a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, cargo de ministro de Estado e cargos
em comissão, e a Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, e dá outras providências. ..
Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 2012 (nº
3.430/2008, na Casa de origem), que dispõe sobre
a criação de cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores (DAS) e de Funções
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Projeto de Lei do Senado nº 408, de 2012, que
altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano
e dá outras providências, para alargar a faixa não
edificável ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e
ferrovias. Senador Rodrigo Rollemberg. ................
Projeto de Lei do Senado nº 409, de 2012,
que inclui os protetores solares na abrangência da
Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, que autoriza
a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a disponibilizar
medicamentos, mediante ressarcimento, e dá outras
providências. Senador Rodrigo Rollemberg...........
Projeto de Lei do Senado nº 410, de 2012
(Complementar), que altera a Lei Complementar
nº 94, de 19 de fevereiro de 1998, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride)
e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento
do Entorno do Distrito Federal, e dá outras providências, para incluir os municípios de Alto Paraíso
de Goiás e São João d’Aliança, ambos situados
no Estado de Goiás, na Ride. Senador Rodrigo
Rollemberg. ...........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 411, de 2012,
que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos
e vereadores, e dá outras providências, para estabelecer que a justa causa exclui a responsabilidade de prefeito municipal nas hipóteses que arrola.
Senadora Ana Amélia. ...........................................
Projeto de Lei do Senado nº 412, de 2012,
que altera a Lei nº 10.741, de 1º de dezembro de
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2003 (Estatuto do Idoso) para definir que a ação
pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens
móveis deverão ser propostas, como regra geral, no
foro do domicílio do idoso. Senador João Costa. ..
Projeto de Lei do Senado nº 413, de 2012,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990. Senador Cidinho Santos. .............................
Projeto de Lei do Senado nº 414, de 2012, que
acrescenta inciso ao art. 3º da Lei Complementar
nº 116, de 31 de julho de 2003, para dispor sobre o
local do recolhimento do Imposto sobre Serviços de
qualquer Natureza em serviços relativos a cartões
de crédito e débito. Senador Cidinho Santos. ........
Projeto de Lei do Senado nº 415, de 2012,
que concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) incidente nas operações com
automóveis movidos a energia elétrica. Senador
Eduardo Amorim. ...................................................
Projeto de Lei do Senado nº 416, de 2012,
que altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de
2010, e a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
para estabelecer o regime de outorga de concessão como regime único para regular a exploração
de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos no Brasil. Senador Ricardo Ferraço............
Projeto de Lei do Senado nº 417, de 2012,
que altera a Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de
2010, para dispor sobre transparência e controle na
ampliação dos recursos públicos em caso de calamidades públicas. Senador Rodrigo Rollemberg. ..
Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, que
altera a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que
institui o Estatuto da Igualdade Racial, para inserir
capítulo sobre o direito à propriedade definitiva das
terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. Senador Paulo Paim...........
Projeto de Lei do Senado nº 419, de 2012,
que altera o parágrafo único do art. 312 do Decreto
de Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal -, para admitir a prisão preventiva nos casos de descumprimento das obrigações
impostas por força de outras medidas cautelares,
independentemente das hipóteses do art. 313. Senador Pedro Taques. ..............................................
Projeto de Lei do Senado nº 420, de 2012, que
altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976,
que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneante
e outros produtos, e dá outras providências, para
determinar que a bula dos medicamentos garanta
a informação segura e adequada, e para tornar
obrigatória a disponibilização de bula em sítio ele-
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trônico, em braile e em caracteres aumentados.
Senador Antonio Carlos Rodrigues. ......................
Projeto de Lei do Senado nº 421, de 2012,
que institui o Dia 12 de novembro de 2012 como o
“Dia do Mensalão”, marco no combate à corrupção
no Brasil. Senador Mário Couto. ............................
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Requerimento nº 953, de 2012, que solicita autorização para ausentar-se dos trabalhos da
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Senador José Agripino. .........................................
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Requerimento nº 956, de 2012, que solicita
que seja considerada como desempenho de missão no exterior a participação de Sua Excelência,
por designação do presidente do Senado Federal,
José Sarney, nos dias 25 a 27 de novembro de
2012, do evento “La agenda de lós derechos em
transformación: buenas práticas Y contribuciones
de lãs mujeres em lós Parlamentos”, organizado
pelo Parlamento Latino-Americano, juntamente com
entidades da Organização das Nações Unidas e o
Grupo Parlamentar Latino-Americano sobre População e Desenvolvimento, a realizar-se na Cidade
do Panamá, Panamá. Senadora Ana Amélia. .......
Requerimento nº 957, de 2012, que solicita
que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 351, de
2012, além da comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Senadora
Ana Amélia. ...........................................................
Requerimento nº 958, de 2012, que solicita
que os seguintes projetos sejam apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ):
Projetos de Lei do Senado nº 192, 289, 744, 761 de
2011, e os de nº 35, 89, 100, 114, de 2012, que se
encontram apensados. Senador Ricardo Ferraço. .
Requerimento nº 959, de 2012, que solicita a
retirada da Proposta de Emenda à Constituição nº
10, de 2012, da qual Sua Excelência é o primeiro
signatário. Senador Cássio Cunha Lima. ..............
Requerimento nº 960, de 2012 (Requerimento
CMA nº 94, de 2012), que solicita que seja encaminhado pedido de informações aos Senhores Edson
Lobão, ministro de Estado de Minas e Energia Elétrica (Aneel), e João Bosco de Almeida, presidente da
Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf),
para prestarem esclarecimentos sobre matérias
publicadas no jornal Estado de S. Paulo, no dia 29
de setembro de 2012, sob os títulos “32 Parques
Eólicos estão Parados à Espera de Transmissão de
Energia” e “Energia Eólica à Espera de Linhas no
Sertão Baiano”. Senador Aloysio Nunes Ferreira. .
Requerimento nº 961, de 2012, que solicita
a prorrogação, até 22 de dezembro de 2013, do
prazo da comissão destinada a “acompanhar todos
os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos
referentes às obras do Projeto de Integração do
Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional, conhecida como “Transposição do Rio São Francisco”, bem como o Programa
de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco”, criada nos termos do Requerimento nº
514, de 2011. Senador Vital do Rêgo. ...................
Requerimento nº 962, de 2012, que solicita
que sejam prestadas, pelo ministro de Estado dos
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Transportes, com especial atenção aos dados referentes ao Estado do Espírito Santo, informações
acerca do quantitativo, localização e processo de
aquisição dos radares (fixos e móveis) que monitoram o excesso de velocidade nas rodovias federais,
bem como eventuais problemas na operacionalização. Senador Ricardo Ferraço. ..............................
Requerimento nº 963, de 2012, que solicita
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 300, de
2011, que “altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho
de 1986, para prever que furtos e roubos contra
instituições financeiras são crimes contra o sistema financeiro nacional e definir a competência da
Polícia Federal para a investigação”, seja ouvida a
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), além
da comissão constante do despacho inicial de distribuição, para que possa ser analisado o mérito da
matéria. Senador Humberto Costa. .......................
Requerimento nº 964, de 2012, que solicita
informações ao ministro de Estado das Comunicações sobre processos de concessões em tramitação
na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Senador Alvaro Dias. .............................................
Requerimento nº 965, de 2012, que solicita
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 92,
de 2012. Senador Rodrigo Rollemberg. ................
Requerimento nº 966, de 2012, que solicita
autorização para desempenhar missão no exterior
para verificar a situação de missionários brasileiros
detidos no Senegal. Informa, ainda, em cumprimento
ao disposto no art. 39, inciso I, do Regimento Interno, que se ausentará do País e dos trabalhos da
Casa no período de 20 a 24 de novembro de 2012.
Senador Magno Malta. ..........................................
Requerimento nº 967, de 2012, que solicita
autorização para ausentar-se do País, no período de 29 de novembro a 8 de dezembro de 2012,
para participar da COP 18 - décima oitava sessão
da Conferência das Partes da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), nos termos do requerimento aprovado pela
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle. Senador Anibal Diniz. ..
Requerimento nº 968, de 2012, que solicita
ao ministro de Minas e Energia informações sobre o
aumento da capacidade de geração e distribuição de
energia elétrica no Estado do Amazonas, em decorrência de instabilidades no sistema energético que
supre a região. Senadora Vanessa Grazziotin. ......
Requerimento nº 969, de 2012, que solicita a inserção em ata de voto de congratulações e
aplauso ao Atlético Rio Negro Clube em homenagem aos noventa e nove anos de fundação, come-

141

141

371

395

402

405

412

XIV
Pág.

morado no dia 13 de novembro. Senadora Vanessa
Grazziotin. ..............................................................
Requerimento nº 970, de 2012, que solicita a inserção em ata de voto de congratulações e
aplauso à tenente Joyce de Souza Conceição por
ser a primeira mulher piloto militar no Brasil apta a
comandar uma aeronave C-130 Hércules. Senadora
Vanessa Grazziotin. ...............................................
Requerimento nº 971, de 2012, que solicita a
inserção em ata de voto de congratulações e aplauso à Associação dos Engenheiros Agrônomos do
Estado do Amazonas (AEAEA) por ocasião da comemoração referente ao Dia do Engenheiro Agrônomo, comemorado no dia 12 de outubro. Senadora
Vanessa Grazziotin. ...............................................
Requerimento nº 972, de 2012, que solicita a
inserção em ata de voto de congratulações e aplauso ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação
do Estado do Amazonas (Sinteam), por ocasião
da comemoração referente ao Dia do Professor.
Senadora Vanessa Grazziotin. ..............................
Requerimento nº 973, de 2012, que solicita a inserção em ata de voto de congratulações e
aplauso ao Conselho Regional de Odontologia do
Estado do Amazonas (CRO-AM) por ocasião da comemoração do Dia Mundial do Dentista. Senadora
Vanessa Grazziotin. ...............................................
Requerimento nº 974, de 2012, que solicita a
inserção em ata de voto de congratulações e aplauso à Associação dos Nordestinos no Amazonas,
em homenagem ao Dia do Nordestino. Senadora
Vanessa Grazziotin. ...............................................
Requerimento nº 975, de 2012, que solicita a
inserção em ata de voto de congratulações e aplauso à Federação Desportiva de Atletismo do Estado
do Amazonas (Fedaeam), em homenagem ao Dia
do Atletismo. Senadora Vanessa Grazziotin. .........
Requerimento nº 976, de 2012, que solicita a
inserção em ata de voto de congratulações e aplauso
à Academia Amazonense de Letras, por ocasião da
comemoração do Dia do Poeta. Senadora Vanessa
Grazziotin. ..............................................................
Requerimento nº 977, de 2012, que solicita ao
ministro da Educação, no âmbito do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), informações a respeito do Programa Dinheiro Direto da
Escola (PDDE). Senadora Vanessa Grazziotin. ....
Requerimento nº 978, de 2012, que solicita
autorização para ausentar-se do País, no período
de 4 a 8 de dezembro de 2012, para participar, na
qualidade de membro do Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar, da Audiência Parlamentar Anual
da Sede das Nações Unidas, a ser realizada na

412

413

414

414

415

415

415

416

416

Pág.

cidade de Nova Iorque, Estados Unidos. Senador
Cícero Lucena. ......................................................
Requerimento nº 979, de 2012, que solicita
o desapensamento do Projeto de Lei da Câmara
nº 130, de 2011, de autoria do deputado Marçal Filho, do Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2011,
de autoria do senador Inácio Arruda, de forma a
retomar sua tramitação autônoma. Senador Paulo
Paim. ......................................................................
Requerimento nº 980, de 2012, que solicita
autorização para participar, na qualidade de representante da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), da segunda edição do InfraBrasil Expo &
Summit, evento que ocorrerá nos dias 28 e 29 de
janeiro de 2013, no WCT Convention Center, na cidade de São Paulo, a convite da empresa Clarion
Events. Senador Walter Pinheiro. ..........................
Requerimento nº 981, de 2012, que solicita
a realização de sessão do Senado no dia 11 de
dezembro de 2012, às 11 horas, para entrega da
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara aos agraciados da 3º premiação. Senador Inácio
Arruda. ...................................................................
Requerimento nº 982, de 2012, que solicita
informações ao ministro de Minas e Energia sobre
os reajustes concedidos à Distribuidora Light, a partir
de 6 de novembro de 2012, que afetam 31 cidades
do Rio de Janeiro. Senador Lindbergh Farias. .......
Requerimento nº 983, de 2012, que solicita informações ao ministro de Estado da Pesca e
Aquicultura sobre as medidas adotadas pelo referido
Ministério em relação às recomendações e considerações feitas pelo Tribunal de Contas da União,
a partir do Acórdão 1404/2012 - Plenário (itens
9.2.1, 9.4.2, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3). Senador Pedro
Taques. ..................................................................
Requerimento nº 984, de 2012, que solicita informações ao ministro de Estado do Meio Ambiente
sobre as medidas adotadas pelo referido Ministério
em relação às recomendações e considerações
feitas pelo Tribunal de Contas da União, a partir do
Acórdão 1404/2012-Plenário (itens 9.2.1, 9.4.2,
9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3). Senador Pedro Taques. ........
Requerimento nº 985, de 2012, que solicita a
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento
do médico José Justino Filgueiras Alves Pereira,
ocorrido em Londrina, no Paraná. Senador Alvaro
Dias. .......................................................................
Requerimento nº 986, de 2012, que solicita
que seja considerada como desempenho de missão no exterior a participação de Sua Excelência,
na qualidade de observadora parlamentar, no encontro da União Interparlamentar e da Organização
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das Nações Unidas (ONU), a realizar-se nos dias
6 e 7 de dezembro de 2012, na cidade de Nova
Iorque, EUA, e comunica, nos termos do art. 39 do
Regimento Interno do Senado Federal, que estará
ausente do País no período de 5 a 9 de dezembro
de 2012. Senadora Ana Amélia. ............................
Requerimento nº 987, de 2012, que solicita
urgência para o Projeto de Lei do Senado nº 129,
de 2012, de autoria da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) que apurou suposta irregularidades
do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
(Ecad). Senador Randolfe Rodrigues. ...................
Requerimento nº 988, de 2012, que solicita
que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 405, de
2012, seja ouvida também a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, além da constante do despacho inicial. Senador Sérgio Souza. .
Requerimento nº 989, de 2012, que solicita
que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 405, de
2012, seja ouvida também a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, além da constante do
despacho inicial. Senador Sérgio Souza. ..............
Requerimento nº 990, de 2012, que solicita
a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei do
Senado nºs 69 e 179, de 2012.(PLS nº 69/2012 já
tramitando em conjunto com os PLS nºs 752/2011
e 341/2012). Senador José Agripino. ....................
Requerimento nº 991, de 2012, que solicita
que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 179, de
2012, seja ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos, além da comissão constante no despacho
inicial. Senador Francisco Dornelles. .....................
Requerimento nº 992, de 2012, que solicita
que o Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2012,
seja remetido à Comissão de Assuntos Econômicos
para analisar as repercussões econômicas, especialmente sobre tarifas e investimentos de concessões rodoviárias. Senador Armando Monteiro. ......
Requerimento nº 993, de 2012, que solicita
informações ao ministro de Estado da Previdência
acerca dos valores de benefícios de previdência complementar pagos no Brasil e regulados pela Secretaria
de Previdência Complementar, além dos respectivos
encargos relacionados ao Imposto de Renda Retido
na Fonte. Senador Ricardo Ferraço. ......................
Requerimento nº 994, de 2012, que solicita a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
nº 359 e n° 364, de 2012. Senador Vital do Rêgo. .
SAÚDE
Alerta para as práticas de falsificação e adulteração de medicamentos, órteses, próteses, fitote-
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rápicos, cosméticos, saneantes e outros produtos
fiscalizados pela Vigilância Sanitária, com destaque
aos projetos, de autoria de Sua Excelência, que
foram apresentados para a ampliação do combate à pirataria de medicamentos no Brasil. Senador
Humberto Costa. ...................................................
Destaque ao reconhecimento internacional
que teve a Secretaria de Estado de Saúde do Acre,
na cidade de Washington, nos Estados Unidos, pela
Organização Pan-Americana da Saúde, como a segunda experiência melhor sucedida no diagnóstico
e combate à malária. Senador Anibal Diniz. ..........
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Reflexões sobre a precariedade do sistema
penitenciário brasileiro, em razão dos atos de violência e vandalismo ocorridos em Santa Catarina.
Senador Casildo Maldaner. ...................................
Reflexões acerca de declarações do ministro da
Justiça a respeito das péssimas condições do sistema
prisional brasileiro, e preocupação com os índices de
violência no País. Senador Eduardo Suplicy. ............
Considerações acerca da precariedade do
sistema carcerário brasileiro, com destaque à necessidade de se criar uma política nacional de segurança pública. Senador João Capiberibe. ..........
Aparte ao senador João Capiberibe. Senador
Cristovam Buarque. ...............................................
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Registro dos trabalhos que devem ser priorizados, no mês de novembro, no Senado Federal.
Senador Romero Jucá. ..........................................
Cumprimentos aos jovens que participam do
Projeto Jovem Senador, que tem por objetivo aproximar o Poder Legislativo e a juventude brasileira.
Senador Jorge Viana. ............................................
Registro da cerimônia de posse dos jovens
senadores e da eleição da Mesa do Projeto Jovem
Senador 2012. Senador Jorge Viana......................
Saudações ao jovem gaúcho, André Giovane
de Castro, que foi eleito Presidente do Senado pelo
programa Senado Jovem. Senadora Ana Amélia. .
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TELECOMUNICAÇÕES
Críticas ao serviço de internet de banda
larga prestado pela empresa Oi, por cobrir apenas cinco municípios do Estado de Roraima, em
condições precárias, com atendimento caro e de
má qualidade. Senadora Ângela Portela. ..............
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a projeto de lei, de autoria de Sua Excelência, que
altera a Lei nº 6.194, de 1974, atualizando o valor
das indenizações do DPVAT, congeladas há seis
anos em R$ 13,5 mil. Senador Paulo Davim. ........
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Ata da 209ª Sessão, Não Deliberativa,
em 12 de novembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Anibal Diniz, da Srª Ana Amélia, dos Srs. Mozarildo Cavalcanti
e Tomás Correia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 16 horas e 46 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) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 1.418,
de 7 de novembro de 2012, do Ministro de Estado da

Saúde, em resposta ao Requerimento nº 753, de 2012,
de informações, de autoria do Senador Alvaro Dias.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – 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.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 408, DE 2012
Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de
1979, que dispõe sobre o parcelamento do
solo urbano e dá outras providências, para
alargar a faixa não edificável ao longo das
águas correntes e dormentes e das faixas
de domínio público das rodovias e ferrovias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso III do art. 4º da Lei nº 6.766, de
19 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ............................................................
........................................................................
III – ao longo das águas correntes e dormentes
e das faixas de domínio público das rodovias e
ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa
não edificável de 30 (trinta) metros de cada lado,
salvo maiores exigências da legislação específica;
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
No Brasil, com notável frequência, as ocupações
de natureza urbana se aproximam tanto das rodovias
que estas perdem seu caráter inicial de vias de tráfego
rápido, passando a assemelhar-se a vias urbanas, em
prejuízo das funções a que a estrada originalmente implantada deveria atender. Tal circunstância não apenas
ocasiona consideráveis danos à gestão dos serviços
de transporte, mas também enseja graves ameaças à
segurança física de moradores e transeuntes.
Esse processo de desnaturação, presente não
apenas em rodovias, mas também em ferrovias, contrasta com o modelo observado em países mais desenvolvidos, nos quais a efetiva proteção das faixas
de domínio permite uma operação segura e eficaz dos
sistemas de transporte.
Em relação às vias de circulação, sejam elas rodovias, ferrovias ou hidrovias, a Constituição Federal
não dispôs expressamente sobre faixas de domínio,
consideradas como tal a base física que define seu
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percurso, acrescida de uma faixa delimitada de segurança. No art. 21, incisos XX e XXI, a Lei Maior atribuiu
à União competência para “estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação”, bem como,
no art. 22, incisos IX e XI, para legislar privativamente
sobre “diretrizes da política nacional de transportes” e
sobre “trânsito e transporte”.
Com abrigo nesses comandos constitucionais, a
Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, que, entre outras
providências, “dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre”, conferiu ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a
prerrogativa de fixar a extensão, as especificações e
as condições de uso das faixas de domínio dos diversos sistemas federais de transporte.
A seu turno, a Lei nº 6.766, de 1979, ao estabelecer diretrizes para o parcelamento do solo urbano,
determina a reserva de uma área mínima não edificável de quinze metros “ao longo” – portanto, para além
– das faixas de domínio das rodovias e ferrovias.
Desse modo, ao alterar as normas gerais de parcelamento urbano no sentido de alargar a distância das
futuras edificações em relação às faixas de domínio,
dos atuais quinze para trinta metros, a presente proposição tem o escopo de contribuir para evitar os danosos conflitos que comumente se apresentam entre
as ocupações urbanas e os sistemas de transporte.
Trata-se, em suma, de poupar recursos públicos e de,
sobretudo, preservar vidas humanas.
Complementarmente, como o dispositivo que se
busca alterar incide não apenas sobre as faixas de domínio, mas também em relação às “águas correntes e
dormentes”, a modificação ora proposta permitirá tornar a lei de parcelamentos urbanos mais consentânea
com o que o Código Florestal dispõe sobre a matéria.
Assim, tanto na lei ambiental quanto na que regula o
parcelamento do solo para fins urbanos, a distância
mínima a ser observada pelas edificações em relação
aos lagos, lagoas e cursos d’água passaria a ser de
trinta metros, “salvo maiores exigências da legislação
específica”.
São essas as razões que justificam a presente
iniciativa para a qual esperamos contar com o apoio
dos membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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TÍTULO III
Da Organização do Estado
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da União
....................................................................................
Art. 21. Compete à União:
....................................................................................
XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos;
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
....................................................................................
IX – diretrizes da política nacional de transportes;
....................................................................................
XI – trânsito e transporte;
....................................................................................
LEI Nº 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento
Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo
menos, aos seguintes requisitos:
I – as áreas destinadas a sistemas de circulação,
a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista
pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para
a zona em que se situem. (Redação dada pela Lei nº
9.785, de 1999)
II – os lotes terão área mínima de 125m² (cento e
vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5
(cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar
a urbanização específica ou edificação de conjuntos
habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;
III – ao longo das águas correntes e dormentes e
das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias,
será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável
de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica; (Redação dada pela
Lei nº 10.932, de 2004)
IV – as vias de loteamento deverão articular-se
com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.
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§ 1o A legislação municipal definirá, para cada
zona em que se divida o território do Município, os usos
permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e
ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as
áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes
máximos de aproveitamento. (Redação dada pela Lei
nº 9.785, de 1999)
§ 2º – Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer
e similares.
§ 3o Se necessária, a reserva de faixa não-edificável vinculada a dutovias será exigida no âmbito
do respectivo licenciamento ambiental, observados
critérios e parâmetros que garantam a segurança da
população e a proteção do meio ambiente, conforme
estabelecido nas normas técnicas pertinentes. (Incluído pela Lei nº 10.932, de 2004)
Art. 5º. O Poder Público competente poderá complementarmente exigir, em cada loteamento, a reserva de faixa non aedificandi destinada a equipamentos
urbanos.
Parágrafo único – Consideram-se urbanos os
equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgostos, energia elétrica, coletas de águas
pluviais, rede telefônica e gás canalizado.
....................................................................................
LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de
Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários e o Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes,
e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto
de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e
a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências.
....................................................................................
(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura;
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, cabendo à última a
decisão terminativa)

4

60442 Terça-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 409, DE 2012
Inclui os protetores solares na abrangência
da Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, que
autoriza a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz
a disponibilizar medicamentos, mediante
ressarcimento, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.858, de 13 de abril
de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º:
“Art. 1º ............................................................
§ 1º ................................................................
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei os
protetores solares, conforme definidos em regulamento.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, deu origem ao exitoso programa “Farmácia Popular do Brasil”,
instituído pelo Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004.
No entanto, apesar das sucessivas ampliações
do rol de produtos alcançados pela medida – cuja última alteração se deu por meio da Portaria nº 1.146,
de 1º de junho de 2012, que incluiu os medicamentos
gratuitos para o tratamento da asma –, permanecem
indisponíveis para a população, gratuitamente ou a
baixo custo, os assim denominados protetores solares.
“Protetor solar”, de acordo com a definição constante na Resolução nº 30, de 1º de junho de 2012, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é
qualquer preparação cosmética destinada a entrar em
contato com a pele e lábios, com a finalidade exclusiva ou principal de protegê-la contra a radiação UVB e
UVA, absorvendo, dispersando ou refletindo a radiação.
Esses produtos são utilizados na profilaxia da carcinogênese e do envelhecimento precoce da pele, constituindo-se em estratégia efetiva para reduzir a quantidade
de radiação ultravioleta absorvida pelo nosso organismo
e a queimadura solar. Porém, a despeito dessas propriedades, o seu uso não exclui a necessidade da utilização
de outros meios físicos de fotoproteção – chapéus, roupas
apropriadas – e dos cuidados com relação ao período de
exposição ao sol, entre outras medidas. Assim, os protetores solares podem ser considerados meios acessórios
de proteção contra a radiação solar.
Isso não diminui a importância dos protetores solares. No Brasil, porém, a sua utilização ainda é reduzida, vez que o preço é elevado, o que torna o produto
pouco acessível à população em geral.
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Por essas razões, o presente projeto de lei pretende incluir os protetores solares na relação de produtos
disponibilizados pelo Programa Farmácia Popular do
Brasil, no intuito de universalizar o seu acesso.
Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.858, DE 13 DE ABRIL DE 2004
Autoriza a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz
a disponibilizar medicamentos, mediante
ressarcimento, e dá outras providências.
...................................................................................
Art. 1o Esta Lei trata da disponibilização de medicamentos pela Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz,
mediante ressarcimento, visando a assegurar à população o acesso a produtos básicos e essenciais à
saúde a baixo custo.
Parágrafo único. Além da autorização de que trata
o caput deste artigo, a Fiocruz poderá disponibilizar medicamentos produzidos por laboratórios oficiais da União
ou dos Estados, bem como medicamentos e outros insumos definidos como necessários para a atenção à saúde.
....................................................................................
DECRETO Nº 5.090, DE 20 DE MAIO DE 2004
Regulamenta a Lei no 10.858, de 13 de abril
de 2004, e institui o programa “Farmácia Popular do Brasil”, e dá outras providências.
....................................................................................
PORTARIA Nº 1.146, DE 1º DE JUNHO DE 2012
Altera e acresce dispositivos à Portaria nº
971/GM/MS, de 17 de maio de 2012, para ampliar a cobertura da gratuidade no âmbito
do Programa Farmácia Popular do Brasil.
....................................................................................
RESOLUÇÃO – RDC
Nº 30, DE 1º DE JUNHO DE 2012.
Aprova o Regulamento Técnico Mercosul
sobre Protetores Solares em Cosméticos
e dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 410, DE 2012
(Complementar)
Altera a Lei Complementar nº 94, de 19
de fevereiro de 1998, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada

NOVEMBRO 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno – RIDE e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do
Distrito Federal, e dá outras providências,
para incluir os municípios de Alto Paraíso
de Goiás e São João d’Aliança, ambos situados no Estado de Goiás, na RIDE.
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

econômica do DF. Em outras palavras, o Entorno do
DF se expandiu.
Assim sendo, e dado que a RIDE é um instrumento para a ação administrativa articulada da União,
dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito
Federal na área do Entorno do DF, justifica-se a inclusão de novos municípios na área da RIDE, como são
os casos de Alto Paraíso e São João d’Aliança.
Os dois municípios cuja inclusão é proposta são de
pequeno porte. Segundo o IBGE, São João d’Aliança,
localizado a aproximadamente 100 quilômetros do DF,
possuía em 2010 pouco mais de dez mil habitantes; o
PIB municipal em 2009 era de R$ 100 milhões, sendo
o PIB per capita de R$ 11,4 mil ao ano. Já Alto Paraíso
de Goiás, situada a cerca de 150 quilômetros do DF,
tinha em 2010 menos de sete mil habitantes. Em 2009,
seu PIB não chegava a R$ 50 milhões, o que resultava
em um PIB per capita de menos de R$ 7 mil ao ano.
Trata-se, então de municípios com baixo nível
de atividade econômica, que estão sob a área de influência econômica do DF. Além disso, dada a sua
proximidade com o Distrito Federal, justifica-se sua
inclusão na RIDE.
Assim sendo, peço aos Nobres Pares o apoio
para a provação desta proposição.
Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollemberg.

Justificação

LEGISLAÇÃO CITADA

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei Complementar nº 94, de
19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ............................................................
§ 1º A Região Administrativa de que trata este
artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos
Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás,
Águas Lindas, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás,
Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de
Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama,
Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo
Antônio do Descoberto, São João d’Aliança,
Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás, e
de Unaí e Buritis, no Estado de Minas Gerais.
.............................................................. ” (NR)

A Lei Complementar nº 94, de 1998, que autorizou o Poder Executivo a criar a Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE,
estabelece que:
Art. 3º Consideram-se de interesse da RIDE os
serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos
Municípios que a integram, especialmente aqueles
relacionados às áreas de infraestrutura e de geração
de empregos.
A RIDE visa, portanto, à articulação da ação
administrativa da União, dos Estados de Goiás e de
Minas Gerais e do Distrito Federal (DF) na área do
Entorno do DF.
A ação conjunta é importante porque se trata de
uma região que, apesar de envolver o Distrito Federal
e municípios de Goiás e de Minas Gerais, é uma área
econômica contínua. Prova disso é que trabalhadores
do Entorno vêm diariamente ao DF para trabalhar e
para acessar serviços públicos.
Essa área econômica contínua não é estanque.
Ela aumenta conforme o crescimento econômico. Desde 1998, a economia do DF, o centro econômico da
RIDE, cresceu bastante. O PIB do DF variou, descontada a inflação, quase 120% de 1998 a 2009. Portanto, é de se esperar um aumento da área de influência

LEI COMPLEMENTAR
Nº 94, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno –
RIDE e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento
do Entorno do Distrito Federal, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar, para
efeitos de articulação da ação administrativa da União,
dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43 e 48,
inciso IV, da Constituição Federal, a Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE.
§ 1º A Região Administrativa de que trata este
artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas,
Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de
Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo,
Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto,
Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí
e Buritis, no Estado de Minas Gerais.
§ 2º Os Municípios que vierem a ser constituídos
a partir de desmembramento de território de Município
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citado no § 1º deste artigo passarão a compor, automaticamente, a Região Integrada de Desenvolvimento
do Distrito Federal e Entorno.
....................................................................................
Art. 3º Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos Municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados
às áreas de infra-estrutura e de geração de empregos.
....................................................................................
(À Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Ofício nº 147/PRESI-APO, de 2012, na origem,
encaminhando ao Congresso Nacional o Relatório
de Atividades desenvolvidas pela Autoridade Pública
Olímpica (APO), no 1° semestre de 2012.
O expediente foi autuado da seguinte forma:
– Ofício n° 55/2012-CN, que vai à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
e será publicado no Diário do Senado Federal de 13
de novembro do corrente; e
– Ofício “S” nº 25, de 2012, que vai à Comissão
de Educação, Cultura e Esporte (CE) e à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle (CMA).
É o seguinte o Ofício nº 55/2012-CN:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário de
tramitação do Ofício nº 55, de 2012-CN:
Leitura: 12-11-2012
até 17/11 prazo para publicação e distribuição
dos avulsos da matéria;
até 2/12 prazo para apresentação de relatório;
até 7/12 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 14/12 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Senador Cássio Cunha
Lima para integrar, como suplente, a Comissão Temporária Externa para acompanhar os Programas de
Transposição e Revitalização do Rio São Francisco, nos
termos do Ofício nº 234/2012, da Liderança do PSDB.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 234/12-GLPSDB
Brasília, 12 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício SF nº 429/12, indico o senador Cássio Cunha Lima para integrar, como suplente,
a Comissão Temporária Externa destinada a acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras do Projeto de Integração

NOVEMBRO
2012
Novembro de 2012

do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional, popularmente conhecida como
“Transposição do Rio São Francisco”, bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco, podendo para tanto realizar audiências
públicas e diligências externas, requerer informações,
e outros atos que julgue necessários para a consecução dos objetivos da comissão.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. nº 14/12/GP–BR/CN
Brasília, 12 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra
de comunicar a Vossa Excelência a atual composição
do Grupo Parlamentar Brasil – China, reinstalado no
Senado Federal em 5 de abril de 2011. Na ocasião
era formado por 41 Senadores e, hoje, conta com 46
Senadores, no exercício, e uma Senadora licenciada.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução nº 4, de 7 de maio de 2004, do Senado Federal.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros, a
atual composição do Grupo Parlamentar Brasil – China.
Respeitosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil – China.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio do Ofício nº 268, Relatório de Viagem do Senador Rodrigo Rollemberg, referente ao Requerimento
nº 822, de 2012, de missão, no qual relata comparecimento ao evento denominado Visões Globais sobre
Biodiversidade, ocorrido em setembro do corrente ano,
na cidade do Rio de Janeiro.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 268/2012–GSRROL
Brasília, 8 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Em cumprimento às normas regulamentares,
informo a Vossa Excelência que por meio do Requerimento nº 70, de 2012, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(CMA), o colegiado decidiu pela participação no evento internacional Visões Globais sobre Biodiversidade
(“World Wide Views on Biodiversity”), ocorrido em 15
de setembro de 2012, na sede da Fundação Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ), no Rio de Janeiro.
O evento foi realizado por diversas instituições,
incluindo a Fiocruz, a Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do
Senado Federal (CMA), o Fundo de Biodiversidade do
Japão, o Inhotim – Instituto de Arte Contemporânea e
Jardim Botânico e o Conselho Nacional das Fundações
Estaduais de Amparo à Pesquisa. O Visões Globais sobre Biodiversidade contou ainda com a supervisão da
Secretaria da Convenção sobre Diversidade Biológica
(CDB) da Organização das Nações Unidas (ONU) e
com o apoio do Conselho Dinamarquês de Tecnologia.
O principal objetivo do projeto foi subsidiar a proposta brasileira que iria ser levada para a 11ª Conferência das Partes da CDB (COP-11), que aconteceu
na Índia, em outubro deste ano. A conferência discutiu
medidas técnicas e políticas para reverter o declínio
mundial de biodiversidade. De fato, em torno de dois
terços das espécies animais e vegetais conhecidas
encontram-se ameaçadas. Os principais fatores desse
quadro estão vinculados à ação humana, em especial
quanto atividades antrópicas ultrapassam a capacidade
de resiliência dos sistemas naturais, como nos casos
de poluição da água, mudanças climáticas, desmatamentos e introdução de espécies exóticas e invasoras.
Visões Globais Sobre Biodiversidade reuniu cidadãos de diversos países para opinar acerca de medidas
voltadas à conservação da biodiversidade, de modo a
subsidiar os representantes de governos na COP-11.
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A presença do Senado Federal no evento, por meio da
presidência da CMA, reforça o papel fundamental desta
Comissão na formulação de políticas públicas para a
preservação dos processos ecológicos essenciais, o
manejo ecológico de espécies e ecossistemas, assim
como para proteger a diversidade e a integridade do
patrimônio genético nacional, conforme determina a
Constituição Federal.
Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio do Ofício nº 269, Relatório de Viagem do Senador Rodrigo Rollemberg, referente ao Requerimento
nº 499, de 2012, de missão, no qual relata comparecimento à cerimônia de Premiação dos Campeões da
Terra (Champions of the Earth), evento promovido pelo
Programa da Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA), ocorrido em junho do corrente ano, na cidade do
Rio de Janeiro.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 269/2012–GSRROL
Brasília, 8 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Em cumprimento às normas regulamentares,
informo a Vossa Excelência que por meio do Requerimento nº 52, de 2012, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(CMA), o colegiado decidiu pela participação na cerimônia de Premiação dos Campeões da Terra (Champions Of the Earth), evento promovido pelo Programa
das Nações Unidas para o Ambiente (PMUMA), como
parte das celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente 2012 e pré-evento oficial do Encontro Rio+20,
realizado na cidade do Rio de Janeiro, no dia 4 de junho do corrente ano.
O prêmio, que é organizado pelo PNUMA, procura
homens e mulheres de honra, cujas ações e liderança
tiveram um impacto positivo sobre o meio ambiente,
reconhecendo visionários e líderes nos campos da
política, da ciência, do empreendedorismo e da ação
na sociedade civil.
Campeões da Terra deve servir de inspiração para
a ação transformadora em todo o mundo. A presença
do Senado Federal no evento, por meio da presidência
da CMA, reforça o compromisso desta Comissão com
ações que promovam desenvolvimento sustentável,
justiça social e preservação ambiental.
Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, em permuta
com a Senadora que ocupa a Presidência, o Senador
Mozarildo Cavalcanti.
É comunicação de liderança; então, o Senador
Fernando Collor, em permuta com o orador inscrito,
pela Liderança do Partido Trabalhista Brasileiro.
Com a palavra o Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Exmª Srª
Presidente Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, a��������
avalanche de informações que se confirmam, além de novas
descobertas que aparecem sobre o conluio criminoso
entre o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel
Santos e a revista Veja, obrigam-me, mais uma vez, a
retornar a esta tribuna para tratar desse infausto tema.
Grande parte da mídia, entre jornais, revistas e
blogs de articulistas, tem confirmado, nos últimos dias,
que o publicitário Marcos Valério prestou em setembro
depoimento ao Ministério Público Federal. Na oportunidade, além dele solicitar a sua inclusão no programa
de proteção a testemunhas, o depoente teria feito novos relatos a respeito de fatos e autoridades supostamente envolvidas nos atos que culminaram na ação
penal que está sob julgamento no Supremo Tribunal
Federal, além de acontecimentos outros. Dias depois,
Marcos Valério formalizou o mesmo pedido de proteção enviando fax àquela Corte, o qual foi confirmado
no último dia 30 de outubro pelo próprio Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos Ayres Britto.
Em meu último pronunciamento sobre a CPMI que
investiga as atividades do Sr. Carlos Cachoeira, trouxe
uma série de informações e dados que comprovam a
participação de alguns membros do Ministério Público,
conhecidos como “tuiuiús”, no vazamento dos autos
dos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo a
dois chumbetas da revista Veja. Provei, inclusive, com
dados e registros oficiais enviados pelo próprio Ministério Público, os dias, horários e locais em que um desses chumbetas, Sr. Rodrigo Rangel Costa, esteve, por
três vezes – e, em cada uma dessas vezes, por mais
de uma hora em cada uma –, durante a semana do
vazamento, na Associação Nacional dos Procuradores
da República, presidida pelo Sr. procurador Alexandre
Camanho de Assis, e que tem assento dentro da própria Procuradoria Geral da República.
Pois bem, Srª. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o modus operandi dessa autêntica quadrilha composta pelos núcleos Gurgel/Camanho e Civita/Policarpo,
vem agora à tona com mais um exemplo típico do en-
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volvimento direto do chefe maior do Ministério Público
Federal, o prevaricador Roberto Gurgel Santos e, claro,
sempre ela, a revista Veja.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como deixei
entendido em meu último pronunciamento, a suposta
entrevista de Marcos Valério nunca existiu –apesar
da afirmação contrária do diretor da Veja Eurípedes
Alcântara –, simplesmente porque as informações colhidas para a reportagem falaciosa foram repassadas,
ou melhor, foram vazadas por ninguém menos do que
o Sr. Roberto Gurgel Santos, Procurador-Geral da República e chefe maior do Ministério Público Federal. E
isso se viabilizou exatamente em função do depoimento
de Marcos Valério, em setembro – diga-se, no mesmo
mês da reportagem de capa ou das reportagens de
capa da Veja – ao prevaricador Roberto Gurgel Santos. Por isso mesmo, Srª. Presidente, apresentei no
último dia 7 de novembro, com base na Lei de Acesso
à Informação, novo requerimento de informações ao
Procurador-Geral da República, no sentido de que sejam fornecidos esclarecimentos exatos quanto a esse
depoimento prestado pelo referido publicitário.
Vale dizer, Srª. Presidente – e o fato é de máxima gravidade – que o depoimento do publicitário ao
Ministério Público constitui documento em segredo
de justiça, ainda mais por tratar de assuntos como
ameaças de morte, pedido de proteção a testemunha
e delação premiada. Tanto é assim, que o presidente
do Supremo Tribunal Federal, ao ser questionado pela
imprensa sobre o fax enviado a ele por Marcos Valério,
negou peremptoriamente qualquer possibilidade de
falar sobre o teor do documento. Disse textualmente
o Ministro Carlos Ayres Britto: “Chegou um fax. Não
posso dizer o conteúdo porque está sob sigilo” – antes de encaminhar esse fax às autoridades de direito.
Infelizmente, Srª Presidente, o Procurador-Geral
da República, chefe maior da instituição responsável
pela defesa dos interesses da sociedade, não agiu e
não sabe agir dessa forma. Pelo contrário, sua conduta cada vez mais o revela como mais um membro
pernicioso de uma quadrilha arraigada com a imprensa marrom, especialmente pela preferência e acertos
escusos dele com chumbetas de Veja – sempre ela.
Não é à toa, Srª Presidente, que até agora a referida revista não divulgou, não revelou e nem mostrou as ditas gravações da suposta entrevista, mesmo
sabendo da quebra do acordo por parte do Sr. Marcos
Valério, quando seu advogado Marcelo Leonardo, no
dia seguinte à edição da matéria, negou as declarações
de seu cliente. Por esse acordo, vale lembrar, a revista
estaria desimpedida de ocultar as provas das gravações caso ele negasse as declarações dadas para a
matéria. Agora sabemos o real motivo do silêncio e da
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inércia da revista Veja perante a repercussão da falácia
que publicou e do crime cometido contra os leitores ao
vender uma entrevista bombástica que, simplesmente,
nunca existiu. Foi baseada no vazamento de informações por parte do Sr. Procurador-Geral da República,
informações essas prestadas pelo Sr. Marcos Valério
a ele, Roberto Gurgel Santos, que por sua vez repassou aos chumbetas desse folhetim chamado Veja. Seu
acordo, na verdade, é com o prevaricador-geral da República: Roberto Gurgel Santos. Prevaricador-geral. O
vazamento de informações sigilosas, isso a revista não
pode assumir, muito menos de quem partiu. Por isso,
prefere continuar mentindo, blefando e chantageando,
como é de seu costume.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, confirmado de vez o vazamento à imprensa do conteúdo de
um depoimento sigiloso por parte do chefe maior do
Ministério Público, concluiremos que, definitivamente,
a máscara caiu. Não só a máscara de Roberto Gurgel
Santos e de seus tuiuiús, mas também a máscara do
chumbeta Eurípedes Alcântara e de seus policarpinhos.
O art. 325 do Código Penal, Srª Presidente, prevê que constitui crime contra a Administração Pública,
tipificado como violação de sigilo funcional, “revelar
fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação”.
A pena prevista é de detenção de 6 meses a 2 anos. E
mais, o §2° deste artigo reza também que, se da ação
ou omissão resultar dano à Administração Pública ou a
outrem, a pena passa para de 2 a 6 anos de reclusão.
A gravidade desse tipo de crime é de tal ordem,
Srª Presidente, que, em 2011, o Conselho Nacional do
Ministério Público, nos autos do Processo Administrativo n° 981/2011-56, condenou com a pena de demissão, depois convertida em suspensão por 90 dias, um
procurador da República do Ministério Público de São
Paulo, pelo cometimento de infração funcional consistente em divulgar informações protegidas por sigilo em
entrevista coletiva. Segundo o relator do processo no
Conselho Nacional do Ministério Público, o procurador
– palavras dele a partir de agora – “violou segredo sobre assunto de caráter sigiloso que conhecia em razão
do cargo, não desempenhando com zelo e probidade
as suas funções, uma vez que inobservou o segredo
de justiça decretado nos autos do processo judicial.”
Consta, ainda, que “a infração é considerada ato de
improbidade administrativa, cuja pena prevista na Lei
Orgânica do Ministério Público é a demissão.”
O caso é tão grave que a decisão do Conselho
Nacional do Ministério Público foi repercutida nos meios
de comunicação do Ministério Público com o intuito
de alertar seus integrantes sobre as consequências
administrativas, cíveis e criminais que advêm de des-
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cuidos no trato de informações protegidas por sigilo,
principalmente em entrevistas para a imprensa. Mas
parece, Srª Presidente, que o chefe maior do próprio
Ministério Público não aprendeu a lição ou esqueceram
de alertá-lo. A semelhança dos casos é de tal ordem
que fica difícil imaginar que o Conselho Nacional do
Ministério Público não tomará as devidas providências.
Ou será que terei que apresentar nova representação
contra o...
(Interrupção do som.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Obrigado, Srª Presidente.
Ou será que terei que apresentar nova representação contra o Procurador-Geral da República, Sr.
Roberto Gurgel Santos?
Observem, Srª. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores – como os próprios meios estão divulgando e
investigando esse infeliz acontecimento –, a gravidade da situação para o Estado democrático de direito.
Ainda mais quando envolve a autoridade máxima do
Ministério Público Federal, que, infelizmente, além de
cometedor de crimes de responsabilidade, improbidade administrativa, prevaricação, entre tantos outros
ilícitos no trato das Operações Vegas e Monte Carlos,
tornou-se agora, ele, Roberto Gurgel Santos, fonte
jornalística direta de informações protegidas por segredo de Justiça. Ou seja, não satisfeito de se utilizar
de colegas como seus factótum – no caso do procurador Alexandre Camanho – e manus longa – no caso
a Srª Subprocuradora Claudia Sampaio Marques – o
Procurador-Geral da República executa agora, ele mesmo, pessoalmente, aparte mais abjeta desse enorme
desrespeito à lei e ao Direito.
Não bastasse esse lamaçal que encobre o Ministério Público Federal, Sr. Presidente, o seu chefe, que
se recusa a ser investigado pelo Conselho Nacional
do Ministério Público – mas haverá de ser investigado
–, tenta agora, de todas as formas, impedir a recondução do Conselheiro Luiz Moreira àquele Conselho.
Aliás, não é de agora, pois há 6 meses – exatamente
no dia 25 de maio – denunciei deste plenário exatamente essa mesma perseguição encampada pelo Sr.
Roberto Gurgel, inclusive com o uso de dossiês falsos
e documentos apócrifos destratando o conselheiro, porque o considera seu desafeto. A que ponto chegamos...
Indicado pela Câmara dos Deputados, onde seu
nome foi aprovado por 359 votos, o prof. Luiz Moreira
desfalca o Conselho desde julho deste ano em razão
das manobras políticas e de bastidores do Sr. Roberto
Gurgel Santos para que o Senado Federal não delibere
a indicação da Câmara.
Isso é inadmissível, Sr. Presidente! O Senado Federal não pode e não deve se submeter aos interesses
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de nenhum outro órgão, menos ainda aos caprichos e
ações políticas desse chefete daquela cafua, cujo principal objetivo é, tão somente, não ser investigado pelo
controle interno do próprio Ministério Público. Trata-se
de uma afronta à independência do Poder Legislativo. Como pode o representante de um órgão externo
querer interferir de forma maléfica, com base apenas
em seus humores de ocasião, no curso normal dos
trabalhos do Congresso Nacional?
Até quando vai a ousadia do Ministério Público
querendo agora pautar ou, no caso, despautar o Parlamento? Isso chega a ser muito grave, muito grave.
São pequenas atitudes, são pequenos gestos que,
no seu conjunto, levam àquilo que eu chamei, no meu
último pronunciamento, no dia 1º deste mês, de esfacelamento institucional. São atitudes rasteiras como
essa que, juntamente com outras, abalam os poderes
republicanos e agravam ainda mais a crise por que
passam nossas instituições democráticas; medidas
tomadas aqui e acolá pelo Executivo, prejudicando tremendamente o Pacto Federativo, deixando os nossos
Municípios inteiramente à mercê de itens da lei que
desfalcam as nossas prefeituras e tornam os nossos
prefeitos vítimas dessa própria lei.
Por isso, o Senado Federal não pode se encolher, postergando – e muito menos obstruindo – a recondução do nome indicado e aprovado pela Câmara
dos Deputados.
Faço um apelo às Srªs e Srs. Senadores: que
façamos esforços no sentido de incluir na pauta do
Plenário, o quanto antes, a indicação do Prof. Luiz
Moreira para ser reconduzido ao Conselho Nacional
do Ministério Público.
Por tudo isso, Srª Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, não há como deixar de perguntar: até quando
suportaremos tamanho desrespeito à lei por parte do
chefe maior da instituição que deveria defender os interesses da população? Ao contrário, comete crime
de responsabilidade, crime de prevaricação, crime de
improbidade administrativa, crime de vazamento de
documentos, crime de perseguição política, crime de
falsidade ideológica, chantagem etc., etc., etc. E é este
cidadão que lá está sentado na Procuradoria Geral da
República, apenando pessoas, quando deveria ser ele
o apenado. Até quando o Sr. Roberto Gurgel Santos
e seus asseclas continuarão agindo dessa forma, vazando informações em segredo de justiça por meio
de um conluio criminoso com jornalistas e veículos da
imprensa marrom? E o principal: que interesses estão
por trás desse modus operandi do Procurador-Geral
da República? Até quando, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, permaneceremos inertes perante essa
abominável conduta?
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A verdade, Srª Presidente, é que não é mais possível, não é mais tolerável nossa República conviver
com esse tipo de pessoa ocupando um cargo de tão
alto relevo e, ao mesmo tempo, cometendo crimes de
toda ordem.
Era o que tinha a dizer, por enquanto, Srª Presidente – agradecendo a V. Exª o tempo que me foi
dispensado –, Srªs e Srs. Senadores. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Fernando Collor.
Convido para fazer o uso da palavra, em permuta
com o Senador Rodrigo Rollemberg, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, há muito tempo, até por
ser um Senador da Amazônia, mais precisamente um
Senador de Roraima, venho discutindo, participando
de iniciativas para que possamos ter uma política indigenista que leve em conta o índio, o ser humano índio.
Estive, em várias oportunidades, participando de comissões, especificamente, na demarcação da reserva
indígena Raposa Serra do Sol, no meu Estado.
Criamos, aqui no Senado, uma Comissão Temporária Externa, que presidi e cujo Relator era o Senador
Delcídio Amaral, do PT. A Câmara, paralelamente, criou
uma Comissão também, nos mesmos termos, que era
relatada pelo atual Senador Lindbergh Farias, àquela
época, Deputado Federal.
Pois bem. Fizemos um trabalho acurado e não
nos limitamos só a estudar o problema da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Fomos à Reserva Roosevelt, lá em Rondônia; fomos à Reserva Dourados,
no Mato Grosso; fomos à Santa Catarina, que estava
vivendo um drama com o surgimento de comunidades
indígenas que não existiam e que, segundo denúncias existentes na época, eram índios trazidos do Paraguai, pela própria Funai, para criar problemas com
os pequenos e médios proprietários, já que em Santa
Catarina, realmente, não existem latifúndios, é um Estado que é até um modelo de redivisão territorial, no
sentido da produção.
Apresentamos, Senadora Ana Amélia, um alentado relatório, tanto no que tange ao caso específico
da reserva indígena Raposa Serra do Sol quanto também recomendações gerais, no que tange às outras
demarcações. Primeiro, é um absurdo que o Governo
Federal ainda esteja demarcando reservas indígenas,
quando o prazo constitucional para esse efeito se esgotou cinco anos após a promulgação da Constituição.
Está na Constituição, nos Atos de Disposições Transitórias, dizendo que a União tem o prazo de cinco
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anos, a contar daquela data, para demarcar as terras
indígenas. Ora, Senadora Ana Amélia, cinco anos! E
até hoje estamos vendo conflitos no Mato Grosso do
Sul, na Bahia, no Mato Grosso, lá no seu Estado. No
meu Estado, quase não há mais conflito, porque quase
60% da nossa área são de reserva indígena.
Mas eu sempre bati nesta tecla: a questão do
cidadão, da cidadã, da criança indígena é ter terra?
Não é. A prova de que não é está nesses estudos que
fizemos, está em vários depoimentos.
Senadora Ana Amélia, eu, como médico, voltei
para Roraima logo após me formar e, durante os 14
anos em que exerci a Medicina, trabalhei, inclusive, para
a Diocese de Roraima, de forma gratuita, indo atender
as comunidades indígenas nos finais de semana. Portanto, conheço os índios não por ouvir dizer, não pelo
cinema, não por filmetes de televisão, mas pelo contato
pessoal com eles, tanto como médico, quanto também
como cidadão. E o que sempre disse aqui é que, muito
mais do que terra, o índio quer ter uma vida melhor.
O índio quer ter condições de produzir – aqueles que
ficam nas reservas –, e não produzir do modo que eles
produziam há 500 anos, o que, aliás, ainda continuam
fazendo, derrubando a mata, queimando, plantando
e, no ano seguinte, derrubando outro pedaço, porque
aquele pedaço está improdutivo. Não há assistência
técnica, então, há um descompasso entre o que eles
produzem e o que qualquer cidadão do programa de
agricultura familiar tem para produzir.
Agora, o que me chama a atenção é que, em
nenhum momento, a Fundação Nacional do Índio teve
um índio na sua presidência. Em nenhum momento!
E olhe que o que não falta é índio com curso superior,
se é que isso era um pré-requisito para ser presidente da Funai. Mas, não. Segundo o levantamento que
tem o Senador Wellington Dias, há mais de três mil
índios com curso superior. No meu Estado, há quase
uma centena. Então, não tem um índio que comande
a Fundação Nacional do Índio.
Agora, eu não conheço, em órgãos que tratam,
por exemplo, da defesa da mulher, ser um homem que
comande; que trate da igualdade racial, ser um branco
de olhos azuis, como dizia o Presidente Lula, que comande. Então, não tem sentido uma Fundação Nacional do Índio não ser comandada por um índio durante
todo esse tempo. E olhem que o Marechal Rondon era
um descendente de índio pelo menos. De lá para cá,
o que nós tivemos foi uma sucessão até de pessoas
preparadas, mas muitos deles, se têm contato com
índio, têm, vamos dizer assim, em verdadeiras aventuras que fazem ao conhecer a realidade dos índios.
A Folha de São Paulo publicou, dias atrás, já
não estou vendo bem aqui a data, uma matéria no
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Painel, escrito pela jornalista Vera Magalhães, dizendo o seguinte:
Passivo - Ayres Britto deixará o STF sem finalizar um de seus principais casos. Na presidência da Corte, não conseguiu colocar em
pauta a análise dos embargos apresentados
à decisão da demarcação da reserva indígena
Raposa Serra do Sol.
O autor desses embargos sou eu, como Senador, e o Governo do Estado de Roraima. E o que os
embargos buscam que o Supremo defina? Como é
que fica a situação dos moradores daquela região,
miscigenados, se eles podem permanecer; aqueles
casamentos de índios com não índios; aquelas pessoas que estavam lá antes de 1934, portanto, antes
que juridicamente existisse o fato indígena reconhecido
pelo Estado brasileiro; e mais uma série de itens para
resguardar a situação daquelas pessoas.
Mas, muito antes de julgar os embargos – e olhem
que já tem mais de 5 anos que a reserva foi demarcada
–, tiraram, expulsaram, excluíram mais de 400 famílias
daquela região, e essas pessoas estão lá, jogadas numa
terra que o Incra não pode titular por uma questão de
um litígio judicial entre alguns dos integrantes daquele
contingente de pessoas.
Pois bem. Li ontem, na revista Veja, uma matéria
muito importante, fruto de uma pesquisa feita pelo Datafolha, portanto, um instituto insuspeito, que fez raios
X, uma pesquisa em várias comunidades indígenas,
do norte ao sul, de leste a oeste, e constatou o que
eu já sabia: que os índios não têm como prioridade ter
terras. De que adianta estar sentado sobre uma terra?
Aliás, no meu Estado, o mapa das reservas indígenas,
por uma coincidência do destino, casa com o mapa
das reservas minerais do meu Estado. Todas. Parece
até que os índios têm um faro especial pelos minerais:
ouro, diamante, como também urânio, nióbio, titânio. E
aí a gente pergunta: por que essa coincidência? Pode
colocar um mapa sobre o outro que é exatamente igual.
Mas aí, nesta pesquisa, Senadora Ana Amélia,
constatamos algumas coisas muito importantes: os
índios não querem ficar presos ao passado; 67% gostariam de ter cursado uma faculdade; portanto, quase
que dois terços.
Quais as profissões mais cobiçadas? Professor,
enfermeiro e médico, porque é do eles sentem necessidade. Eles não têm médico, não têm assistência à
saúde, nem que seja do enfermeiro, e não há professores nas comunidades indígenas de um modo geral;
92% acham importante ter medicamentos farmacêuticos
nas aldeias. Mas aí alguns indigenistas ou gigolôs, que
vivem às custas da causa indígena, dizem que não,
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que eles têm que se tratar com mato, com as plantas
medicinais etc., quando isso é uma coisa do passado,
passado mesmo. Está aqui dito pelos próprios índios;
79% sonham em ter um banheiro dentro de casa. Ora,
é um absurdo alguém ter um banheiro dentro de casa?
79% deles sonham com isso; 47% afirmam que ter
chuveiro com água quente é muito importante.
Na aldeia Bororó, 86% preferem habitações de
alvenaria. Ainda assim, os indigenistas, as ONGs, que
também vivem disso – aliás, há algumas ONGs que
precisam ser muito bem entendidas, porque ONGs
que são hoje comandadas por ex-presidente da Funai,
ONGs que têm pessoas funcionárias da Funai.
Fui Presidente da primeira CPI das ONGs, aqui
no Senado, Senadora Ana Amélia, o que mais se viu
foi ONG enrolada com questão justamente da assistência à saúde aos indígenas, isto é, roubando o dinheiro
que era para dar assistência aos índios. A CPI acabou,
encaminhou material recolhido ao Ministério Público,
algumas providências foram tomadas.
Mas isso aí é uma caixa-preta. Aliás, a Presidente Dilma começou a abrir essa caixa-preta das
ONGs, porque até então eram tidas como entidades
sacrossantas. Ali só havia pessoas que eram, realmente, vestais, pessoas que só queriam o bem, que
não queriam saber de dinheiro, e depois se comprovou
exatamente o contrário, e a Presidente Dilma adotou
uma postura muito dura. Agora, vamos debater aqui,
no Senado, as regras para que essas organizações
não governamentais queiram viver à custa das verbas
governamentais, isto é, à custa do dinheiro público –
ou são não governamentais ou são governamentais,
parceiras, pelo menos.
E o Presidente Fernando Henrique, inspirado
por sua esposa, criou as Oscips, que ,na verdade, são
ONGs legalizadas, que têm outra feição, e não essa
mentira de dizer, como o Greenpeace e tantos outros
que têm sede em outros países, e que vêm aqui, na
verdade, fazer a defesa dos interesses desses países,
e não dos nossos interesses; 20% têm propriedade
registrada em seu nome fora das aldeias.
No meu Estado, a grande aldeia dos índios são,
justamente, as periferias da capital e dos Municípios
do interior. Os índios moram lá e, na aldeia, eles têm
uma espécie de sítio, onde eles plantam, colhem e,
legitimamente, sobrevivem; 57% acham que as terras
onde vivem deveriam ser maiores e que a demarcação de reserva melhoraria a vida dos índios em geral
– isso, entre os índios Ianomâmi, que são índios mais
afastados, com menos contato com a civilização; 89%
não estariam dispostos a deixar sua aldeia, para morar
em outro lugar; 59% mantêm tradições culturais, com
festas e rituais; 71% vivem em aldeias, com língua ou
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dialeto próprio; 16% acham que não são devidamente
reconhecidos como cidadãos brasileiros.
E aí, Senadora Ana Amélia, alguns dados que são
estarrecedores. Primeiro, vamos aos problemas que
eles identificam – eles –, e não os que os seus porta-vozes não autorizados identificam: 30% frisam que o
principal problema é acesso aos serviços de saúde;
16%, falta de emprego. Esses ongueiros acham que
o índio não tem que ser empregado, que o índio não
precisa ganhar dinheiro.
Saneamento básico, 16%; alimentação precária,
12% – e há uma pregação de que, estando na reserva, eles não passam fome, que lá cai o maná, e que,
portanto, não há por que eles se preocuparem com o
trabalhar. Eles estão aqui dizendo que têm alimentação precária.
Acesso à educação, 10%; falta de transporte, 9%;
falta de recursos econômicos próprios, 6% – e isso
estando em cima de reservas minerais fabulosamente ricas; qualidade de moradia, 5%; acesso à energia,
5%; falta de investimentos públicos e privados, 3%.
Agora, vamos comparar os índios com os dados
do Brasil: renda familiar mensal inferir a dois salários
mínimos. No Brasil, 44%, brasileiros em geral; entre
os índios; 79%.
Famílias beneficiadas pelo Bolsa Família: no
Brasil como um todo, 25%; entre os índios, 64% recebem Bolsa Família. Não é errado, mas demonstra
que, se eles recebem Bolsa Família, é porque não
conseguem produzir o suficiente para se alimentarem
adequadamente.
Taxa de analfabetismo, 9% no Brasil e 33% entre
os índios; fumantes, 15% no Brasil e 29% entre os índios; com curso superior, no Brasil, 11% de brasileiros,
de modo geral, e, entre os índios, 6%. Vejam que é um
número considerável. Se considerarmos que a maioria
acha que índio é aquele que anda nu ou de tanga no
meio da floresta, é um dado muito importante mostrar
que 6% da população indígena do Brasil tem curso
superior. Portanto, um deles poderia ser Presidente da
Funai e não um não índio Presidente da Funai.
Casa com banheiro, no Brasil de modo geral, 98%
dos brasileiros têm, e entre os índios, 18%; acesso à
Internet, no Brasil, 37%, e entre os índios, 11% têm
acesso à Internet. Portanto, os índios não são aqueles
do tempo de Pedro Álvares Cabral e nem querem ser
os índios da época que o Brasil foi descoberto.
Não têm trabalho remunerado, no Brasil, brasileiros de modo geral, 6%, e entre os índios, 70%;
46% recebem cesta básica da Funai, além do Bolsa
Família; 29% vivem da agricultura, da criação de animais, da caça ou da pesca de subsistência; 9% ape-
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nas fazem artesanato para vender e 6% têm chuveiro
quente em casa.
Srª Presidente, eu acho uma hipocrisia a política
indigenista da Funai. É uma mentira, como se dizia antigamente, para inglês ver. Qualquer brasileiro que tenha
tido contato, realmente, com as comunidades indígenas,
que tenha visitado, conheça, que tenha vivido por perto delas ou ido lá com frequência, verá que, na verdade – e aqui não há um dado importante – , enquanto a
expectativa de vida do brasileiro, hoje, é 75 anos, entre
os índios não passa de 60, Senadora Ana Amélia. Por
quê? Porque eles ainda morrem de doenças que são
evitáveis por vacinação ou por uma medicação simples.
Então, quero aqui deixar esse registro e dizer que
eu espero que a Presidente Dilma, que já deu uma
grande melhorada naquela política indigenista, de fato,
faça uma política indigenista de acordo com o querem
os índios e não com o que querem algumas instituições, principalmente essas ONGs que vivem às custas,
justamente, desta aura bonita que é a figura do índio.
Como médico, preocupo-me com que tipo de
benefício qualquer política traz para o ser humano,
e essa política indigenista da Funai não traz nenhum
benefício para os seres humanos índios.
Quero aqui, portanto, encerrar, até mesmo antes
de estocar o tempo que a Presidente me deu, pedindo
a V. Exª que autorize a transcrição desta matéria que
julgo de muita importância. Gostaria até de sugerir ao
Senado brasileiro, através do Data Senado, que fizesse
uma pesquisa semelhante, porque é preciso tratar esse
problema com seriedade, com honestidade e, sobretudo,
com a preocupação com a situação dos cidadãos índios.
Ainda existe uma alta taxa de mortalidade materna entre as índias, as mulheres índias. Ainda existe
uma alta taxa de mortalidade infantil entre as comunidades indígenas. Isso é inaceitável no Brasil. E não
adianta fazer bonito para inglês ver, dizendo que nós
já demarcamos 14% do território nacional para uma
população de indígenas que corresponde a 0,3% da
população brasileira.
Pode ter quem goste tanto quanto eu do ser
humano índio, mas, mais do que eu, ninguém gosta,
muito menos Greenpeace e outras ONGs similares.
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.)
PAINEL
Vera Magalhães
9/11/2012
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Passivo Ayres Britto deixará o STF sem finalizar um
de seus principais casos. Na presidência da corte,
não conseguiu colocar em pauta a análise dos embargos apresentados à decisão da demarcação da
reserva indígena Raposa Serra do Sol.
Cooperativismo e bem-estar
Roberto Rodrigues
Já há algum tempo a academia discute a eficiência
do PIB como indicador adequado do desenvolvimento,
bem como o uso das médias. A renda per capita brasileira é R$ 668. Mas o brasiliense tem uma renda de
R$ 1.404. O piauiense, de R$ 367. De que vale para
este último a média do país se ele recebe 55% dela?
É o mesmo que dizer que a precipitação pluviométrica do norte do país é boa. No Amazonas chove
por volta de 2500 mm ao ano. No Ceará, cerca de 800
mm. A média é excelente, mas o Ceará continua seco.
Estudiosos se debruçam sobre essas questões
em busca de um índice equilibrado que associe o progresso ao bem-estar da população.
Renda alta, claro, ajuda: as pessoas se alimentam e se vestem bem, tem acesso a boa educação e
planos de saúde, moram bem, têm carro e os aparatos
eletrônicos e de comunicação contemporâneos, tiram
férias na praia, vão ao cinema e ao teatro, têm lazer.
Tudo isso torna a vida mais leve e fácil, embora não
garanta automaticamente bem-estar.
Esse só é real --sobretudo coletivamente-- quando
existe coesão entre os cidadãos, confiança recíproca,
tranquilidade nas relações humanas, justiça e equidade.
Esses itens compõem o que Amartya Sen, Prêmio
Nobel de Economia (1998) chamou de capital social.
Antes dele, o grau de desenvolvimento de um
país era dado pelo quadrilátero dos capitais: o natural
(terra, água, clima), o físico (bens imóveis e duráveis
como construções, veículos), o financeiro (dinheiro,
ações) e o humano (educação, saúde).
Examinando países em que esses quatro capitais
eram distribuídos com harmonia, Sen e seus companheiros verificaram que em algumas regiões havia mais
progresso, pois lá havia maior capital social.
Talvez seja esse o modo para medir o bem-estar
de um povo, o seu capital social. Não basta o PIB, não
basta o IDH, não bastam os esforços para avaliar a
felicidade de uma sociedade. Bem-estar é a soma de
desenvolvimento econômico com o social e todas as
variáveis que interferem com ambos e entre ambos.
Bom, e as cooperativas com isso?
Desde a fundação da primeira cooperativa, em
Rochdale (Inglaterra), em 1844, como resposta à exclusão social da revolução industrial, o cooperativismo
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(enquanto doutrina) foi chamado de terceira via para o
desenvolvimento socioeconômico, entre o capitalismo
e o socialismo.
Isso durou até que caiu o muro de Berlim, em
1989. As profundas mudanças no socialismo e no capitalismo eliminaram a ideia de terceira via, e por um
bom tempo o cooperativismo ficou perplexo procurando
sua nova identidade.
Por isso, em 1995, a Aliança Cooperativa Internacional (que representa mais de um bilhão de cooperados no mundo) realizou uma conferência para
revisar seus princípios.
Criou um novo princípio, o seu sétimo: a preocupação com a comunidade. Desde então, as cooperativas, empresas baseadas em valores, transcendem a
prestação de serviços apenas a seus associados para
servir também às pessoas da localidade onde se encontra. O conceito é claro: não existe uma ilha de bem
estar cercada de iniquidade.
Isso mudou a representação gráfica de cooperativismo. Até a queda do muro, era um rio fluindo entre
duas margens, o socialismo e o capitalismo. Depois,
virou uma ponte unindo outras margens: o mercado,
onde as cooperativas devem estar inseridas com eficiência de gestão, competitivas e focadas, e o bem-estar da coletividade. E isso só acontece por causa do
capital social, matéria prima essencial para o sucesso
de uma cooperativa.
Em outras palavras: cooperativa é a síntese do
capital social, base do bem-estar coletivo.
Índios estão integrados ao modo
de vida urbano, afirma pesquisa
Folha de SP
Os índios brasileiros estão integrados ao modo
de vida urbano. Televisão, DVD, geladeira, fogão a
gás e celulares são bens de consumo que já foram
incorporados à rotina de muitas aldeias. A formação
universitária é um sonho da maioria deles.
Pesquisa inédita do Datafolha, encomendada
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), revela esse perfil. Entre os dias 7 de junho
e 11 de julho, foram realizadas 1.222 entrevistas, em
32 aldeias com cem habitantes ou mais, em todas as
regiões do país.
Segundo a pesquisa, 63% dos índios têm televisão, 37% têm aparelho de DVD e 51%, geladeira,
66% usam o próprio fogão a gás e 36% já ligam do
próprio celular.
Só 11% dos índios, no entanto, têm acesso à internet e apenas 6% são donos de um computador. O
rádio é usado por 40% dos entrevistados.
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Para o Cimi (Conselho Indigenista Missionário),
“é evidente que essa novidade produz mudanças, mas
isso não significa a instalação de um conflito cultural.
Não é o fato de adquirir uma TV ou portar um celular
que fará alguém ser menos indígena”.
De todo modo, os números ainda estão longe dos
percentuais de acesso a bens de consumo da média
da população. No Brasil como um todo, segundo o
IBGE, 98% têm televisão; 82%, aparelho de DVD; e
79% têm celular.
A pesquisa teve ainda o intuito de avaliar as condições de vida dos indígenas.
Questionados sobre o principal problema enfrentado no Brasil, 29% dos entrevistados apontaram as
dificuldades de acesso à saúde.
A situação territorial ficou em segundo lugar
(24%), seguida da discriminação (16%), do acesso à
educação (12%) e do emprego (9%).
Em relação ao principal problema enfrentado na
vida pessoal, a saúde permaneceu em primeiro lugar
para 30%. O emprego apareceu em segundo, com 16%,
seguido de saneamento (16%). A questão territorial,
nesse caso, desaparece.
A pesquisa mostra que o aumento de fontes de
informação tem influenciado a vida familiar dos índios:
55% conhecem e 32% usam métodos anticoncepcionais como camisinha e pílula. Mais de 80% ouviram
falar da Aids.
A maioria dos índios (67%) gostaria de ter uma
formação universitária. Apesar de ser considerado muito importante para 79% dos entrevistados, o banheiro
em casa só existe para 18% deles.
Algumas características das aldeias: 69% têm
postos de saúde; 88%, escolas; 59%, igrejas; 19%,
mercados; e 6%, farmácias.
Dois terços dos indígenas
recebem do Bolsa Família
De Brasília
A pesquisa sobre o perfil indígena feita pelo Datafolha, encomendada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), revela que 64% dos
índios são beneficiários do Programa Bolsa Família,
recebendo em média R$ 153 por mês.
A região Nordeste é a campeã do benefício: 76%
dos índios recebem o programa social do governo. O
Sul aparece em segundo com 71%; seguido do Centro-Oeste (63%), Norte (56%) e Sudeste (52%).
Mesmo com os benefícios, 36% afirmam ser insuficiente a quantidade de comida que consomem. A
maioria dos índios (76%) bebe água que não é filtrada
nem fervida. As doenças infectocontagiosas atingem
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68% e os problemas estomacais, como diarreia e vômito, 45%.
Os índios também afirmam que luz elétrica, água
encanada, rede de esgoto e casa de alvenaria são
muito importantes para eles.
Mais de 70% dos índios ouvidos atribuem muita
relevância à atuação da Funai (Fundação Nacional do
Índio) na sua aldeia. No entanto, 39% reprovam o desempenho do órgão, avaliando-o como ruim ou péssimo.
Cesta Básica
Quase metade dos entrevistados (46%) relatou
receber cesta básica da Funai ou da Funasa (Fundação Nacional da Saúde). Os índios da região Nordeste
são os que mais recebem o benefício: 79%. Na região
Norte apenas 7% ganham a cesta básica.
O acesso ao atendimento médico é considerado
difícil por 63% dos índios; 69% deles foram atendidos
em postos de saúde dentro da aldeia e 12% dentro
de casa. Eles ainda usam mais os remédios naturais
(66%) do que os farmacêuticos (34%).
A maioria dos índios (66%) sabe ler, e 65% sabem
escrever na língua portuguesa. Segundo a pesquisa,
30% exercem trabalho remunerado, mas somente 7%
têm carteira assinada.
A agricultura é exercida por 94%, e 85% praticam a caça; 57% deles consideram que o tamanho
das terras onde vivem é menor do que o necessário.
O índios também citaram algumas medidas governamentais que poderiam melhorar a vida dos indígenas no país: intervenções na área da saúde (25%),
demarcação de terras (17%), reconhecimento dos direitos indígenas (16%), investimentos públicos (15%)
e educação (15%).
Procurada anteontem, a Funai afirmou, pela assessoria de imprensa, que tinha muitas demandas e
que não poderia responder às questões da reportagem
até o encerramento desta edição.
“A presidente [Marta Azevedo] está em viagem,
sem disponibilidade de agenda. Ela seria a pessoa mais
indicada para comentar a pesquisa”, afirmou, por e-mail.
Critérios
O sorteio das aldeias a serem pesquisadas levou
em conta a região em que se localizam e o tamanho
da população indígena residente. Os dados são representativos dos índios brasileiros.
Foi entrevistada somente a população indígena
brasileira que fala português e todos os pesquisadores
foram vacinados contra tétano e febre amarela para
não expor os seus habitantes a riscos.
Os entrevistadores também provaram que não
tinham tétano, febre amarela, febre tifoide, sarampo,
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catapora, hepatite ou malária, como determina o regulamento da Funai.
Os pesquisadores viajaram de ônibus, carro, avião
ou barco para os locais sorteados, como Tarauacá (AC)
e Borba (AM), em dupla.
O objetivo de enviar um homem e uma mulher
foi evitar o risco de constrangimento caso os entrevistados não aceitassem ser abordados por pessoas do
sexo oposto.
A margem de erro é de três pontos percentuais
para mais ou para menos.
O que querem os índios
A mais completa pesquisa de opinião já realizada
nas aldeias brasileiras revela como os índios vivem e
o que eles esperam do futuro. A maioria quer progredir socialmente, mas ainda depende do governo para
sobreviver
Leonardo Coutinho
Uma das principais reclamações dos índios é a
de não serem ouvidos. De tempos em tempos, eles tingem o corpo de vermelho e negro em sinal de guerra
e saem a brandir suas bordunas, arcos e flechas em
frente a representantes do governo para chamar atenção para suas reivindicações. Na maioria das vezes, a
sociedade brasileira só fica sabendo de suas demandas por meio de intermediários – padres marxistas ou
ongueiros que fazem com que os moradores das cidades acreditem que os problemas indígenas consistem
em falta de terras e em obras de infraestrutura nocivas
ao ambiente. Uma pesquisa realizada pelo Instituto
Datafolha a pedido da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) pôs fim a essa lacuna. É o
mais completo levantamento das opiniões dos índios
brasileiros já realizado. Durante 55 dias, os pesquisadores visitaram 32 aldeias em todas as regiões do país
e entrevistaram 1222 índios de vinte etnias. Trata-se de
uma amostra robusta maior, proporcionalmente, do que
a que costuma ser usada nas sondagens eleitorais. As
respostas revelam que os índios têm aspirações semelhantes às da nova classe média nacional, ou seja,
querem progredir socialmente por meio do trabalho e
dos estudos. Eles sonham com os mesmos bens de
consumo e confortos da vida moderna, sem deixar de
valorizar sua cultura. Muito do que é apresentado pelos
intermediários da causa indígena como prioridade nem
sequer aparece na lista das preocupações cotidianas
dos entrevistados. “A pesquisa libertará os índios da
sua falsa imagem de anacronismo”, diz a presidente
da CNA, a senadora Kátia Abreu (PSD/TO).
Nove em cada dez índios acham melhor morar em
casa de alvenaria do que numa maloca. Oito em cada
dez consideram muito importante ter um banheiro sob
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o teto em que vivem, um conforto desfrutado por uma
minoria. Quase metade dos indígenas adoraria tomar
uma ducha quentinha todos os dias. O grupo de índios
donos de automóveis é seis vezes a média dos brasileiros de classes C e D. “Ninguém deixa de ser índio por
querer viver bem. É inaceitável que as regras de como
devemos ser continuem sendo ditadas de cima para
baixo sem levar em consideração a nossa vontade”,
diz Antonio Marcos Apurinã, coordenador-geral da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira, que representa 160 etnias. Segundo Apurinã,
por causa da falta de condições adequadas nas áreas demarcadas, muitas aldeias passam por um êxodo
sem precedentes. Há quatro anos, 12500 índios viviam
na periferia de Manaus. Hoje, estima-se que mais de
30000 vivam apinhados em construções precárias na
cidade. Se a criação de reservas é alardeada como a
demanda mais urgente dos povos indígenas, por que
eles as estão abandonando para viver em favelas?
Com a palavra, os índios. O problema mais citado é a
precariedade dos serviços de saúde. Eles se queixam
principalmente da falta de medicamentos farmacêuticos (que eles valorizam tanto quanto os remédios
tradicionais) e de médicos. Em segundo lugar está a
falta de emprego. “Nós não vivemos mais como nos
meus tempos de infância. A nova geração compreende
a vantagem de ter um emprego, uma renda. Ela quer
ter roupa de homem branco, celular e essas coisas de
gente jovem. Os governantes precisam aprender que
nossos filhos querem ter tudo que os filhos do homem
branco têm. Falar português, ir para a universidade e
ser reconhecidos como brasileiros e índios”, diz o cacique Megaron Txucarramãe, um dos mais respeitados
líderes caiapós, de Mato Grosso.
A questão fundiária é um tema marginal. Quando
instados a falar sobre seus problemas individuais, os
entrevistados nem sequer citaram a criação ou a ampliação de reservas. O assunto só ganhou relevância
quando aplicado aos índios em geral. Nesse caso, a
demarcação de áreas é o segundo problema mais mencionado, depois de saúde. Isso significa que, quando
pensam nos outros índios, os entrevistados são tão
influenciados pela campanha a favor da demarcação
de reservas como o restante da população. Ao avaliarem sua situação pessoal, porém, apontam outras
prioridades. “Quando nos fazem acreditar que precisamos de mais reservas, os problemas mais urgentes
são esquecidos”, diz o índio macuxi Jonas Marcolino,
de Roraima, formado em matemática e estudante de
direito. É claro que, quando questionados se gostariam
de ter mais terras, a maioria dos índios entrevistados
disse que sim. Se a pergunta fosse feita a um fazendeiro, qual seria a resposta? A mesma, evidentemente.
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O sociólogo Bernardo Sorj, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que, ao conviverem
com o resto da sociedade, é inevitável que os povos
indígenas absorvam valores e expectativas da cultura nacional e aspirem aos mesmos direitos. “Trata-se
de um processo de transformação crivado de tensões
que exige dos índios um esforço para aliar a tradição à
modernidade. Cabem aos demais brasileiros compreensão, respeito e apoio para que eles façam essa síntese, que será sempre instável, entre a ancestralidade
e a vida moderna”, diz Sorj. Missionários e militantes
que tentam resumir a questão indígena à expansão
das reservas, anotem: o que os índios mais querem é
saúde, emprego e saneamento.
O sonho da modernidade
A pesquisa do Datafolha encomendada pela CNA
mostra que os índios aspiram às mesmas conquistas
materiais e sociais almejadas pela maioria dos brasileiros. Para eles, não há contradição entre a identidade
indígena e os confortos e desafios da vida moderna,
o que inclui trabalhar e estudar como qualquer outra
pessoa. Eles querem cidadania plena e não desejam
viver como os antepassados viviam cinco séculos atrás.
Foram entrevistados 1222 moradores de 32 aldeias
indígenas em todas as regiões do país.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, na forma regimental, a sua solicitação será atendida.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Rodrigo Rollemberg, que havia feito permuta com o
Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senadora Ana Amélia, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pois não Senador, pela ordem.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para pedir a
minha inscrição para fazer uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Já está inscrito, Senador Cristovam Buarque.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srªs
e Srs. Senadores, prezados telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, todos aqueles que
nos honram com a sua presença, visitando o plenário
do Senado Federal, esta tarde – ao final deste pronunciamento me dirigirei para lá –, no Museu da Republica,
será realizada audiência pública para debater a PPP,
parceria público-privada de resíduos sólidos, por meio
da qual o GDF pretende contratar por 30 anos todos os
serviços de limpeza urbana, desde a coleta, remoção
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e transporte de lixo até o tratamento e disposição final
dos resíduos sólidos do Distrito Federal.
Trata-se de debate fundamental para a capital do
País, que, por incrível que pareça, é a única cidade
com mais de 200 mil habitantes que ainda não possui
aterro sanitário, segundo nos informa a Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Publica e Resíduos Especiais, Abrelpe. Ao mesmo tempo, Brasília é
a cidade que possui mais lixo por habitante do Brasil.
São quase 2 Kg produzidos por pessoa, todos os dias,
na capital do País.
O lixão da Estrutural já chega a ocupar mais de
100 hectares e 40 metros de altura, com mais de 30
milhões de toneladas de lixo enterrado, provocando
alta poluição do ar, do solo e das águas do Parque Nacional de Brasília e do próprio Lago Paranoá, segundo
especialistas na área ambiental. É um passivo ambiental inadmissível para a capital do País, que deveria ser
um exemplo de gestão e manejo de seus resíduos sólidos. Isso sem falar no passivo social. Não podemos
mensurar os graves impactos do lixão da Estrutural na
saúde dos cerca de 2 mil catadores de lixo que hoje
trabalham ali, as tantas doenças e mortes ocorridas
sempre anônimas para a sociedade. Anônimas porque afetam os excluídos, porque afetam o lado oculto
do nosso modelo falido de produção e consumo, que
não leva em conta os limites dos recursos naturais e
a gestão dos seus resíduos. São pessoas que vivem
do lixo, que ninguém quer ver, que se arriscam ali à
procura de materiais recicláveis e que só são percebidas quando protestam ou quando inspiram enredos
nas novelas de TV.
E é sobre esses catadores que hoje quero falar
aqui nesta tribuna, sobre a mobilização dessas cooperativas contra a parceria público-privada agora em
debate, ainda tratada pela opinião pública de forma
superficial, até mesmo depois de um protesto grave,
ocorrido no último mês, que quase levou a cidade a
um colapso, quando as cooperativas de catadores de
material reciclável fecharam o lixão da Estrutural por
dez dias, acumulando cerca de 80 mil toneladas de
lixo nas ruas do Distrito Federal.
E por que esses catadores protestam, Srª Presidenta, Srªs e Srs Senadores? Esses catadores protestam porque o GDF tomou uma decisão que podemos
considerar, no mínimo, muito estranha. O Governo
pretende entregar a uma única empresa privada a concessão para gestão de resíduos sólidos do DF por 30
anos, com possibilidade de prorrogação por mais cinco
anos, sob um contrato estimado em R$11,7 bilhões.
Nem a PPP feita para reurbanização da zona portuária
do Rio de Janeiro – Porto Maravilha –, considerada a
maior do País, alcançou esse patamar.
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O GDF está privilegiando uma opção de contratação dos serviços que verticaliza todas as atividades
relativas à limpeza urbana e ao manejo dos resíduos
sólidos no DF e institui um monopólio por trinta anos
mais cinco, isso em vez de optar por alternativas que
privilegiem a concorrência periódica entre empresas
privadas interessadas nos diversos serviços, realizando licitações periódicas, conforme a Lei nº 8.666, que
estimulem a concorrência e, assim, a contratação de
serviços mais baratos e de melhor qualidade.
Além disso, existem indefinições significativas em
vários investimentos incluídos nessa PPP. Por exemplo,
a recuperação/mitigação do lixão da Estrutural, que
depende de estudos e projetos que a concessionária
ainda deverá realizar em parceria com a UnB, já orçada em R$41 milhões.
São previstos dois aterros sanitários: oeste e
norte. O aterro sanitário oeste está com previsão de
implantação para o primeiro semestre de 2013, com
recursos próprios do GDF. O aterro sanitário norte não
tem localização definida, muito menos licença ambiental
e projeto básico. Os investimentos relativos a esses dois
aterros sanitários estão orçados em R$174,1 milhões.
A modelagem estima em R$9,6 milhões o custo
de reforma e recuperação das usinas de compostagem
existentes na L4 Sul e no P-Sul, em Ceilândia, mas
informa que deverão ser realizados estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira em parceria com
a Universidade de Brasília.
Agora, como incluir no escopo da PPP investimentos cuja viabilidade técnica e econômica ainda
precisa ser avaliada? Como incluir um aterro sanitário
cuja localização não foi determinada e muito menos
licenciada?
Segundo o site da Secretaria de Estado de Governo, a PPP vai reunir e gerir os serviços públicos já
realizados pelo GDF, garantindo economicidade. Agora, como “esta economia” será garantida se sabemos
que, hoje, o GDF gasta, a cada ano, cerca de R$180
milhões em contratos de prestação de serviço para
a gestão de resíduos sólidos, mas, de acordo com a
proposta da parceria público-privada em consulta pública, passará a gastar R$390 milhões, ou seja, mais
do que o dobro do que gasta a cada ano?
Sabemos que esse valor também inclui os custos de obras. Mas, quando se comparam somente os
custos dos serviços, percebe-se que são, de fato, mais
elevados do que os custos realizados hoje pelo GDF.
Além disso, a modelagem da PPP não deixa claros os
porquês de boa parte dos custos apresentados.
Outra questão gravíssima é que a PPP não deixa claro o papel dos catadores de material reciclável,
afrontando com isso até a Política Nacional de Resí-
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duos Sólidos. No edital, as cooperativas só são citadas
na referência à construção de 10 galpões de triagem,
sem qualquer referência à função dessas cooperativas e às condições em que atuariam neste processo.
Ao que tudo indica, a opção do Distrito Federal foi a
de não incluir os catadores e catadoras de materiais
recicláveis na modelagem da prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos. Poderia fazê-lo,
inclusive com a contratação com dispensa de licitação
das associações e cooperativas de catadores, para
coleta, processamento e comercialização de resíduos
sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, nos termos
das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e
da própria Lei de Licitações e Contratos.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída
pela Lei Federal nº 12.305, destaca, além do conceito de responsabilidade compartilhada, o incentivo ao
desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas
de associação de catadores como uma ação socioambiental prioritária. Os
��������������������������������
principais mecanismos de operacionalidade dessa política, tanto na coleta seletiva,
como na logística reversa, priorizam a participação
e a atuação estratégica dos catadores de resíduos e
suas cooperativas.
Não é possível se pensar em uma política de
resíduos sólidos para o Distrito Federal sem ter essa
perspectiva. Os catadores de rua prestam esse serviço
público há décadas, realizando a coleta e o envio de
papéis, plásticos, latinhas e vidros para as cooperativas,
que repassam às usinas de reciclagem. Calcula-se que
90% dos materiais recicláveis que chegam à indústria
brasileira tenham sido coletados por catadores.
Agora, o que também é esquisito nessa PPP é
que ela é proposta pelo GDF sem um planejamento
prévio. O DF ainda não conta com um plano de gestão
integrada de resíduos sólidos, que seria condição indispensável para a orientação desse processo. Como
entregar a gestão de resíduos sólidos para uma empresa por 30 anos, com mais 5 anos de prorrogação,
sem ter um plano para essa gestão?
Com essa decisão, o GDF atropelou um processo
que ele mesmo estava conduzindo para a implementação de uma política distrital de resíduos sólidos, por
meio de projeto que tramita atualmente na Câmara
Legislativa, assim como da constituição de um consórcio público de gestão dos resíduos sólidos da Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno, envolvendo o DF, vinte Municípios goianos e
o Governo de Goiás, já ratificado pela Lei Distrital nº
4.948, de 2012.
Em seguida, vou ler um manifesto do Grupo de
Trabalho de Resíduos Sólidos da Frente Parlamentar
Ambientalista da Câmara Legislativa.
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Já subi a esta tribuna, no mês passado, para falar
da falta de transparência e gestão democrática desse
processo, quando o GDF fez uma tentativa frustrada
de realização de consulta pública, sem divulgar, com
antecedência razoável, a documentação relativa à proposta da PPP. Além disso, convocou audiência para uma
sala de oitenta lugares no Teatro Nacional, onde não
foi possível abrigar profissionais liberais, ecologistas,
funcionários do SLU e centenas de catadores que ali
compareceram. Obviamente, nessas condições, não
houve discussão. A audiência teve de ser suspensa.
Na mesma data da frustrada audiência, teve
início uma consulta pública que já chega a um mês
agora, sem
�������������������������������������������
que tenha sido divulgada pelo GDF a documentação completa referente à PPP. Primeiro, só
disponibilizaram versões das minutas de contrato e
edital, sem nenhum valor relevante para análise. Só
na última semana colocaram alguns anexos: o estudo
de viabilidade, as diretrizes ambientais, o relatório de
limpeza urbana, assim como os indicadores de qualidade. Ainda não estão disponíveis os demais anexos,
assim como documentos importantes nesse processo,
como o estudo técnico que justifica o processo das
PPPs no Distrito Federal.
Pergunto: por que o GDF está demorando tanto
para disponibilizar documentos públicos indispensáveis ao debate em curso? Por que desenvolver uma
discussão dessa importância, que envolve recursos
tão volumosos – R$11,7 bilhões –, nessas condições?
Como fazer uma consulta pública dessa importância
de uma forma tão açodada, sem transparência e articulação com a sociedade?
Sabemos que, atualmente, a gestão de serviços
públicos de limpeza urbana e tratamento de resíduos
sólidos é um dos maiores gastos do Governo do Distrito Federal com recursos próprios, já que as áreas
de saúde, educação e segurança são assistidas por
recursos federais. Portanto, trata-se de uma questão
estratégica não só por sua dimensão urbanística, sanitária, ambiental e social, mas também econômico-financeira.
Pela Lei de Concessões, assim como pela Lei de
Licitações e Contratos, seria necessária uma previsão
de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E aí nós
perguntamos: com um contrato nesses valores, qual
é a garantia que a população tem de que não haverá
aumento nas taxas de limpeza pública?
Na modelagem econômico-financeira divulgada, a
concessionária apresenta prejuízo a partir dos últimos
9 anos do contrato. Isso indica, na melhor das hipóteses, que não houve um sério planejamento da própria
PPP, realizada de modo açodado, sem obediência às
diretrizes de sanidade fiscal do DF e até mesmo an-
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tes da elaboração de um plano distrital de manejo de
resíduos sólidos.
Como é possível imaginar que durante 9 anos
uma empresa vai tratar de um serviço de tal magnitude acumulando prejuízos? É claro que está embutido
nisso que, nesses últimos 9 anos, certamente haverá
renegociações dos contratos, com aumentos dos valores desses contratos bilionários e também com risco
enorme de aumentos da taxa de limpeza pública para
a população do Distrito Federal.
Precisamos garantir o Plano Distrital de Manejo
de Resíduos Sólidos, que definiria um modelo de gestão eficiente dos serviços públicos do ponto de vista
financeiro e permitiria ao Distrito Federal onerar, na
menor proporção possível, o contribuinte.
Por que gastar mais e sem planejamento? Qual
garantia tem o contribuinte se essa empresa quebrar?
Lembro-me de que essa foi uma preocupação levantada
pelo Senador Cristovam Buarque na reunião da Bancada. Quando se faz um contrato para todo o sistema
de coleta, tratamento e destinação final do lixo para
uma única empresa por 35 anos, imaginem o risco se
uma empresa dessas quebrar no meio do processo!
Quais são as garantias oferecidas pelo Governo
para fiscalização e medição de resultados? Qual garantia de serviços melhores oferece esta PPP à população do Distrito Federal? Qual é o impacto dessa
parceria público-privada no processo de endividamento
do Governo do Distrito Federal?
O Governador Agnelo prometeu, em sua campanha, na primeira das “13 propostas para um saneamento
de qualidade para todos”, que elaboraria “o Plano de
Saneamento Básico Integrado do DF de forma participativa”. A limpeza pública e o manejo dos resíduos
sólidos urbanos são serviços de saneamento básico.
Essa PPP, com os compromissos estratégicos e de
longo prazo que incorpora, deve, ou mesmo pode, ser
levada à frente sem estar prevista em um plano discutido de forma transparente e efetivamente democrática
com a população e os demais setores interessados do
Distrito Federal?
Nem a diretoria do SLU – Serviço de Limpeza
Urbana – tinha conhecimento dessa PPP. Isso é fato.
O Presidente do SLU manifestou estranheza no primeiro momento do lançamento dessa PPP. Aliás, outro
ponto preocupante é que o papel do SLU é ignorado
nessa parceria público-privada. Chegou-se a se falar
da transferência da gestão de resíduos sólidos no DF
do SLU para a Novacap, que não tem o perfil legal, institucional nem administrativo para assumir essa tarefa.
O SLU vem passando por um grave sucateamento
há pelo menos 14 anos. Sua equipe técnica conta com
apenas quatro engenheiros e muitos dos seus garis
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estão cedidos a outros órgãos ou em disponibilidade.
Por que não reestruturar e fortalecer uma instituição
como o SLU, que tem vocação e tradição de lidar com
esse serviço público?
Por último, e não menos grave, está o problema
da incineração dos resíduos sólidos domiciliares, também considerado na proposta. Um método ultrapassado
que, além de oneroso e insustentável, é difícil de ser
justificado com os imperativos ecológicos e sociais do
século XXI, ainda mais no Brasil, onde dispomos de
outras fontes de energia muito mais limpas.
A incineração gera cinzas tóxicas, incluindo gases cancerígenos, apresentando sérios riscos à saúde
pública e ao meio ambiente; sendo a alternativa mais
cara de destinação de lixo. A incineração é também
uma das alternativas de gestão de resíduos que mais
gera gases de efeito estufa e a que mais desperdiça
energia. De acordo com o pesquisador Luciano Bastos,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cada tonelada de material reciclado gera três megawatts/hora de
energia economizada, enquanto a melhor tecnologia
de incineração do lixo gera apenas um megawatt/hora.
Além disso, a incineração é das alternativas de
gestão que menos gera postos de trabalho, além de
competir com os catadores de materiais recicláveis, indo
contra o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Os catadores de resíduos sólidos cumprem um papel social,
ambiental e sanitário valioso para o País e não podem
ser ameaçados dessa forma. O caminho deveria ser o
fortalecimento do protagonismo desses trabalhadores,
que hoje não têm seus direitos assegurados.
Como Deputado, fiz um projeto de lei, que reapresentei no Senado, para incluir o catador de material reciclável como segurado especial da Previdência
Social. A matéria foi aprovada no Senado e ainda
depende de aprovação da Câmara dos Deputados e
sanção presidencial para entrar em vigor, mas estou
confiante de que os catadores de material reciclável
conquistarão em breve este direito e que esta situação no GDF ainda poderá ser revertida, em respeito
a estes trabalhadores.
São essas as considerações, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, que eu gostaria de fazer sobre a PPP de resíduos sólidos, para o aprimoramento
deste processo.
Eu gostaria de aproveitar para inscrever nos anais
desta Casa o Manifesto do Grupo de Trabalho de Resíduos Sólidos da Frente Parlamentar Ambientalista
da Câmara dos Deputados, presidido esse grupo pelo
Deputado Distrital Joe Valle, que contesta essa parceria público-privada e comunica que, em reunião do
GT dos Resíduos Sólidos realizada na Câmara Legislativa, com a presença de mais de trinta organizações
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envolvidas na gestão de resíduos do Distrito Federal,
foi aprovada, por unanimidade, uma moção para que o
GDF suspenda a parceria público-privada de resíduos
sólidos, colocando também esse processo como desrespeitoso, já que o próprio Governo do Distrito Federal, junto com a Câmara Legislativa, vinha construindo
uma política, um plano de gestão integrada dos resíduos sólidos e abandonou todas essas negociações
que vinham acontecendo há cerca de dois anos para
também, sem o conhecimento dos membros da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara Legislativa,
lançar essa Parceria Público Privada para a coleta,
tratamento e destinação final do lixo.
Queria terminar este pronunciamento com um
apelo à opinião pública para a importância desta pauta,
não só para a capital, mas para o País e para a saúde
da democracia. O meu colega Senador Cristovam Buarque trouxe aqui desta tribuna, na última semana, uma
série de questionamentos, indispensáveis ao debate.
Um debate dessa importância precisa ser amplamente publicizado e discutido com a sociedade,
ainda mais porque se realiza em um ambiente pouco
transparente e questionável em seu mérito.
Peço mais dois minutos, Sr. Presidente, para ouvir o Senador Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Antes que o Senador Cristovam faça o seu
aparte, quero aproveitar para registrar, de maneira até
feliz, a presença nas nossas galerias da Escola Municipal Padre José de Anchieta, de Unaí, Minas Gerais.
Sejam bem-vindos ao nosso plenário!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Sr.
Presidente, Senador Rodrigo Rollemberg, na semana
passada, eu trouxe essa preocupação com essa PPP
para o lixo, mas eu queria dizer que esse não é um fenômeno isolado. O que a gente está vendo no Governo
atual do Distrito Federal é uma série de ações que são
nitidamente tomadas decisões sem transparências, que
não mostram estudos porque não têm os estudos que
os justifique claramente. Ou seja, falta de transparência
e falta de justificativa. E, finalmente, que compromete
o futuro do País, sem ouvir as instâncias técnicas que
deveriam ser ouvidas. Portanto, vai além do caso do
lixo, vai além daquela empresa de Cingapura, vai até
o ponto em termos um Governo que não respeita a
seriedade dos estudos nem a transparência de dizer à
população como e por que está tomando tais decisões,
como, quanto e por que não investir tantos bilhões de
reais. E, finalmente, decisões que comprometem todo
o futuro. É um Governo em que todos dizem, na rua,
hoje, que já acabou – com menos de quatro anos – e
que está trazendo para nós um futuro de Brasília definido por uma empresa de Cingapura, que vai definir
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os próximos 50 anos, e que esta trazendo para nós
um sistema de limpeza urbana para os próximos 35
anos, nas mãos de uma empresa que nós não sabemos como vai fazer o trabalho.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Muito obrigado Senador Cristovam, cumprimento V. Exª.
Realmente este é um contrato bilionário que
mereceria não apenas a apresentação dos estudos
e um amplo debate – não sobre a PPP, mas sobre
inicialmente, preliminarmente, se há efetivamente a
necessidade de uma PPP por 30 anos, prorrogáveis
por mais 5 anos, nesse valor de R$11,7 bilhões ou se
não seria muito mais conveniente o GDF licitar periodicamente um serviço, incorporando as novas tecnologias, a preços mais baixos e garantindo a ampla
concorrência pública.
E concluo, Sr. Presidente, afirmando que Brasília
não pode mais esperar, já foi prejudicada pelas denúncias de superfaturamento no edital do aterro sanitário
de Samambaia, no último governo, e agora precisa
agir efetivamente de forma integrada, coesa e coerente com os princípios de democracia e transparência
pública. Chegou a hora de a cidade varrer literalmente
e simbolicamente a sujeira que macula sua história,
varrer o lixo que sustenta o luxo dos poucos, o lixo de
escândalos e incoerências que precisa ser definitivamente banido da vida da nossa capital.
Esse é o registro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que eu gostaria de fazer na tarde de hoje.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
Carta Manifesto
GT Resíduos Sólidos Frente Parlamentar Ambientalista
Prezados colaboradores,
O gabinete do Deputado Distrital Joe Valle vem
trabalhando desde fevereiro de 2011 por uma Brasília
Sustentável, entre outros eixos de atuação, constituímos o GT de Resíduos Sólidos da Frente Parlamentar
Ambientalista do DF.
Com ampla participação da sociedade civil organizada, setor empresarial, universidades e órgãos
do GDF, avançamos na elaboração de uma Política
Distrital de Resíduos Sólidos adaptada à realidade
do DF. A Política Distrital está espelhada na Lei nº
12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos
– que estabelece as diretrizes para uma gestão integrada de resíduos sólidos, desde sua origem até a
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destinação final, passando por diversas etapas, organizações envolvidas e uso de tecnologias que garantam
uma adequada destinação de resíduos. Uma política
moderna que promove a inclusão social, o incentivo
à novas tecnologias, geração de renda e redução dos
impactos ambientais negativos da inadequada destinação de resíduos.
A Política Distrital de Resíduos Sólidos está em
processo de aprovação na CLDF e o objetivo da Frente
Parlamentar Ambientalista do DF é finalizar 2012 com
uma Política Distrital aprovada que de suporte legislativo para a devida implantação do Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos no DF.
Com dificuldades, a SEMARH vem se empenhando para cumprir o estabelecido na Política Nacional
de Resíduos Sólidos. Elaboração de Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos, Licitação do Aterro
Sanitário para destinação de rejeitos, desativação do
Lixão, construção de centros de triagem e operação
conjunta com as cooperativas de catadores de recicláveis, entre outras medidas.
Entretanto, a Secretaria de Governo do Distrito
Federal apresentou no mês passado uma proposta
de Parceria Público Privada (PPP) para a Gestão de
Resíduos totalmente incompatível com o processo
que vem sendo construído dentro do próprio governo,
uma incoerência e afronta ao trabalho dos últimos 2
anos realizado pelo GT de Resíduos Sólidos da Frente
Ambientalista que conta com a participação ativa da
sociedade, bem como da própria SEMARH. A proposta de PPP, da forma que vem sendo conduzida, sem
transparência e com deficiente conteúdo apresentado,
fere os princípios de uma gestão participativa e democrática, exclui os grupos sociais envolvidos e depõe
contra a eficiência do Estado, a responsabilidade e a
economicidade do gasto de recursos públicos.
Na PPP em questão, além da população que deverá pagar mais pelo serviço de limpeza urbana sem
necessidade, os Catadores de materiais recicláveis
serão um dos principais segmentos afetados. Estamos
apoiando o Movimento SOS Catadores para que a sociedade de Brasília acompanhe e fiscalize ativamente
o que vem acontecendo na Gestão de Resíduos no DF
e não se cale perante a descabida proposta de privatização da PPP de resíduos. Haverá audiência pública
marcada pela Secretaria de Governo para apresentar
uma proposta de PPP que não está clara e propõe 30
anos de gestão privada dos resíduos. Em reunião do
GT de Resíduos Sólidos, realizada na CLDF com a
presença de mais de 30 organizações envolvidas na
gestão de resíduos do DF, foi aprovada por unanimidade a suspensão da PPP de resíduos. Compareçamos
na audiência pública marcada para dia 12 de novem-
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bro às 14hs no auditório do Museu da República para
manifestar ao GDF a nossa posição e colaborarmos
para um DF mais justo, transparente e sustentável.
Somos gratos por sua adesão no SOS Catadores,
Conheça mais do Mandato Brasília Sustentável
no site: www.joevalle.com.br
Atenciosamente, – Rafael Poubel, Coordenação
GT de Resíduos Sólidos Frente Parlamentar Ambientalista do DF Assessoria Gabinete Deputado Joe Valle.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Para uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque, do PDT
do Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, poucas
coisas nos dão mais prazer, Senador Tomás, no meio
de tantos dissabores que temos aqui, quanto ver reconhecidas na mídia, reconhecidas por intelectuais, pela
população em geral, propostas que, ao levantarmos,
parecem esdrúxulas, parecem destoando, parecem
fora de propósito.
Nesses últimos dois dias, três matérias, Senadora
Ana Amélia, me deram esse prazer, de ver que uma
ideia que vimos defendendo de repente ela começa a
crescer e a ser aceita.
A primeira delas é o projeto que eu apresentei
de obrigar os pais das crianças a comparecerem às
escolas de seus filhos – pais ou responsáveis. Não
tem de ser o pai; pode ser a mãe, pode ser a tia, pode
ser o vizinho que cuida das crianças, mas alguém tem
de ir ver.
É certo que a reação que teve no meu projeto na
Comissão de Educação não foi exatamente apenas ao
fato. Ao contrário, todos estavam de acordo de que deveria fazer. A discordância que realmente merece ser
estudada – pode ser que a minha proposta não seja
a melhor – é a ideia de obrigar, e a ideia de punir, e
a ideia de punir cobrando multa como se cobra para
quem não vai votar nas eleições.
O que a gente viu na semana passada e neste
domingo, dois domingos seguidos, foram matérias no
Fantástico, da Globo, mostrando o efeito sobre as escolas dos filhos, no caso dos pais comparecerem. A
Globo, com imagens claras, com entrevistas, mostrou
como a presença dos responsáveis muda a cara e o
funcionamento das escolas.
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O segundo item, que me deu muita satisfação, é
ver como, de repente, estão descobrindo que o pré-sal
deve pertencer às crianças. E faz anos que eu falo aqui
que, quando Getúlio liderou a campanha O petróleo
é nosso!, aquele “nosso” não era “nosso” dos brasileiros de hoje, era “nosso” dos brasileiros do futuro. Até
porque nós herdamos dos brasileiros do passado, que
não exploraram e não queimaram aquele petróleo; deixaram lá. Ou porque não sabiam que havia, ou porque
não havia ainda tecnologia. Mas o fato é que, durante
os cinco séculos de nossa história, o petróleo ficou ali.
E já estava há 200 milhões de anos, se calcula.
Pois bem, nós não temos o direito de queimar
esse petróleo. Esse petróleo tem de ser usado para
construir o futuro. E, fisicamente, não tem jeito de usar
petróleo sem queimar. É a própria lógica do processo.
É queimar depois de transformá-lo em alguns dos produtos combustível. Mas o dinheiro é que não pode ser
queimado. O dinheiro do petróleo, Senador Mozarildo.
E a sugestão que nós demos aqui, o projeto meu
e do Senador Tasso Jereissati, que lamentavelmente foi
derrubado no plenário e arquivado na Legislatura passada, era de que os recursos que viessem dos royalties
iriam para um fundo – eles não serão queimados como
petróleo. Queimamos o petróleo, mas não queimamos
o dinheiro que o petróleo gera. Esses royalties iriam,
e irão, eu espero, para um fundo. Esse fundo gerará
uma rentabilidade, terá uma rentabilidade, ele será permanente. A rentabilidade, a cada ano, a gente gasta.
E é a proposta. O cerne, o principal é que todo esse
dinheiro seja gasto na educação das nossas crianças.
O pré-sal pertence às crianças, não pertence a nós,
os adultos. E a proposta que nós fizemos é a de que
os recursos do pré-sal sejam distribuídos proporcionalmente ao número de crianças na escola. A cidade
que tiver mais crianças recebe mais. Não importa onde
estiver essa cidade. O Estado que tiver mais crianças
recebe mais, e isso beneficiará muito o Rio de Janeiro,
porque é o segundo Estado com o maior número de
crianças na escola.
Claro que a nossa proposta, minha e do Senador Tasso, previa a manutenção dos contratos que
atualmente estão vigentes, seria para o pré-sal. Daí
a minha alegria ao ver um artigo do advogado Carlos
Nicodemos, cujo título é “Brasil, o Pré-sal é das Crianças”. Eu quero aqui dar todo o meu apoio à posição do
Dr. Carlos Nicodemos.
E o outro assunto é que já faz um ano e meio,
ou quase, que eu apresentei, publiquei um documento chamado “A Economia Está Bem, Mas Vai Mal”.
Naquela época, um ano e meio atrás, não vi reações
de simpatia, de entendimento. A maioria achava que
a economia estava bem e iria continuar bem. Ontem,
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eu li o artigo, na Folha de São Paulo, do Professor Vinícius Torres Freire, que traz mais ou menos a mesma
ideia, só que com uma substância, com uma robustez, que mereceria ser lido integralmente aqui, se o
meu tempo não fosse de uma comunicação inadiável.
Mas o que ele mostra... E o título é “Brasil, Cada Vez
Mais Primário”. Ou seja, o Brasil é um país que cada
vez depende mais dos bens primários, das commodities, da natureza, dos produtos agrícolas e de algum
tipo de indústria sem qualquer sofisticação científica
e tecnológica.
Não tem futuro uma economia cada vez mais
primária. E ele vai dizendo que a indústria ainda não
se curou do tombo de 2008 e, para piorar, a lerdeza
mundial deprime o ânimo do investimento. A indústria
não vinha bem desde meados da década passada.
Então, pareceu que o setor acusava o golpe pleno da
invasão chinesa e do câmbio, do real caro.
E cita o estudo do Professor Jorge Arbache, meu
colega do Departamento de Economia da Universidade
de Brasília, que faz um balanço do desastre que é o
fato de que a indústria brasileira ficou para trás no que
o Professor Arbache chama de densidade industrial, ou
seja, o valor adicionado per capita. O que a indústria
de fato produz, e olhe que o estudo não mostra ainda o
que a indústria de fato cria, porque se colocasse o que
é criado aqui eu acho que nem primário nós seríamos.
Seria um País zerado, em vez de primário.
E, no final – peço um minuto para concluir, Senador Mozarildo – ele diz uma coisa interessante: o
que é que estamos fazendo? Estamos fazendo um
descontinho de imposto aqui e outro ali e um pouco
de protecionismo. A Presidente – palavras do Professor Vinicius Torres Freire – mal fala de educação. O
Ministério da Ciência e Tecnologia é marginal na administração brasileira, e ainda ficamos brincando de
trenzinho-bala.
Esse é o último parágrafo e merece uma reflexão.
E ele ainda não colocou, porque a noticia é de hoje,
que esse Ministério da Ciência e Tecnologia, além de
marginal, é moeda de troca para ver quem vai receber
o Ministério em troca de ter apoiado o candidato do
Partido dos Trabalhadores na eleição de São Paulo,
que é o que está nos jornais de hoje. Ou seja, o Ministério é usado como moeda de troca.
Não tem futuro. Por isso, aquela ideia que eu falava, a economia está bem, mas vai mal, ela está bem
hoje – isso eu falei há um ano e meio – e hoje o título
que eu botaria seria “a economia está mais ou menos
e vai muito mal” porque não está cumprindo aquilo que
são as bases de uma economia sólida, robusta, para
o futuro, que é produção de alta tecnologia, equilíbrio
com a natureza e conteúdo distributivo.
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Nós estamos, como diz o Professor Vinícius Torres
Freire, cada vez mais primário ou, até mesmo, cada
vez mais zerado do ponto de vista do que é atual na
economia mundial.
Eu lamento que isso que eu venho dizendo vire
notícia de um professor, porque eu preferia aqui falar
que eu estava errado. Mas não estava errado: a economia vai mal.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – 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 desta sessão, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado.
Quero fazer uma saudação especial ao Prefeito
de Fazenda Vilanova, do meu Estado, meu correligionário José Luiz Cenci, e à única mulher eleita em Teutônia, um progressista Município de imigração alemã,
no Vale do Taquari, a nossa Vereadora Mareli Vogel,
do meu Partido Progressista. Parabéns pela sua eleição! É bom que estejam aqui porque o tema de que
vou falar tem tudo a ver com o prefeito que está terminando o mandato.
Senador Mozarildo, Senadores, no mês de outubro, tive a oportunidade de acompanhar uma comitiva
da Confederação Nacional dos Municípios, liderada
pelo seu líder Paulo Ziulkoski, a uma audiência com a
Ministra Ideli Salvatti para mostrar-lhe, passada a eleição – a audiência foi no final de outubro –, a situação,
eu diria, crítica, para não dizer calamitosa, das finanças
da maior parte dos Municípios brasileiros.
A Ministra Miriam Belchior, numa audiência no
dia 30, disse que há um entendimento claro dentro do
Governo ao momento delicado por que alguns Municípios estão passando. Penso que a Ministra subestima
o tamanho da crise. Não são alguns. Para se ter ideia,
nós temos 5.565 Municípios. Se considerarmos que
quase três mil prefeitos que estão deixando os cargos agora correm o risco de ficarem como ficha suja,
porque não podem cumprir a Lei de Responsabilidade
Fiscal... Ora, três mil prefeitos dos 5.565 Municípios,
isso dá quase 70% ou 80%.
No meu Estado, hoje, o jornal Zero Hora mostra
que, para conseguir fechar as contas do último ano de
mandato, este de 2012, administrações estão demitindo todos os cargos em comissão, cortando gastos e
reduzindo serviços.
Sem ter de onde tirar dinheiro para saldar as
dívidas, 80% das prefeituras gaúchas, de um total de
496, mais precisamente 395 prefeituras, adotam me-
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didas drásticas, corte de pessoal e de serviços, para
não fechar o ano e o mandato no vermelho.
O caso mais recente é de um cidade onde há
sede da GM – a fábrica da General Motors –, Gravataí, na região metropolitana, que exonerou 60 cargos
em comissão, cortou 250 estagiários, suspendeu metade das horas extras e reduziu gastos, olha só, com
a varrição das ruas, manutenção e limpeza da cidade.
Ora, isso é saúde pública também.
O problema, conforme o presidente da entidade
que representa os Municípios gaúchos, Ary Vanazzi,
Prefeito de São Leopoldo, é generalizado. Na origem,
todos sabem, está a queda da transferência federal,
via Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que
é estimada em R$100 milhões, no segundo semestre,
só no meu Estado.
O pedido que foi apresentado à Ministra Ideli Salvatti, lá em outubro, pelo Presidente da Confederação
Nacional dos Municípios, para o País inteiro, a liberação de um extra seria de R$1,5 bilhão, porque houve
também e, para a maioria dos Municípios brasileiros
de até cinco mil habitantes, a principal fonte de receita, Senador Tomás Correia, é o FPM, porque eles não
têm IPTU, não têm outros impostos, outra arrecadação, outra receita, a não ser o Fundo de Participação.
Quando o Governo faz uma desoneração de automóveis linha branca, ele tira o IPI da composição do
Fundo, e, aí, cai a receita. Agora, o prefeito deixa de
cumprir uma lei, não por sua culpa, mas por culpa do
Governo central, que reduziu, unilateralmente, essa
receita. Fez uma festa com o chapéu alheio.
Situação, pode-se dizer, no mínimo, crítica, se o
Governo Federal imediatamente não ajudar. No caso
do Rio Grande do Sul, 395 prefeitos vão virar ficha suja
e deixar débitos para os seus sucessores. Nacionalmente, são 3.000 prefeitos que ficarão ficha suja, não
por culpa deles, mas simplesmente porque, no meio
do jogo, houve uma queda substancial da sua receita,
provocada pelas medidas do Governo Federal. Isso já
aconteceu no passado, no governo do Presidente Lula,
quando uma crise semelhante à crise em que, agora,
a Europa está, digamos, provocou consequências na
economia brasileira, e o Governo, por causa da crise
norte-americana, acabou adotando as mesmas medidas de estímulo à produção, à redução dos custos, e
teve que socorrer os Municípios, naquela época, em
2008-2009, também com aporte de R$2 bilhões.
Com muita alegria, concedo o aparte ao Senador
Tomás Correia.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Senadora Ana Amélia, V. Exª aborda um problema que não
é do Rio Grande do Sul apenas, mas do País inteiro.
Imagine V. Exª os Estados menores, os Estados mais
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pobres! Estou abrindo aqui a Internet e vendo: “Governo suspende obra por falta de dinheiro”, e isso no
meu Estado, Rondônia, Governador Confúcio Moura.
Parece até que nós combinamos. Farei, daqui a pouco,
um pronunciamento, logo após V. Exª, em que mostrarei que o Estado de Rondônia perdeu R$150 milhões
em face dessas desonerações tributárias para linhas
de automóveis. Farei isso daqui a pouco. Mas queria
aproveitar para exatamente me solidarizar com V. Exª,
com o povo gaúcho e também com todos os prefeitos
deste País inteiro. O meu Estado também tem passado
por essas mesmas dificuldades. O Prefeito da minha
cidade, em que moro, Município de Jaru, está tentando
fechar as contas e não está conseguindo. O Prefeito
Jean Oliveira está parando obras, cortando cargos
comissionados, enfim, fazendo o que não gostaria de
fazer no final de mandato. É o último mês de mandato,
mas tem que tomar todas essas medidas impopulares – e vejo aqui o Prefeito da cidade gaúcha, da terra
de V. Exª, que, certamente, deve estar aqui passando
apuros, porque tem que tomar medidas impopulares,
mas o importante é que as está tomando. O que me
preocupa é que esses prefeitos amanhã vão responder perante o Tribunal de Contas e perante a própria
Justiça, até por possível improbidade administrativa,
por culpas que não são deles. V. Exª fala da maioria
dos Municípios, mas também pode incluir, sem dúvida
nenhuma, Excelência, alguns Estados brasileiros, e
aqui incluo o Estado de Rondônia, que V. Exª conhece muito bem, já esteve nos honrando com a sua presença lá, que perdeu e está perdendo no ano de 2012
R$150 milhões. Portanto, é mais um Estado que está
a perder recursos e receitas em face das isenções. É
preciso que o Governo tome medidas necessárias e
urgentes para compensar tanto os Municípios quanto
os Estados, de forma emergencial. Parabéns a V. Exª
e desculpe pela interrupção.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É extremamente valioso o seu aparte, Senador Tomás Correia.
Tive o prazer de conhecer Rolim de Moura, que é
uma excelente cidade, e, de fato, esse é um problema
nacional. Não são poucos casos, como disse a Ministra Miriam Belchior. É a maior parte. Ora, das 5.565
prefeituras, 3 mil correm o risco de ficar ficha suja não
porque não queiram pagar, mas porque não podem
pagar, porque a receita foi cortada por uma decisão
unilateral do Governo Federal.
Então, não é possível essa convivência, estamos
discutindo aqui a questão do Pacto Federativo, e essa
situação é intolerável, insustentável. O efeito colateral
é exatamente a queda do serviço para a comunidade, porque, quando se deixa de prestar o serviço, por
exemplo, de limpeza das ruas, o mato começa a cres-
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cer, há o problema da proliferação de animais, ratos,
baratas, e tudo que disso decorre para a saúde pública do Município.
E é triste tudo isso, porque nós estamos até vendo
prefeitos que não podem sequer tapar buraco das ruas
de suas cidades. O Secretário Municipal da Fazenda lá
de Gravataí, Luiz Zaffalon, declara que eles foram obrigados a reduzir em 40% os contratos de prestação de
serviços simplesmente porque não há mais recursos.
Na vizinhança, o cenário não é diferente. Alvorada,
outro Município da região metropolitana, cancelou a
Feira do Livro, para economizar. Cachoeirinha, também
na região metropolitana de Porto Alegre, mandou 200
cargos em comissão embora e acabou com as funções
gratificadas. Mesmo cidades ricas, como Canoas, do
meu amigo Jairo Jorge e da nossa Vice-Prefeita Beth
Colombo, do meu Partido, com muita honra, terão
de lidar com perdas importantes, que podem chegar
a R$15 milhões na queda da arrecadação, e de um
Município na região metropolitana e que é altamente
industrializado.
No interior, nas zonas rurais, aumentam os problemas, porque, além de o FPM ser a principal fonte
de arrecadação, os Municípios tiveram problema com
a seca, muito sério, e aí a economia foi deprimida, não
houve crescimento, acarretando queda na arrecadação e a Prefeitura foi chamada a fazer mais obras do
que aquilo que estava previsto. O próprio Presidente
da Associação dos Municípios da Região Celeiro, Jair
Schmidt, diz que o quadro se agravou em função da
seca que aconteceu. Nossa região, aquela região chamada Amuceleiro, não é industrializada e dependemos
muito do Fundo de Participação.
Para piorar, ainda tivemos 6 meses de estiagem,
e quem pagou a conta foram as administrações municipais. Essa verba está fazendo muita falta. Até o fim
de dezembro, o Governo do Estado se comprometeu
a transferir R$150 milhões aos Municípios, mas a situação financeira do Estado também não é lá essas
coisas, porque também o Estado perdeu receita.
O valor, porém, é considerado insuficiente pelos
Municípios. Por conta disso, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul espera uma sinalização da
União, prometida para amanhã. Aliás, a expectativa
do Prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, do Partido
dos Trabalhadores, que preside a entidade gaúcha, é
a de que a Presidenta Dilma Rousseff se sensibilize e
libere pelo menos R$313 milhões, isso agora em caráter emergencial, para socorrer os prefeitos em apuro.
Essa é uma situação que está ligada à queda
dos repasses do Fundo de Participação, cuja receita
é composta pelo Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), que foi reduzido pelo Governo para bene-
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ficiar automóveis, linha branca. São medidas ótimas,
oportunas; caiu o preço, a economia manteve-se ativa, mas impactou negativamente sobre as contas dos
Municípios.
Segundo a Famurs, a queda pode chegar, no caso
do Rio Grande do Sul, a R$570 milhões, só do FPM.
Como o orçamento da maioria das prefeituras depende basicamente desse Fundo, está faltando dinheiro
para quitar as dívidas e fechar essas contas. Se não
conseguirem resolver o problema, os prefeitos poderão
ser enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal
e, mais, na Lei da Ficha Limpa. O que significa dizer
isso? Que ficarão inelegíveis para as disputas eleitorais, para as próximas eleições. Correm o risco de responderem por improbidade administrativa e perder os
direitos políticos por 8 anos, Senador Tomás Correia.
Aliás, por conta disso, tomei a iniciativa de fazer
um projeto de lei para que, nesses casos, a Lei da
Ficha Limpa, quando não é culpa e responsabilidade
do administrador municipal, no caso o prefeito, seja
considerada ineficaz, porque não é culpa dele, mas
do Governo Federal, que não fez o repasse adequado
dessa receita. Aumentar a despesa com pessoal 180
dias antes do fim do mandato é o que impede a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Também contratar operação
de crédito por antecipação de receita e contrair nos últimos dois quadrimestres do mandato despesas que
não possam ser pagas integralmente dentro dele ou
que fiquem para o exercício seguinte, sem que haja
dinheiro no caixa para honrar esses contratos.
Isso tudo é o que prevê hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal.
E, amanhã, aqui em Brasília, os prefeitos municipais estarão novamente mobilizados para tentar do
Governo essa liberação emergencial, porque a pesquisa
feita pela Confederação Nacional dos Municípios com
cerca de 2 mil prefeituras, 43,6% dos entrevistados
preveem que fecharão o ano com contas pendentes
sem verba em caixa.
Estão aqui presentes, e quero cumprimentar, o
Prefeito de Carazinho, Aylton Magalhães, que está
também vivendo os mesmos dramas que estamos
enfrentando.
Caro Prefeito, boas-vindas nesta visita a Brasília. Sei que amanhã o senhor vai engrossar junto com
o Prefeito Cenci a gritaria aqui ou a reclamação justa
dos prefeitos pela situação.
“A conta ficou toda nas costas do prefeito”, disse o Presidente da Frente Nacional de Prefeitos, João
Coser, que é do Partido dos Trabalhadores do Espírito
Santo. Os prefeitos reclamam da inclusão de novos
gastos sobre os gastos das prefeituras municipais.
Amanhã, mais de mil prefeitos prometeram estar aqui,
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em Brasília, para pressionar o Governo. A lista foi
entregue já, como disse, em outubro, à Ministra Ideli
Salvatti. Eu estava presente nessa audiência, quando
foi solicitada essa liberação emergencial para o País
todo de R$1,5 bilhão.
Na verdade, essa é uma situação muito grave,
porque estamos diante de uma situação que pode inviabilizar a situação dos prefeitos do ponto de vista do
seu direito político. Um dos artigos mais controversos
da legislação fiscal proíbe os governantes de deixarem
despesas a pagar para os seus sucessores, inclusive
em casos de reeleição, sem que os recursos correspondentes estejam disponíveis. A pena pode chegar
a 4 anos de prisão e incluir multa de 30% do salário.
Mesmo com a possibilidade de recursos a instâncias
superiores, os condenados se tornam fichas sujas e,
portanto, inelegíveis.
Como há divergências na interpretação dessa
regra, a taxa de punições é baixa, mas trata-se de um
risco. Um dos casos notórios de absolvição aconteceu,
recentemente, no caso de São Paulo. E é, exatamente por conta disso, que faço novamente um apelo ao
Governo Federal: sou uma Senadora municipalista; o
municipalismo, no meu Estado, tem um grau, uma força
muito grande, pela participação, pelo esforço que os
administradores municipais fazem para o comprimento
não só da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também
para cumprir toda a legislação em vigor.
Então, é preciso que tenhamos, agora, Senador,
antes de se encerrar o exercício legislativo de 2012,
um compromisso inadiável, que é aprovar a nova redistribuição do FPE, que é o Fundo de Participação
dos Estados. Isso foi uma determinação do Supremo
Tribunal Federal, há 2 anos. Não podemos, de forma
alguma, imaginar, solicitar ao Supremo uma prorrogação desse prazo. Temos que votar e aprovar, da melhor maneira possível, para evitar qualquer problema
para as receitas dos Estados, e, em seguida, examinar também o FPM, que é o Fundo de Participação
dos Municípios, que, para a maioria das mais de 5 mil
prefeituras municipais, é a principal fonte de receita,
porque não existem outras formas de arrecadação.
Com a economia deprimida, com problemas de
seca no Nordeste e no Sul do País, isso se agrava, e
se agrava ainda mais.
Por isso, nós temos que ter a responsabilidade,
o Senado Federal, como Casa da República, de tratar dessa questão com a urgência que merece, sob
o risco de, injustamente, três mil prefeitos municipais
ficarem inabilitados ou inelegíveis por 8 anos, não por
sua responsabilidade, mas por conta do desajuste nas
contas, provocado pela redução da receita do FPM.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti 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.
Agora, o próximo orador será o Senador Tomás
Correia.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Foi lido na sessão do dia 9 do corrente o Requerimento nº 952, de 2012, do Senador Paulo Davim, que
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença dos trabalhos da Casa no dia 12 de novembro
do corrente ano, a fim de participar de Audiência Pública da CPI do Tráfico de Pessoas, a realizar-se em
Salvador, Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência, nos termos do art. 41 do Regimento Interno, defere o requerimento.
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, Senador Anibal Diniz, Srªs e
Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, meus
senhores e minhas senhoras, acabei de ouvir, com
muita atenção, pronunciamento que fez desta tribuna
a Senadora Ana Amélia, mostrando as dificuldades por
que passam os prefeitos de todo o País.
Trago o mesmo tema. Venho tratar do Estado
de Rondônia, onde, certamente, a situação não é diferente. E, com certeza, também não é lá no Estado
do Acre de V. Exª, Senador Anibal Diniz; não é lá no
Estado do Paraná, do Senador Alvaro Dias. Qualquer
cidade deste País, hoje, está passando muita dificuldade, está passando por problemas de toda ordem,
em face da diminuição de sua receita. E diminuição
que não decorreu da falta de planejamento dos prefeitos. Decorreu de fatores externos, fatores que não
têm nada a ver com a atuação do prefeito.
No meu Estado, Estado de Rondônia, que tenho
a honra de representar nesta Casa, em substituição
temporária ao Senador Valdir Raupp de Matos, estamos com uma conta grande. Provavelmente atinja
R$150 milhões o que vamos deixar de receber no ano
de 2012. São recursos que não serão repassados pelo
fundo estadual, pelo FPE, em face das isenções de IPI
concedidas na linha branca e de veículos, que faz parte
da cesta do Fundo de Participação dos Estados. Hoje,
o Estado vai pagar caro essa dificuldade financeira,
esse decréscimo de sua receita, essa diminuição de
receita decorrente das isenções ocorridas na linha de
automóveis em todo o País.
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Também nos preocupa outro fato: com o funcionamento das usinas hidroelétricas, o que é bom para
Rondônia, o que é bom para o País, também o Estado de Rondônia vai ter um decréscimo de sua receita
de ICMS em torno de R$130 milhões, perfazendo um
déficit de receita de R$280 milhões no ano de 2012.
Eu sei, infelizmente, que muitos dos Estados que
se apõem ao Governo Confúcio Moura estão comemorando. Estão comemorando porque, para um grupo
que faz parte da oposição do meu Estado, é um grupo que faz o coro do quanto pior melhor. Mas eu não
tenho dúvidas de que o Governador Confúcio Moura, uma pessoa que tem demonstrado competência,
tem demonstrado responsabilidade, tem demonstrado
equilíbrio, tem demonstrado diálogo, certamente, encontrará fórmulas de compensar, pelo menos em parte, esse decréscimo de receitas que o nosso Estado
vem sofrendo.
Apesar dessas dificuldades, apesar desses problemas, quero ressaltar que o Governo do Estado de
Rondônia, o Governo do PMDB, o Governo do Governador Confúcio Moura tem feito um trabalho que tem
merecido destaque. Quero ressaltar alguns pontos no
campo social, como é o caso da Bolsa Futuro, promovida pelo Governo do Estado de Rondônia, através da
Secretaria Estadual de Assuntos Sociais, que tem à
frente a Secretária Cláudia Moura, estabeleceu-se recentemente, criou-se recentemente a chamada Bolsa
Futuro, que é um complemento da Bolsa Família do
Governo Federal.
Temos, hoje, em Rondônia, em torno de 17,7 mil
famílias abaixo da linha de pobreza. Essas pessoas
passam enormes dificuldades. Então, o Governo do
Estado, através da Secretaria de Promoção Social, está
complementando a Bolsa Família. Está adicionando um
valor que varia de R$30 a R$150 para complementar
a Bolsa Família para essas famílias que estão abaixo
da linha de pobreza recebem.
Em face dessa Bolsa Família e do complemento
dessa Bolsa Família, nós estamos percebendo que
em torno de 80% dessas pessoas já estão dando uma
pequena melhorada na sua situação financeira. De
sorte que é um programa social muito importante, e o
Governador pretende, inclusive, melhorá-lo e aperfeiçoá-lo, para realmente erradicar parcela significativa
da pobreza extrema no nosso Estado.
Quero também dizer, Sr. Presidente, que o Governo vem investindo em outras áreas, como é o caso da
área de estradas. Hoje, o Estado de Rondônia tem uma
malha viária de primeira qualidade. Posso assegurar
que a malha viária de Rondônia é de primeira qualidade. Muitas das que não estão asfaltadas estão muito
bem cascalhadas, ampliadas. Estamos transformando
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algumas pontes de madeira em pontes de concreto,
e outras com bueiros, que não são de madeira, mas
são bueiros feitos de chamados tubos ármicos, que
são importantes para evitar o desmatamento.
Temos hoje um número significativo de pontes de
madeira que foram substituídas por tubos e que, com
isso, têm um prazo de durabilidade muito maior, oferecem mais segurança e não levam ao desmatamento, o que também é importante para o meio ambiente.
Quero, portanto, registrar esse importante trabalho que vem sendo desempenhado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Estado
de Rondônia, que vem melhorando significativamente
a qualidade das estradas vicinais em todo o Estado.
Além disso, vem-se fazendo a parte de asfalto,
como é o caso de 80 quilômetros que ligam o Distrito
de Tarilândia ao Município de Jaru. Grande parte dessa obra já foi feita e, por certo, até o próximo ano será
concluída, o que significa algo muito importante para
o Município de Jaru e para o Estado de Rondônia.
Temos outros investimentos importantes na área
de segurança pública. Ouvi recentemente declaração
do Secretário de Segurança do Estado de Rondônia,
Dr. Bessa, dando informações de que o índice de criminalidade também já diminuiu, o que significa uma
ação eficiente do Governo no combate à criminalidade
no Estado de Rondônia.
Fui informado pelo Secretário de Justiça que estão sendo ampliadas mais ainda as penitenciárias do
Estado, criando mais vagas, como é o caso de Vilhena, onde há 268 vagas em um presídio moderno, que
pode garantir ao cidadão as condições necessárias
de segurança, bem como a dignidade humana, o que
é fundamental, porque não basta prender o infrator; é
preciso garantir-lhe o mínimo de segurança, o mínimo
de qualidade nos presídios. Lá em Vilhena, há um presídio em que foram investidos cerca de R$300 milhões,
numa parceria feita pela Vara de Execuções Criminais
com o conselho da comunidade e o Governo do Estado. É o Governo se envolvendo com a comunidade,
envolvendo-se em parcerias, levando as entidades a
participarem do processo de desenvolvimento do Estado de Rondônia na área de segurança pública, área
a que acabo de me referir.
Quero também salientar que estão sendo criadas
algumas vagas em Porto Velho e em Guajará-Mirim,
sendo que uma parte será concluída ainda neste ano
e no próximo ano será feita uma grande parte de vagas nos presídios.
Quero ressaltar um ponto importante. Tenho ouvido críticas ao Governo por parte daqueles que querem
fazer uma sistemática oposição. Criticam o Governo,
dizendo que ele aumentou a folha de pagamento. Acho
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engraçada a crítica, porque o Governo está pagando melhor aos servidores do Estado. Há uma crítica
porque o Governo passou, de janeiro de 2011 para o
mês próximo...
Nós tínhamos, no começo de janeiro, uma folha
de R$136 milhões e hoje temos uma folha de R$192
milhões, um acréscimo de R$50 e poucos milhões na
folha de pagamento do Estado de Rondônia. E vem a
crítica, como se o Governo não pudesse, não devesse,
não tivesse a obrigação de também melhorar a qualidade de vida dos seus servidores.
E o Governo tem feito, de forma sistemática, tem
atendido, tem negociado, tem debatido com os grevistas do Estado, das áreas envolvidas, de maneira
muito amadurecida, como é o caso da Secretaria de
Educação. Os servidores da educação conquistaram
o seu plano de cargos e salários recentemente, em
que tiveram um reajuste de aproximadamente 33%. É
o reajuste que vinha represado há anos e anos, que
os governos anteriores não abriram espaço nem para
negociar, não abriram espaço para o debate, não abriram espaço para dar aos servidores oportunidade de
discutir o seu direito, o direito de greve, o direito de
reivindicar melhorias salariais. No Governo Confúcio
Moura isso não está ocorrendo. Ele tem aberto entendimento para o diálogo e, em parceria, em debate com
os professores e servidores, tem encontrado a forma
intermediária de atender às suas reivindicações.
É claro que, depois de anos e anos de sufoco salarial, não pode o Governo Confúcio Moura, da noite
para o dia, repor todas as perdas que tiveram durante
esses anos, mas pelo menos atualmente está fazendo esforço para que a perda seja a menor possível.
Os agentes penitenciários são outra categoria de
servidores do Estado de Rondônia muito importante
para a nossa segurança pública. Os agentes penitenciários tiveram também um reajuste em torno de 94% nos
salários, o que representa sempre aumento de folha.
Tivemos na educação, como já falei, 33%, além
de substanciais melhorias salariais no Detran e no Idaron, atendendo a reivindicação antiga desses órgãos.
Esses dois órgãos, sobretudo o Idaron, já vinham, há
muito tempo, reivindicando, pedindo, lutando para obter
melhores condições de salários, mas, infelizmente, os
governos anteriores sempre os tratavam de forma arbitrária e alguns até retiravam direitos desses servidores,
que tiveram, depois, que recorrer à Justiça para ter de
volta os direitos retirados pelo Poder Executivo. Muitos criticam hoje o Governo Confúcio Moura por essas
concessões que são importantes para os servidores.
Também temos, na área da educação, muitos investimentos feitos em reforma de escolas. Este ano, o
Governo já gastou mais de R$30 milhões em reformas
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de escolas e em reformas feitas em parceria com as
escolas. São as escolas que fazem as suas reformas.
São os diretores de escola que fazem, no Município, a
reforma da escola. Nós não concordamos em concentrar a reforma dessas escolas num único local. Cada
Município faz a reforma e faz mais barato, porque
pega o empresário da própria cidade, em condições
de atender ali, sem maiores despesas para locomoção, sem maiores despesas para investimentos em
locomoção de máquinas. E é o empresário que está
tendo oportunidade de trabalhar. São empresários dos
Municípios que vêm, eles próprios, fazendo as reformas, com licitação feita pelo diretor da escola. Essa é
a descentralização exemplar que o Governo Confúcio
Moura vem fazendo no nosso Estado de Rondônia. E
já investiu nessa área mais de R$30 milhões.
Sr. Presidente, queremos destacar, ainda na parte
da educação, um ponto que considero muito importante: a democratização do ensino. O diretor de escola no
Governo Confúcio Moura é eleito; não é mais nomeado politicamente. Quem elege o diretor de escola é a
comunidade. São os pais, os alunos e os professores
que escolhem o diretor da escola, demonstrando assim que o Governo está totalmente aberto para uma
parceria democrática com a comunidade.
Fala-se tanto em pacto federativo e eu fico pensando: mas como nós vivemos numa federação e, de
repente, a decisão do Governo central de conceder
benefícios tributários a indústrias repercute lá na ponta, no Município, no Estado?
E que pacto é esse, em que apenas uma pessoa
decide, e as consequências, todos pagam? Os prefeitos, os governadores têm uma dilapidação enorme
da sua receita patrimonial, da sua receita financeira,
da sua receita tributária; e não têm compensações?
Então, eu creio que, agora, esse movimento que
fazem, aí, os prefeitos de todo o Brasil, vindo a Brasília pedir compensações – e aqui eu falo também
em nome dos prefeitos do meu Estado, do Estado de
Rondônia, que não estão conseguindo fechar a conta.
Não estão conseguindo fechar a conta, agora, no final
de sua gestão.
Eu me referi, há pouco, ao Prefeito Jean dos
Santos, do Município de Jaru, que está tentando fechar a conta, agora no final de seu mandato, e está
tendo enorme dificuldade. Está paralisando obras,
paralisando investimentos, está deixando de atender
outros compromissos urgentes por conta da falta de
recursos e do decréscimo de receita que teve, em razão, também, das isenções tributárias.
Por fim, a questão do ICMS do combustível diesel,
que era consumido, no Estado de Rondônia, pelas termelétricas. Em face da não queima desse combustível,

NOVEMBRO
2012
Novembro de 2012

da não compra desse combustível para as hidrelétricas,
nós vamos pagar agora, vamos ter um decréscimo de
receita de mais de R$130 milhões, que também deixa
de entrar para os cofres do Estado.
Mas o que é mais interessante é que, enquanto
o Estado perde esse volume enorme de recursos, mas
fica com todas as consequências sociais das hidrelétricas, o Estado de São Paulo recebe todo o ICMS
decorrente da energia elétrica gerada no Estado de
Rondônia, porque hoje a regra é de que o Estado consumidor é quem recebe os tributos relativos ao ICMS,
e o Estado produtor, o Estado que gera a energia fica
só com o desgaste, fica só com o problema social, fica
só com as consequências negativas da usina.
Por isso, eu queria, também, dizer que é importante que, no Pacto Federativo, se discutam todas essas questões. Nós não podemos pensar num regime
federativo onde o poder central decide tudo, e o poder
estadual e municipal em nada pode manifestar-se, a
não ser sofrer as consequências lamentáveis da perda
de receita, que ocorre sempre, indiretamente.
Eu queria, Sr. Presidente, já no final, pedir a V. Exª,
Eu queria ainda dizer que o Governador Confúcio
Moura esteve aqui, recentemente, 2 ou 3 meses atrás,
com o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, para tratar da questão do microempresário do
nosso Estado, o Estado de Rondônia. Então, eu queria
que V. Exa me permitisse fazer uma leitura rápida, pois
são poucas páginas.
Eu gostaria de registrar, brevemente, uma importantíssima vitória conquistada com muito esforço por
todos os empreendedores do Nordeste, particularmente os empreendedores do meu Estado de Rondônia.
Já durava anos, Sr. Presidente, a luta do empresariado rondoniense pela regulamentação do art.15-D
da Lei n° 7.827, de 1989. Este artigo, introduzido na
lei há cerca de 3 anos, permitia a renegociação das
dívidas dos empresários das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste contraídas perante os respectivos
fundos constitucionais de financiamento de cada região: o FNO, da Região Norte; o FNE, do Nordeste; e
o FCO, do Centro-Oeste.
Apenas no Estado de Rondônia, havia cerca de
9 mil empreendedores em situação de inadimplência,
que, dessa forma, ficavam impossibilitados de sacar
novos financiamentos, atrelados que estavam a débitos
que, por uma série de motivos, não tinham condições
de renegociar.
Tenho acompanhado de perto essa situação, Sr.
Presidente, e venho dedicando boa parte deste meu
curto mandato a ajudar essa classe produtora de Rondônia, essa classe que é nosso principal esteio econômico e social, fonte de emprego e renda para o nosso
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povo e de recursos financeiros para o Poder Público, na
forma dos pesados impostos, taxas e outras contribuições tributárias pagas pelos empresários deste País.
Nosso principal interlocutor, ao longo de todo
esse processo, foi o Sr. Leonardo Sobral, Presidente
do Sindicato das Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Simpi-RO). Tive o prazer de recebê-lo em meu
gabinete, no final de agosto, ocasião em que ele, um
dos principais líderes do empreendedorismo no nosso Estado de Rondônia e figura incansável na defesa
dos direitos da classe produtiva de Rondônia, pôde
me colocar a par da situação dos nossos empreendedores. Na oportunidade, fiz aqui um pronunciamento
sobre o assunto.
O Governador Confúcio Moura, que, constantemente, manteve diálogo e negociação referentes às
dívidas dos microempresários, conseguiu sensibilizar
o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra
Coelho, para a injustiça sofrida pelos empresários de
Rondônia.
De fato, Sr. Presidente, os empresários do Nordeste já contavam com duas resoluções da Sudene
– uma, de 2010, e a outra, de 2012 – que regulamentavam as dívidas daquele grupo com o FNE.
Os empresários do Norte, por sua vez, não tinham
nada, não tinham nenhuma garantia,...
(Interrupção do som.)
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
... nenhuma possibilidade de renegociação das dívidas
contraídas perante o Banco da Amazónia e o FNO.
Mas isso mudou, Srªs e Srs. Senadores, com a visita
do Ministro Fernando Bezerra a Porto Velho, em setembro, quando homologou as novas regras, que agora passam a beneficiar também os empreendedores
de Rondônia e dos demais Estados da Região Norte.
Cria-se, assim, Sr. Presidente, uma série de possibilidades para os empreendedores do meu Estado.
Renova-se a esperança desses profissionais que estão
na base da nossa economia. Empresas que estavam
paralisadas, estagnadas e inertes voltam a se mover,
a crescer, a investir.
Quero, portanto, agradecer ao Ministro Fernando
Bezerra a visita à nossa capital e, principalmente, o
esforço empenhado nessa questão que é da maior importância para o desenvolvimento de Rondônia. Quero
agradecer também a todos aqueles que se empenharam nessa luta, especialmente ao Sr. Leonardo Sobral,
cuja disposição incansável foi fundamental para essa
vitória, que, a partir de agora, se estende para todo
o nosso Estado. Agradeço também ao Governador
Confúcio Moura, que foi ao Ministério e levou o nosso
pronunciamento ao Ministro,...
(Interrupção do som.)
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O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– ... que mostrou grande interesse ao ler o discurso.
S. Exª disse que iria a Rondônia pessoalmente levar
a posição e a decisão do Ministério. Um semana depois, o Ministro Fernando Bezerra foi a Porto Velho e
concedeu-nos o que desejávamos, ou seja, o mesmo
tratamento da Região Nordeste.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Tomás Correia.
Agora, com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a
Folha de S.Paulo traz denúncia que repercuto, desta
tribuna, para anunciar duas providências.
A Folha divulga que a Presidência da República
destinou verba a jornais que não existem, publicações
fictícias na região do Grande ABC, no Estado de São
Paulo.
O jornal afirma que esses recursos foram transferidos, e nós estamos preparando, encaminhando à
Mesa, requerimento de informações.
O requerimento é encaminhado à Ministra de
Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República sobre a distribuição e os valores
dos recursos investidos em publicidade pelos órgãos
da Administração Federal nos anos de 2011 e 2012.
Qual foi o gasto do Governo Federal com publicidade oficial nesses 2 anos? Como foi a distribuição
desses gastos entre os diversos órgãos da Administração Federal? No total dos gastos, quanto foi direcionado para publicações vinculadas à Laujar Empresa
Jornalística S/C Ltda? Essa empresa tem sede em
São Bernardo do Campo, exatamente a morada do
PT no Brasil, a origem do Partido dos Trabalhadores.
Do total dos gastos da Presidência, quanto foi direcionado para publicações vinculadas a essa empresa?
Quais foram os títulos da referida empresa que foram
beneficiados com esses recursos? Que tipo de fiscalização foi realizada pela Secom no sentido de verificar
a idoneidade da referida empresa? Que tipo de fiscalização foi realizada pela Secom no sentido de confirmar se a empresa beneficiada com recursos públicos
pela Presidência efetivamente publicou esses títulos?
Caso os referidos títulos não tenham sido publicados,
que providências a Secom adotou para recuperar os
recursos públicos direcionados indevidamente à referida empresa?
Segundo a matéria do jornal Folha de S.Paulo,
os cinco títulos da empresa beneficiados pela Presidência inexistem em bancas do ABC paulista, onde
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supostamente seriam editados. Não são cadastrados
em nenhum sindicado de nenhuma categoria do universo editorial e são completamente desconhecidos
de jornalistas e jornaleiros da região.
Ainda segundo a matéria, exemplares enviados à
Presidência como provas de que as publicações existem contêm sinais de serem forjados.
Portanto, esse requerimento é essencial, e cabe
à Presidência da República, através da Secretaria de
Comunicação, informar ao Senado Federal, responder
a esses questionamentos. Tudo indica tratar-se de uma
empresa fantasma para o desvio de recursos públicos.
É importante saber quem são os beneficiados. Afinal,
nós estamos, no Brasil, constantemente nos referindo
a empresas laranja que são constituídas para o desvio
do dinheiro público. Esse é o caso; recursos na área
de publicidade.
O outro requerimento, Srs. Senadores, tem por
objetivo solicitar ao Tribunal de Contas da União que realize auditoria nos contratos de publicidade celebrados
entre a Secretaria de Comunicação da Presidência da
República e empresas privadas nesses anos de 2011 e
2012. Portanto, são duas providências: o requerimento
de informações e o requerimento que pede auditoria
do Tribunal de Contas da União.
Marcos Valério valia-se de recursos da área de
publicidade do governo para a sustentação de um escândalo que explodiu no Supremo Tribunal Federal,
o mensalão. Ainda hoje, o Ministro Joaquim Barbosa
coloca em debate e deliberação a penalidade que se
aplicará a José Dirceu, um dos artífices do mensalão.
Portanto, nós estamos outra vez verificando que recursos destinados à publicidade oficial estão sendo
utilizados desonestamente.
A denúncia é da Folha de S.Paulo, que afirma que
essa empresa, supostamente de fachada, é a 11ª no
ranking de pagamentos, e os seus títulos são ignorados
por mercado e bancas. Portanto, é uma providência
indispensável nesta hora. Cabe à oposição cumprir o
seu dever, e nós estamos na tribuna nesta segunda-feira esvaziada exatamente com esse objetivo.
Há poucos dias, divulgou-se que o prejuízo do
País com a corrupção chega a R$200 bilhões por ano.
Essa avaliação dá conta de que R$200 bilhões anualmente são desviados dos cofres públicos pela corrupção. O Governo brasileiro não aplica R$200 bilhões na
saúde pública. Certamente, está muito longe de aplicar
esses valores em segurança pública. A violência grassa, especialmente nos grandes centros urbanizados,
nas grandes metrópoles e chega também ao interior
do País. Mas não há uma ação objetiva, concreta e
competente do poder público para contê-la. O que há
é a alimentação da corrupção através dessa sangria
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incontida de recursos públicos nas mais variadas formas de corrupção.
Essa é uma avaliação recente, seriam R$12 bilhões por ano. Imaginem o que seria possível fazer na
área de serviços públicos, na área de saúde, educação
ou mesmo na área de infraestrutura desse País, com
tantos gargalos ainda insuperáveis. Imaginem o que
seria possível fazer em matéria de habitação popular
R$200 bilhões por ano de evasão de recursos públicos pela corrupção.
Nós não temos uma avaliação cirúrgica dos desvios do dinheiro público. Nós verificamos que, a cada
ano, os valores são mais expressivos. Há algum tempo,
a transparência internacional falava em US$70 bilhões
por ano; agora já se fala em R$200 bilhões anualmente. Não faz muito tempo a transparência internacional
afirmava que, se o Brasil tivesse o mesmo índice de
corrupção da Dinamarca, teríamos uma renda per capita 70% maior do que temos hoje. Ou seja, o brasileiro
teria um ganho 70% superior ao ganho atual. Isso é
muito sério, isso é muito grave.
Há uma avaliação de que, pelo menos, um terço
da dívida pública brasileira se deve à corrupção. Há
outra avaliação, que é bom repetir sempre, de que o
nosso País desperdiça investimentos, anualmente,
porque os grandes grupos econômicos escolhem para
os seus investimentos os países com os menores índices de corrupção, porque são mais confiáveis para
investimentos de grande porte. E, com isso, nós desperdiçamos trabalho, salário, renda, receita pública,
oportunidades de vida melhor aos brasileiros.
Não há como não destacar a importância do
combate à corrupção. Constantemente indagam, especialmente pelas redes sociais: o que nós fazemos aqui
para combater à corrupção? Certamente, os resultados podem ser expressivos, mas não são suficientes.
Eu poderia citar alguns exemplos. Em que pese o fato
de a oposição ser minúscula, numericamente insignificante, certamente sem ela a corrupção seria maior.
O conforto da autoridade para errar, quando o espaço da denúncia, da fiscalização, da crítica é reduzido,
estimula, sem dúvida, a corrupção, impulsionando os
índices que crescem anualmente.
Eu cito – lembro-me aqui, de memória – a CPI do
futebol. A CPI do futebol importou em recuperar cerca
de R$160 milhões. Foram devolvidos R$160 milhões
aos cofres públicos do País, à Receita Federal. E mais
cerca de R$40 milhões – em moeda estrangeira –, em
razão das transações efetuadas por clubes brasileiros
com clubes do exterior, à margem da legislação, sem
que esses recursos passassem oficialmente pelo Banco
Central. Portanto, uma recuperação de valores significativos em uma Comissão Parlamentar de Inquérito
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instalada no Senado Federal, e que tive a oportunidade
de presidi-la, há cerca de 10 anos, 12 anos.
Há reflexos desta CPI recentemente na Europa,
porque esta CPI, ao investigar, acabou descobrindo
uma conta bancária, em um paraíso fiscal, em nome
de uma empresa denominada Sanud, o que provocou
um grande escândalo, recentemente, na Europa, e
culminou com a queda do Sr. Ricardo Teixeira da Presidência da CBF. Portanto, há, sim, resultados. É evidente que não são suficientes, mas é preciso que eles
sejam destacados, para que não prevaleça a ideia da
inutilidade de uma instituição como o Senado Federal.
Ainda agora, mais recentemente, R$468 milhões
foram recuperados pelo Governo da União, em acordo
celebrado pelo advogado do ex-Senador Luiz Estevão
com o Advogado-Geral da União. Para que os bens do
ex-Senador fossem liberados, houve um acordo de ressarcimento, e os cofres públicos receberam um retorno
de R$468 milhões, como consequência da CPI do Poder
Judiciário, que foi instalada também no Senado Federal.
Eu imagino – não tenho como avaliar – que certamente a corrupção seria ainda maior se não existissem esses
mecanismos de controle não só do Poder Judiciário, mas
de outras instituições e de outros Poderes. Eu faço referência à Polícia Federal, que é uma instituição independente, competente e ousada, que tem que ser valorizada por
todos nós. Quantas operações policiais foram realizadas,
no Brasil, nos últimos tempos, com consequências, com
ações judiciais que resultaram em condenação e prisão!
A Polícia Federal tem sido desvalorizada.
Ainda no último sábado, tive a oportunidade de
participar de um evento comemorativo na Associação
dos Servidores da Polícia Federal, em Santa Felicidade,
Curitiba, onde, para honra minha, recebi uma pequena
homenagem dos policiais federais do Paraná. Mas, na
verdade, eles é que devem ser homenageados pela luta
incansável, nesse combate intransigente à corrupção
– à corrupção na Administração Pública, sobretudo.
Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal
acaba de definir a pena imposta a José Dirceu, 10
anos e 10 meses de prisão. O Brasil pode mudar se
nós valorizarmos as instituições.
Eu me referia à Polícia Federal e às inúmeras
operações policiais bem-sucedidas, mas há que se
premiar o policial federal pela sua ousadia, pela sua
competência e pelo seu trabalho, com a reestruturação de cargos e salários, que é a reivindicação do
momento, para aparelhar melhor, para estimular, para
jogar de fato a Polícia Federal contra a corrupção no
Brasil. O Ministério Público Federal também atua com
independência e há de ser valorizado por todos nós.
O Supremo Tribunal Federal, neste momento, reabilita
o Poder Judiciário, conquistando credibilidade em ra-
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zão da implacabilidade desse julgamento memorável
e histórico do mensalão. Mas não basta que os mensaleiros sejam condenados, com o julgamento que se
faz e que breve estará concluído; existe outra tarefa,
um passo adiante, que é combater o sistema que dá
origem ao mensalão ou que dá origem aos mensalões,
ou que abre as portas da corrupção, favorecendo os
desonestos de toda sorte e de todas as áreas do setor
público e do setor privado.
O combate a esse sistema há de ser prioridade.
Nós não identificamos ainda, na classe política brasileira, um movimento à altura da nossa responsabilidade
no combate a esse sistema. Mas que sistema é esse?
Eu vou repetir incansavelmente: é o sistema promíscuo
que estabelece uma relação desonesta do Poder Executivo com o Legislativo, agentes públicos e privados
para, através do aparelhamento do Estado, instalar um
balcão de negócios onde se favorece os aliados com
benesses, com favores, usando a estrutura da Administração Pública como moeda de troca. Como disse antes,
isso transforma a oposição em insignificância política
numérica para errar confortavelmente, sem o risco da
condenação popular, porque, além do aparelhamento
do Estado, da relação de promiscuidade, gastam-se fortunas, milhões em publicidade – e é a razão da minha
presença na tribuna nesta segunda-feira – para passar
ao povo brasileiro a ideia de que o Governo é competente – propaganda, muitas vezes, enganosa, iludindo
a opinião pública do País para angariar popularidade.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Assim, se erra fácil e confortavelmente, porque, apesar
do erro, garante-se popularidade elevada para vencer
eleições.
Esse é o modelo promíscuo que tem que ser
combatido, tem que ser destruído e tem que ser sepultado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 954, DE 2012
Solicita ao Tribunal de Contas da União
que seja realizada auditoria nos contratos
de publicidade oficial celebrados entre a
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Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e empresas privadas
nos anos de 2011 e 2012.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do disposto no inciso IV
do art. 71 da Constituição Federal, que seja solicitada
ao Tribunal de Contas da União, a realização de auditoria nos contratos de publicidade oficial celebrados
entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e empresas privadas nos anos
de 2011 e 2012.
Justificação
O jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 11
de novembro do corrente, noticiou que a Presidência da
República gastou R$ 135,6 mil para fazer publicidade
oficial em cinco jornais de São Paulo que não existem.
Segundo a matéria, “os cinco títulos da empresa
beneficiados pela Presidência inexistem em bancas do
ABC paulista, onde supostamente são editados, não
são cadastrados em nenhum sindicato de nenhuma
categoria do universo editorial e são completamente
desconhecidos de jornalistas e jornaleiros da região”.
Ainda segundo a matéria, “Exemplares enviados
à Presidência como provas de que as publicações existem contêm sinais de serem forjados”.
Assim, o presente requerimento tem por objetivo verificar, por intermédio de auditoria do Tribunal de
Contas da União, a legalidade e os resultados na aplicação de recursos públicos, por parte da Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República, para
publicidade oficial nos anos de 2011 e 2012.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2012. –
Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 955, DE 2012
Solicita informações à Sra. Ministra de Estado da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República sobre a distribuição e os valores dos recursos investidos em
publicidade pelos órgãos da administração
federal nos anos de 2011 e 2012.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações à Sra. Minis-
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tra de Estado da Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República, sobre a distribuição e
os valores dos recursos investidos em publicidade e
patrocínio pelos órgãos da administração federal nos
anos de 2011 e 2012:
Qual foi o gasto total do Governo Federal com
publicidade oficial nos anos de 2011 e 2012?
Como foi a distribuição desses gastos entre os
diversos órgãos da administração federal?
Do total dos gastos, quanto foi direcionado para
publicações vinculadas à empresa Laujar Empresa
Jornalística S/C Ltda?
Do total dos gastos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, quanto foi
direcionado para publicações vinculadas à empresa
Laujar Empresa Jornalística S/C Ltda?
Quais foram os títulos da referida empresa que
foram beneficiados com esses recursos?
Que tipo de fiscalização foi realizada pela SECOM no sentido de verificar a idoneidade da referida
empresa?
Que tipo de fiscalização foi realizada pela SECOM
no sentido de confirmar se a empresa beneficiada com
recursos públicos pela Presidência efetivamente publicou esses títulos?
Caso os referidos títulos não tenham sido publicados, que providências a SECOM adotou para recuperar os recursos públicos direcionados indevidamente
à referida empresa?
Justificação
O jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 11
de novembro do corrente, noticiou que a Presidência da
República gastou R$ 135,6 mil para fazer publicidade
oficial em cinco jornais de São Paulo que não existem.
Segundo a matéria, “os cinco títulos da empresa
beneficiados pela Presidência inexistem em bancas do
ABC paulista, onde supostamente são editados, não
são cadastrados em nenhum sindicato de nenhuma
categoria do universo editorial e são completamente
desconhecidos de jornalistas e jornaleiros da região”.
Ainda segundo a matéria, “Exemplares enviados
à Presidência como provas de que as publicações existem contêm sinais de serem forjados”.
Assim, o objetivo deste requerimento é analisar
as condições em que são destinados recursos públicos à publicidade oficial para que, assim, tenha-se um
maior controle sobre os gastos do governo federal com
esse tipo de despesa.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2012. –
Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão)
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra, pela Liderança do
PMDB, o Senador Romero Jucá. Após S. Exª, falarão o
Senador Anibal Diniz e o Senador Jarbas Vasconcelos.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer um
registro que considero extremamente importante sobre
a agenda que deveremos priorizar aqui, no Senado,
neste mês de novembro.
Nós temos alguns temas que são emergenciais.
Eu já tenho me manifestado do plenário do Senado
outras vezes e quero voltar a bater nesses temas, porque considero fundamental que, a partir de amanhã,
com a Casa completa, com os Líderes presentes, em
reunião com o Presidente José Sarney, nós possamos
construir essa agenda de votação, que é, como disse,
emergencial.
Primeiro assunto: a questão do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Não podemos deixar vencer
esta semana sem termos uma definição da data da
votação aqui, no plenário do Senado, dessa matéria.
Várias matérias na imprensa têm registrado a importância desse tema. A partir de janeiro, R$50 bilhões
que são destinados aos Estados no ano de 2013 não
terão fórmula de cálculo para repasse aos Estados.
Portanto, no dia 10 de janeiro, do próximo ano – menos de dois meses –, a parcela que deve ser recebida pelos Estados, aliás, a maior parcela referente aos
três desembolsos mensais do FPE e do FPM – Fundo
de Participação dos Municípios, não terá fórmula, se
não caminharmos numa solução urgente para essa
questão. Então esse é o primeiro ponto que quero falar nesta tarde.
Há necessidade e quero, aqui, conclamar os líderes, o Presidente Sarney, para que possamos fazer
uma reunião com o Senador Walter Pinheiro, relator
da matéria, que já tem trabalhado sobre essa questão, para que tenhamos a condição de fechar um texto
e fechar um calendário, ainda no mês de novembro,
dando condições de a Câmara dos Deputados tratar
também dessa matéria no mês de dezembro – emergencialmente, como vamos tratar aqui.
Sei que o Presidente José Sarney tem tratado
com o Presidente Marco Maia sobre essa questão,
mas nunca é demais ressaltar a urgência do tema e a
importância dessa matéria, Senador Anibal Diniz. Principalmente para os nossos Estados que dependem da
transferência do FPE, como é o caso do Estado de V.
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Exª também, Presidente, o Estado de Rondônia. Não
podemos ficar aguardando mais uma ação como essa.
Além disso, gostaria de registrar a importância
de votarmos aqui, em alguma medida provisória que
vá ser votada no plenário do Senado ou da Câmara, o
que já propus ao Governo Federal, o que a Presidenta
Dilma já mandou analisar no Ministério da Fazenda,
que é o parcelamento ou o reparcelamento, ou a repactuação das dívidas do INSS com os órgãos públicos,
principalmente com Municípios e Estados.
Os Municípios estão sobrecarregados. Os Municípios que fizeram parcelamentos em outra situação
de recebimento do FPM, hoje, não conseguem pagar
esses parcelamentos. Muitos desses Municípios estão sendo retirados, na boca do caixa, no Banco do
Brasil ainda, da parcela do parcelamento e, portanto,
não sobram recursos para pagar a folha de pessoal.
Muitos Municípios, hoje, no Brasil, estão atrasados com folha de pessoal exatamente porque a queda
do FPM é uma verdade.
O FPM e o FPE, que são baseados na arrecadação de Imposto de Renda e do IPI, caíram com as
concessões e as desonerações do Governo. Aliás, é
por isso, Senador Jarbas Vasconcelos, que eu tenho
me batido aqui para que a gente faça também um
ajuste tributário, diminuindo o percentual do IPI e do
Imposto de Renda na transferência do FPE e do FPM,
mas acrescentando as contribuições e outras receitas,
ou seja, repactuando também a forma de remuneração ou de recursos oriundos do FPE e do FPM, para
acabar a sazonalidade do Imposto de Renda e do IPI
e acabar também com essas questões. Na hora em
que o Governo Federal faz uma desoneração, 50%
dessa desoneração é bancada por Estados e Municípios, que já contavam com esse recurso aprovado
nos seus orçamentos, e, portanto, ficando em déficit,
muitas vezes, inclusive, não cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal.
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Então, nós temos problema no Fundo de Participação
dos Estados, problema no Fundo de Participação dos
Municípios, necessidade de repactuação do INSS de
Estados e Municípios, e também é importante dizer
que, a partir de janeiro, cai a arrecadação de ICMS
de Estados e Municípios com a desoneração da conta
de energia elétrica. E a Cide também foi zerada. Portanto, tudo isso impacta transferências e recursos de
Estados e Municípios.
É fundamental, nessa questão do Pacto Federativo que estamos discutindo aqui no Plenário do Senado,
nas Comissões, no trabalho feito por essa Comissão
de notáveis, que encaminhou proposta ao Senado, que

112

60550 Terça-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nós possamos discutir tudo isso para que os Estados
e Municípios que dependem efetivamente das transferências do Governo Federal, das transferências constitucionais, possam ter uma outra situação que não a
situação de penúria e dificuldade em que vivem hoje.
Então, faço aqui esse registro novamente, Sr.
Presidente, conclamando os Líderes, o Presidente
Sarney, para que possamos sentar e construir essa
agenda de votação. E quero incluir aqui mais um ponto
nessa agenda urgente de votação, que é a mudança
do indexador da dívida dos Estados, porque, hoje, com
a taxa Selic em 7,25%, os Estados estão pagando –
muitos deles –, no reajuste dos juros das dívidas dos
Estados, 15%, 16%, portanto, o dobro da taxa Selic,
o que faz crescer a dívida dos Estados e faz ser injusta essa questão para com Estados e Municípios, que
estão rolando as suas dívidas com o Governo Federal.
Então, são esses pontos que eu espero ver discutidos e votados, ainda neste mês de novembro, aqui,
no plenário do Senado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Romero Jucá.
Concedo a palavra ao nobre Senador Anibal Diniz,
do PT do Acre, pelo prazo regimental 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, gostaria, nesta segunda-feira,
de destacar, aqui na tribuna, os excelentes resultados
alcançados por um programa de largo alcance social,
que, em menos de uma década, já transformou a vida
de milhões de pessoas, que é o programa Bolsa Família.
Com nove anos de funcionamento, o Bolsa Família
é o programa de transferência de renda que chega hoje
a 13,7 milhões de famílias, que beneficia diretamente
cerca de 50 milhões de pessoas e que tem ótimos resultados para mostrar.
A população alvo são as famílias em situação de
pobreza ou de extrema pobreza. Para receber o benefício, são considerados a renda mensal per capita da
família, o número de crianças e adolescentes até 17
anos e a existência de gestantes e de mães que estão
amamentando. O objetivo é um resgate da cidadania
e também proporcionar oportunidades para essas famílias e suas crianças.
Os resultados desse programa dão a dimensão
de sua importância. A aprovação no ensino médio de
alunos assistidos pelo programa Bolsa Família, por
exemplo, é de 80,8%, ou seja, acima da média brasileira, de 75,1%. Isso segundo dados do Censo Escolar
de 2010. A evasão dos filhos das famílias beneficiadas
também é menor; é de 3% no ensino fundamental e de
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7,2% no ensino médio, em comparação com as taxas
nacionais, de 3,5% no ensino fundamental e de 11,5%
no ensino médio.
Repetindo esta informação, porque ela é muito
importante: a média nacional de evasão no ensino
fundamental é de 3,5%, mas, entre os alunos cujas
famílias são assistidas pelo Bolsa Família, essa média
cai para 3%. No ensino médio, a taxa de evasão ou
desistência é de 11,5% no plano nacional, mas, com a
presença do Bolsa Família, esse índice fica em 7,2%,
também segundo o Censo Escolar de 2010.
Outra característica que merece destaque é o fato
de o Programa Bolsa Família não apenas ajudar a garantir o alimento, mas também acompanhar de perto a
situação das crianças em sala de aula. Os alunos precisam comprovar 85% de frequência na escola. Com
isso, o Governo está conseguindo reduzir a pobreza
da população, melhorar a frequência escolar e o desempenho das crianças em sala de aula.
Além disso, as famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família, que tenham crianças de até sete anos
ou gestantes, devem prestar informações regulares
aos agentes municipais de saúde pública. É necessário
apresentar o registro sobre a vacinação, peso e medida
das crianças, além do acompanhamento do pré-natal
das gestantes. São exigências e cuidados que asseguram uma conquista social importante.
Ao contrário do que apregoavam os críticos da
transferência de renda, que a consideravam uma forma de mal acostumar a população mais pobre e de
incentivar o desemprego e a preguiça, os dados do
Bolsa Família mostram justamente o contrário: aqueles que recebem o beneficio trabalham, sim, e lutam
para melhorar de vida. Inclusive, há maior geração de
emprego nas regiões onde o Programa beneficia mais
pessoas, ajudando a desenvolver a economia local.
Dados do Ministério do Desenvolvimento Social
informam que o índice de emprego no País cresceu
mais exatamente nas regiões onde temos mais presença do Programa Bolsa Família.
Em recente entrevista, a Ministra da Pasta, Tereza Campello, destacou que são exatamente nas pequenas cidades do Nordeste, em meio à população
pobre, onde tivemos, nos últimos anos, mais geração
de postos de trabalho e de renda.
As pesquisas mostram que as famílias mais pobres utilizam o benefício para melhorar a situação de
um filho, por exemplo, para que ele tenha mais oportunidade de crescimento e uma vida diferente e melhor.
Ou seja, o Programa Bolsa Família não estimula o desemprego. Ao contrário, gera um resultado importante para o País: o de ajudar o desenvolvimento
econômico e social das regiões mais pobres. Uma vez
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que a população tem dinheiro, ela passa a consumir
bens e serviços, e esse recurso é diretamente injetado no desenvolvimento regional. Dados mostram que
cada R$1,00 investido pelo Governo no Programa Bolsa Família, há um retorno para economia de R$1,44.
Então, não podemos falar em gasto, mas, sim, em investimento, por se tratar de um recurso que circula e
que gera um efeito multiplicador.
Nos últimos anos, o investimento do Governo Federal no Bolsa Família aumentou mais que cinco vezes,
assim como a quantidade de famílias atendidas. Em
2003, quando foi lançado o Programa, foram investidos
R$3,2 bilhões para atender uma população de 3,6 milhões famílias. Neste ano de 2012, o orçamento é de
R$20 bilhões, para beneficiar 13,7 milhões de famílias.
As pesquisas mostram ainda que a família gasta
o benefício recebido do Governo principalmente com
alimentação, remédios, roupas, material de limpeza e
de higiene, ou seja, gasta com saúde, com cidadania.
Por isso, afirmamos que o Programa Bolsa Família está cumprindo plenamente com seus objetivos
e com seu planejamento estratégico ao combater a
fome e promover a segurança alimentar e nutricional;
ao combater a pobreza e outras formas de privação das
famílias; e ao promover o acesso à rede de serviços
públicos, em especial, saúde, educação, segurança
alimentar e assistência social. O Governo está cumprindo a missão traçada lá atrás, no início da gestão
do governo do Presidente Lula, visando à promoção
do desenvolvimento com distribuição de renda.
Isso vale a pena ser reforçado porque houve uma
preocupação desde o início do governo do Presidente
Lula no sentido de fazer com que o Brasil crescesse,
mas principalmente de fazer com que o PIB do Brasil
fosse distribuído com maior justiça, e isso tem acontecido tanto ao longo dos oito anos do governo do Presidente Lula quanto nesses quase dois anos da Presidenta Dilma Rousseff. Tem havido uma preocupação
toda especial com a manutenção e com a ampliação
do Programa Bolsa Família porque ele repercute diretamente tanto no desempenho escolar das crianças,
cujas famílias são assistidas pelo Programa, quanto
contribui de maneira significativa também para elevar
economias deprimidas, principalmente em regiões pobres do Nordeste, do Norte, onde a presença de um
grande número de famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família acaba contribuindo para um desempenho maior da economia local.
Então, esse Programa é de altíssimo impacto social. Há aqueles que criticam, que acham que o Governo
não deveria trabalhar com esse tipo de programa por
gerar certo comodismo por parte das famílias pobres,
mas essa é uma preocupação que foi apresentada de
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maneira muito coerente, muito serena e muito responsável pelo Presidente Lula, que teve a sensibilidade
da Presidenta Dilma ao dar continuidade e ampliação
ao Programa.
Vale ressaltar que o Bolsa Família, desde a sua
concepção, é apenas a porta de entrada para aquelas
pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Tão logo
tenham condições para buscar seu próprio negócio,
ou tenham ascensão social, elas podem abdicar do
Programa, à medida que conseguem fazer com que
sua taxa de renda passe do nível mínimo exigido. É
possível que elas tenham uma ascensão e deixem de
depender desse tipo de programa.
A Presidenta Dilma se comprometeu com a criação do Ministério da Pequena Empresa, um ministério destinado a incentivar os pequenos negócios e a
promover a economia nos lugares mais distantes e
isolados do Brasil. Isso ainda não foi possível. O Ministério ainda não foi implantado, mas devo dizer que,
no Estado do Acre, o Governador Tião Viana conseguiu criar a Secretaria de Pequenos Negócios. Essa
Secretaria tem dado um impulso muito importante na
melhoria da qualidade de vida de muitas famílias que
têm aderido a ela.
Primeiro, elas fazem um treinamento específico;
depois, passam a receber um financiamento do Estado para aquisição dos equipamentos necessários ao
ofício para o qual essas famílias foram treinadas. Dessa maneira, o Governo do Acre já fez um investimento
destinado a 3 mil famílias e tem o objetivo de chegar,
até o final de 2013, a mais 10 mil famílias.
Então, temos grandes possibilidades de, somando
os esforços para retirar da pobreza extrema as famílias com aquela ajuda imediata, que é a ajuda emergencial, simbolizada pelo Bolsa Família, nós temos
também que pensar na política pública, aquela que
vai verdadeiramente promover o resgate da cidadania
dessas famílias, quando elas passam a protagonizar
o seu próprio sustento, desenvolvendo algum tipo de
atividade econômica.
Nesse sentido, o Governo do Acre deu um passo
importante. O Governador Tião Viana está de parabéns.
O Secretário de Pequenos Negócios, José Reis, e a
Sílvia Monteiro, que é a sua Subsecretária, têm atuado
muito nesse sentido, têm identificado famílias e têm se
dedicado muito a formar essas famílias e fazer com
que elas passem a desenvolver seu potencial a partir
da criação do seu próprio negócio. E esse é o objetivo
que, imaginamos, vai mais adiante ser perseguido por
outros Estados. Tenho certeza de que o próprio Governo brasileiro vai criar as condições para fazer do
Ministério da Pequena Empresa uma realidade que
vai estar presente em todos os Estados e, assim, vai
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contribuir para que milhões e milhões de brasileiros
que hoje dependem do Bolsa Família amanhã possam
ter o seu próprio negócio e vencer na vida a partir do
seu próprio esforço.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Anibal Diniz.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas
Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho a esta tribuna hoje para homenagear uma
instituição que há 60 anos trabalha arduamente para
formar profissionais e líderes do mercado de comunicação brasileiro. A Escola Superior de Propaganda e
Marketing, ou simplesmente ESPM, surgida do idealismo de alguns pioneiros da propaganda brasileira em
1951, é hoje um patrimônio da Educação brasileira.
Poucos vislumbravam, na década de 1950, que
o Brasil se tornaria em um dos maiores mercados globais de propaganda, ganhando prêmios mundo afora
e consagrando seus profissionais entre os melhores
deste mercado nos cinco continentes.
Quem começou a transformar realidade o sonho
de ter uma escola de propaganda de primeira grandeza
no Brasil foi o escritor e publicitário Rodolfo Lima Martensen, apoiado por dois nomes de peso no cenário
das artes e do meio empresarial nacional: Pietro Maria
Bardi, fundador do Museu de Arte de São Paulo, e Assis
Chateaubriand, magnata do ramo das comunicações.
Batizada de Escola de Propaganda do Museu de
Arte de São Paulo, a instituição manteve-se instalada
no Masp até 1955. Ali, os melhores profissionais da
área davam sua contribuição para formar novos talentos para o mercado, justificando a consagração do
slogan “Ensina quem faz”.
Com o tempo, Sr. Presidente, profissionais de
Educação se somaram a esses pioneiros, criando
uma bem-sucedida mescla de teoria e prática que se
mantém até hoje. Na década de 1970, houve a mudança de nome para Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM).
Em 1971, sob a direção de Otto Hugo Scherb, a
instituição foi reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Três anos depois, iniciou seu processo de
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expansão, com a abertura da unidade do Rio de Janeiro. Em 1978, a ESPM começou a oferecer cursos
de pós-graduação, e, na década seguinte, entrou em
atividade a unidade de Porto Alegre.
Nas últimas três décadas, a ESPM experimentou
um vigoroso processo de crescimento e diversificação,
com a criação de quatro novos cursos de graduação
– Administração, Design, Jornalismo e Relações Internacionais – que vieram se juntar ao de Propaganda e
Marketing que deu origem a tudo.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, todo esse movimento levou a ESPM, inevitavelmente, ao posto de
uma das maiores e melhores escolas de comunicação
e gestão do País.
Associação sem fins lucrativos, a instituição reinveste continuadamente seus resultados na qualidade
da educação, na pesquisa e diversos projetos de inovação. É um compromisso incessante e inquebrantável
com a qualidade do ensino. Por isso, não foi de estranhar quando a ESPM apareceu, recentemente, entre
as líderes do Ranking Universitário Folha, elaborado
pelo jornal Folha de São Paulo, que obteve enorme
repercussão no mercado educacional brasileiro. Trata-se do resultado natural do esforço pela excelência na
educação e na qualidade de professores que a ESPM
despende incessantemente.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs. Senadoras, Srs.
Senadores, os 60 anos da ESPM devem ser celebrados por toda a sociedade brasileira, que encontra, na
Escola, um exemplo de obstinação, dedicação e fé na
educação de nível superior em nosso País. A ESPM
é um patrimônio de todos os brasileiros e, como tal,
deve ser reconhecida e preservada.
Fica aqui esta homenagem aos pioneiros que
acreditaram no sonho de criar uma das melhores escolas de comunicação e gestão do mundo. E também
àqueles que, ao longo dessas seis décadas, têm se
esforçado para manter este sonho vivo, com grande
paixão e dedicação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, e meus
agradecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Jarbas Vasconcelos.
Parabenizo-o pelo pronunciamento que faz nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/PMDB
– RO) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea
c, item 12, do Regimento Interno do Senado Federal,
que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 351, de 2012,
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além da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS).
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Os Srs. Senadores.Flexa Ribeiro, Aloy-
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sio Nunes Ferreira e Mário Couto enviaram discursos
à Mesa, para serem publicados na forma do disposto
no art. 203, combinado com o Inciso I e § 2º do art.
210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do editorial intitulado “Crise na Comissão de
Ética”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo de
26 de setembro de 2012.
O editorial destaca a posição da Presidente Dilma
Rousseff na indicação dos novos membros do Conse-
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lho de Ética da Presidência da República. A Presidente
deixou uma posição de vingança ao ser contrariada
pelos antigos conselheiros e ainda perdeu o presidente do Conselho.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
neste momento para fazer o registro do editorial intitulado, “Luz, gasolina e embromação”, publicado pelo
jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 11 de
setembro de 2012.
O editorial destaca a confusão praticada pelo
Governo Federal ao misturar o combate à inflação, o
corte das tarifas de eletricidade, o aumento do preço
dos combustíveis e a política de juros.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
Luz, gasolina e embromação
11 de setembro de 2012
O Estado de S.Paulo
O governo faz uma enorme e perigosa confusão ao misturar combate à inflação, corte das tarifas
de eletricidade, aumento do preço dos combustíveis
e política de juros. Como disse um pensador petista,
uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa,
mas essa obviedade parece inacessível aos formuladores da política econômica. As autoridades podem
frear a evolução dos indicadores de preços, no próximo ano, se tornarem mais barata a energia elétrica.
Mas a inflação retomará seu curso, em pouco tempo,
se as condições propícias à elevação geral de preços
continuarem presentes. Para isso, bastará a conjunção
de crédito farto, gasto público excessivo e demanda
suficiente para sancionar aumentos de preços. A confusão se completa quando a contenção de um índice
- evento temporário - é apontada como oportunidade
para arrumar as contas da Petrobrás e até para manter os juros baixos.
O governo acertará quando reduzir o peso fiscal
sobre as contas de eletricidade e baratear o uso da
energia tanto para empresas como para as famílias. A
produção brasileira ficará um pouco mais competitiva
e, ao mesmo tempo, os consumidores ganharão uma
pequena folga no orçamento. Essa decisão contribuirá para o desenvolvimento do setor produtivo, para a
preservação de empregos, ou até para sua criação, e
para o aumento do bem-estar dos brasileiros. Não será,
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no entanto, exceto por um equívoco notável, parte de
uma política anti-inflacionária.
O governo acertará, também, se deixar a Petrobrás adotar uma política de preços realista e compatível
com suas necessidades econômicas e financeiras. Se
for necessário um aumento de preços de combustíveis,
será esse o procedimento correto. Manter o subsídio
ao consumo apenas servirá para disfarçar a inflação,
causará desajustes nos preços relativos (prejudicando,
por exemplo, a produção de etanol) e privará a Petrobrás de recursos importantes para seus investimentos.
Mais do que nunca, a empresa precisa de uma forte
geração de caixa, para elevar a produção no curto
prazo e avançar na caríssima e complexa exploração
das reservas do pré-sal.
O prejuízo da empresa no último trimestre, seus
indisfarçáveis problemas de produção e os erros cometidos em seus planos de investimento evidenciam os
males de uma administração subordinada a interesses
políticos dos governantes, de seus partidos e de seus
aliados nacionais e estrangeiros. A correção desses
erros, adiada por muito tempo, é agora urgentíssima
e sua oportunidade independe do corte de tarifas da
energia elétrica.
Mesmo quando acerta, o governo se mostra incapaz de formular com clareza uma boa estratégia de
crescimento, com uma ampla e bem articulada bateria
de medidas para tornar a economia nacional mais produtiva, menos sujeita a desajustes e mais preparada
para a competição global. As novas iniciativas acabam
prejudicadas pela confusão de objetivos e pela vocação
do governo para as políticas de remendos. Sem disposição para reformar seriamente o sistema tributário,
as autoridades preferem remendá-lo. Essa preferência
é explicável tanto pelas dificuldades políticas de uma
reforma genuína quanto pela incapacidade de cortar
despesas e de racionalizar a administração.
A confusão de objetivos acaba resvalando para a
mistificação. Disfarçar a inflação é politicamente mais
lucrativo e muito menos trabalhoso do que executar
uma séria política anti-inflacionária. Com uma política séria, é possível atenuar os efeitos de choques de
preços, limitando sua transmissão e, em certos casos,
intervindo no mercado com a venda de estoques de
segurança. Atenuar, no entanto, é muito diferente de
disfarçar.
Uma política honesta e competente cuidará de
baixar as contas de eletricidade, de ajustar os preços
dos combustíveis e de controlar a inflação sem misturar os objetivos próprios e os processos de cada linha
de ação. Se cada parte for bem executada, o resultado
geral será uma economia mais eficiente, mais próspera
e mais compatível com o bem-estar. Discutir como fi-

118

60556 Terça-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cará o índice oficial de inflação, no fim do próximo ano,
se houver este ou aquele corte nas tarifas de energia
elétrica, é mais que um equívoco. É uma vergonhosa
embromação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do editorial intitulado, “O Uruguai e o
golpe pró-Chavez”, publicado no jornal O Estado de
S. Paulo do dia 04 de julho de 2012.
O editorial destaca a insatisfação do Uruguai,
manifestada pelo seu presidente, do ingresso da Venezuela no Mercosul, da forma como tudo aconteceu.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
O Uruguai e o golpe pró-Chávez
4 de julho de 2012
O Estado de S.Paulo
Ainda é possível barrar o ingresso da Venezuela
no Mercosul e corrigir o desatino cometido em Mendoza, na semana passada, na reunião de cúpula do
bloco, alertam o chanceler do Uruguai, Luis Almagro,
e o vice-presidente, Danilo Astori. “Não compartilho
a decisão de autorizar a entrada da Venezuela como
membro pleno, porque se trata de uma agressão institucional muito importante, talvez a mais grave dos
21 anos do Mercosul”, disse Astori, segundo informou
o jornal El Observador, de Montevidéu, na edição de
ontem. De acordo com Almagro, a proposta de só oficializar em 31 de julho a adesão do novo sócio partiu
do governo uruguaio. “Sendo assim, teremos de avaliar
a possibilidade de reverter o anúncio”, acrescentou.
A admissão da Venezuela foi anunciada na última
sexta-feira, no fim da reunião em Mendoza. Suspenso
o Paraguai, por causa do impeachment do presidente
Fernando Lugo, o governo brasileiro decidiu aproveitar
a oportunidade para admitir o presidente Hugo Chávez
como sócio com plenos poderes na direção do bloco.
Entendeu que o último obstáculo, o Senado paraguaio,
estava afastado.
Os governos brasileiro e argentino haviam sido,
durante anos, os defensores mais entusiasmados da
inclusão do presidente bolivariano entre os dirigentes
do bloco. Desde logo especialistas puseram em dúvida
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a legalidade da manobra, porque o Paraguai, apesar
de suspenso, continua membro da união aduaneira.
A interpretação desse lance como um golpe no
Mercosul foi reforçada pelos comentários de Almagro
e Astori. Segundo o vice-presidente, a aprovação do
ingresso da Venezuela atingiu o coração do Tratado de
Assunção. Uma das regras mais importantes, lembrou,
condiciona a entrada de um sócio pleno à aprovação de
todos os membros plenos já existentes. Depois dessa
violação, advertiu Astori, poderá acontecer qualquer
coisa no âmbito do Mercosul, até as instituições se
enfraquecerem a ponto de se tornarem inúteis.
Segundo Almagro, o governo uruguaio era contrário à ideia de aproveitar a suspensão do Paraguai
para aprovar a entrada da Venezuela. O presidente
José Mujica era favorável à admissão do quinto sócio,
mas considerou imprópria a ocasião, acrescentou o
ministro. De acordo com ele, a presidente Dilma Rousseff pediu licença aos chanceleres para, em particular,
“falar politicamente” com os colegas Cristina Kirchner
e José Mujica.
O presidente uruguaio, disse Almagro, contestou a proposta, mas acabou renunciando ao direito
de veto. No momento do anúncio formal, teria apenas
manifestado sua insatisfação, trocando de lugar com o
embaixador uruguaio e sentando-se na segunda fileira.
Tecnicamente, portanto, Mujica aprovou a ação
proposta pelas presidentes Dilma Rousseff e Cristina
Kirchner (esta, como presidente pro tempore do Mercosul, havia vetado a presença, na reunião de Mendoza,
do novo governante paraguaio).
Os governos do Brasil e da Argentina contestam
as declarações do chanceler e do vice-presidente do
Uruguai e realçam a unanimidade da decisão. Segundo
o chanceler argentino, Héctor Timerman, e o assessor
do governo brasileiro para assuntos internacionais,
Marco Aurélio Garcia, os presidentes ouviram a opinião de seus conselheiros jurídicos sobre a legalidade
do ingresso da Venezuela.
Há bons argumentos, no entanto, para contestar
essa decisão e denunciá-la como violação das normas
do Mercosul, como afirmam os dois representantes do
governo uruguaio. Ainda é possível a reconsideração e
os governos deveriam aproveitar a oportunidade. Além
de tudo, o Mercosul precisa, antes da admissão de novos sócios, de uma séria correção de rumo e de um
retorno aos objetivos iniciais, há muito abandonados.
Sem isso, a permanência no bloco será apenas
um entrave a qualquer governo interessado em acordos relevantes e oportunidades para inclusão na economia global. O próprio governo uruguaio já celebrou
um acordo limitado de comércio e um de proteção de
investimentos com os Estados Unidos, em 2007, e

NOVEMBRO 2012
Novembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pode ter, assim como o Paraguai, interesse em iniciativas mais ambiciosas.
O Mercosul de hoje só atende às fantasias dos
governantes do Brasil e da Argentina.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Não há mais oradores inscritos e, neste
caso, encerro a presente sessão, convocando as Srªs
Senadoras e os Srs. Senadores para a próxima sessão
deliberativa ordinária, para amanhã, no horário regimental, às 14 horas, lembrando que constará a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Votação, 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.
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2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de
2012, tendo como primeiro signatário o Senador
Sérgio Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
3
REQUERIMENTO Nº 924, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
924, de 2012, do Senador Cyro Miranda, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 55, de 2010 (que se encontra apensado ao Projeto de Lei da Câmara nº
85, de 2009) e 209, de 2012, por regularem
matéria correlata (banco de dados de consumidores e serviços de proteção ao crédito).
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 46 minutos.)
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Ata da 210ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 13 de novembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Ana Amélia e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Cidinho Santos,
Tomás Correia, Sérgio Souza e Inácio Arruda
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 20 horas e 44 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

Quarta-feira 14

121

60713

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 542
a 545, de 2012, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 958, DE 2012
Nos termos do art. 101, inciso I do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro que os seguintes
projetos sejam apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ:
Projetos de Lei do Senado nº 192, 289, 744, 761
de 2011, e os de nº 35, 89, 100,114, de 2012, que se
encontram apensados.
Justificação
Tendo em vista a relevância da matéria em questão (Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal – FPE) pede-se que seja apreciada pela CCJ
onde será arguida conforme prevê o citado artigo:
Art. 101 À Comissão, de Constituição, Justiça e
Cidadania compete:
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I – opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem
submetidas por deliberação do Plenário, por despacho
da Presidência, por consulta de qualquer comissão,
ou quando em virtude desses aspectos houver recurso de decisão terminativa de comissão para plenário;
Esse é o motivo pelo qual apresentamos este
Requerimento.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 959, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a retirada da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 2012, da
qual sou o primeiro signatário.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 2012. –
Senador Cássio Cunha Lima.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência defere a solicitação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 1/2012 – CEE – São Francisco
Brasília, 13 de novembro de 2012
Assunto: Instalação de Comissão
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que na presente data
foi instalada a comissão destinada a “acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos
referentes às obras do Projeto de Integração do Rio
São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional conhecida como “Transposição do
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Rio São Francisco”, bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco”,
criada nos termos do Requerimento nº 514, de 2011.
Informo ainda que na oportunidade foram preenchidos os cargos da Comissão da seguinte forma:
Presidente
Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB)
Vice-Presidente
Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
Relator
Senador Humberto Costa (PT-PB)
Respeitosamente, – Senador Vital do Rêgo,
Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 962, DE 2012
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas,
pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado dos Transportes, as
seguintes informações, com especial atenção aos dados referentes ao Estado do Espírito Santo:
Quantos são e onde estão localizados os radares
(fixos e móveis) que monitoram o excesso de velocidade nas rodovias federais;
Aquisição ou aluguel dos equipamentos medidores de velocidade: quais foram as modalidades de
contratação (e se foram nacionais ou internacionais),
quais foram os lotes, os preços ofertados, quais empresas venceram, quais os valores finais dos radares
fixos e móveis (montante e valor unitário);
Se os processos de compra dos radares são de
responsabilidade de cada Superintendência estadual
ou se são realizados a nível federal;
Comparativo de número de radares em cada estado brasileiro;
A explicação de situações em que os radares foram comprados/alugados, instalados, mas não geraram
multas pela ausência de um sistema capaz de receber,
processar e enviar as multas, bem como onde esse fato
ocorreu, por quanto tempo e se continua ocorrendo.
Justificação
A iniciativa de requerer as informações acima
descritas tem as seguintes motivações:
A inalienável responsabilidade do Senado Federal na fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União;
A repercussão de matéria veiculada no jornal A
Gazeta, de circulação no Espírito Santo informando que
a aquisição de dezessete novos redutores de velocidade que seriam instalados em pontos das BRs 101,
262 e 259 que cortam o Estado, além de quatro outros
móveis. A matéria ainda confirmava que vários radares
nas rodovias federais do Espírito Santo deixaram de
multar milhares de motoristas nos últimos meses. Os
vinte e oito equipamentos alugados pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), começara a funcionar no final de 2011, mas só passaram a
multar a partir de agosto deste ano. Nos oito meses,
os radares registravam a velocidade dos veículos e,
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em caso de excesso, enviavam ao motorista infrator
uma notificação que não gerava multa nem registro de
pontos na habilitação. Tal fato teria acontecido porque
o Dnit instalou equipamentos em todo o país, inclusive
no Espírito Santo, antes de ter um sistema capaz de
receber, processar e enviar multas.
Em outra matéria do mesmo jornal, do dia dois
de novembro, foi exposto que o Espírito Santo é o 5º
em número de radares em funcionamento em rodovias
federais. Mesmo sendo uma das menores unidades
federativas, o estado capixaba tem 65 equipamentos
autuando os motoristas que trafegam pelas BRs 101,
262 e 259. A média, assim, é de um radar a cada quinze quilômetros, média muito superior a estados que
possuem uma malha rodoviária federal maior.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 2012. –
Senador Ricardo Ferraço, PMDB – ES.
(À Mesa, para decisão)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 963, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno do Senado,
requeiro que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
300, de 2011, que “altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, para prever que furtos e roubos contra
instituições financeiras são crimes contra o sistema
financeiro nacional e definir a competência da Polícia
Federal para a investigação”, seja ouvida a Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE), além da comissão
constante do despacho inicial de distribuição, para que
possa ser analisado o mérito da matéria.
Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a V. Exª a
deferência para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– V. Exª está inscrito para uma comunicação inadiável,
Senador Ricardo Ferraço.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Como Líder, Srª Presidente, eu gostaria de usar a
palavra.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Inácio Arruda, V. Exª está inscrito para
manifestação pela Liderança do PCdoB.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Fernando Collor, primeiro orador inscrito.
Como é uma sessão deliberativa, hoje o tempo
é 10 minutos para orador inscrito e 5 minutos para
comunicação inadiável e comunicação de Liderança.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último dia
1º deste mês, manifestei desta tribuna minha profunda preocupação com uma crise que se espraia entre
os diversos níveis das instituições brasileiras e cujo
processo de avanço denominei como o “esfacelamento institucional”. Na oportunidade, chamei a atenção
do perigo que é, para a democracia, o desequilíbrio
entre os Poderes da União e a perda de legitimidade
das instituições e de algumas classes das autoridades públicas.
Exemplo fático é o que ocorre com as frequentes
contendas legislativas travadas entre os Poderes Executivo e Legislativo, que não conseguem contorná-las,
nem mesmo por meio da aparente solidez e estabilidade política geradas pelo chamado “presidencialismo
de coalizão”, modelo este já consolidado e implantado
há exatos 20 anos no Brasil. Refiro-me, como exemplo, Srª Presidente, ao vaivém de projetos, medidas
provisórias e vetos presidenciais que, por indecisão,
inépcia, desacordo político e até mesmo desrespeito ao
Congresso Nacional, acabam por desaguar no Poder
Judiciário, mais especificamente no Supremo Tribunal Federal, por meio de ações, consultas e recursos
de toda ordem, que visam suprir o vácuo normativo e
as discordâncias decorrentes das ambiguidades legislativas. Ou seja, os onze Ministros que compõem
a Suprema Corte, indicados pelo Senado Federal,
tornaram-se hoje os agentes públicos de maior poder
na República. Assim pode acabar a decisão em relação ao Código Florestal, por exemplo, assim caminha
a questão dos royalties e, com grande chance, assim
pode se dar com o atual esforço de regulação dos benefícios fiscais e a partilha de recursos entre União,
Estados e Municípios, cujas propostas, se não forem
bem elaboradas e bem acordadas, podem transformar
o vislumbrado federalismo solidário num federalismo
ainda mais predatório. Trata-se, dessa forma, de um
perigoso e delicado processo que ameaça inserir de
vez, nesta crise institucional e de legitimidade da ação
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política, o Pacto Federativo, fundamento precípuo da
existência de nossa República.
Por�����������������������������������������������
este e outros motivos, a legitimidade das instituições e de seus agentes é tema central da política
e essencial para a compreensão da democracia, tanto
que vem sendo estudada profundamente pela Ciência
Política, pelo Direito e pela Sociologia. Sua definição
pode se dar pelo apoio e o consentimento do cidadão
aos governantes. É, portanto, um instituto mais amplo
e profundo do que a simples popularidade de quem
governa, pois significa que o povo acredita na fórmula política, ou seja, no regime pelo qual é governado.
Essa crença de que o sistema político é adequado, é
correto, justifica a obediência da população ao Governo. Assim, se obedece porque se considera que essa
atitude é a melhor para a comunidade, e a utilização
da força física pelo poder político quase não se faz
necessária, a não ser em relação aos recalcitrantes,
aqueles que se recusam ao cumprimento da lei.
No Brasil, depois de vários recuos e problemas
históricos, consolidou-se o consenso, a crença de que
o regime político mais adequado para gerir o País é a
democracia representativa. Significa que o poder, em
última análise, pertence ao cidadão, e que este o exerce
por meio de seus representantes, que são escolhidos
em eleições periódicas para que haja a possibilidade
de renovação. Assim, os representantes da população
governam porque obtêm, nas urnas, um mandato, ou
uma delegação, para dirigir a nação e cuidar dos interesses da população.
De outro lado, Sra Presidente, Sras e Srs. Senadores, a legalidade constitui princípio jurídico em que
se assentam os sistemas políticos democráticos, o que
equivale a dizer, segundo Paulo Bonavides, que essa
é “a noção de que todo o poder estatal deverá atuar
sempre em conformidade com as regras jurídicas vigentes”. Portanto, esse é o preceito que caracteriza
o “governo das leis” para distinguir do “governo dos
homens”, em que a vontade do soberano do Estado
absolutista não conhecia limites.
Assim, para os juristas, a legitimidade nada mais
é do que “a legalidade acrescida de sua valoração”, ou,
nas palavras de Bonavides, “o critério que se busca
menos para compreender e aplicar do que para aceitar
ou negar a adequação do poder a situações da vida
social que ele é chamado a disciplinar”. Contudo, do
ponto de vista sociológico e político, o Prof. Niklas Luhmann afirma que seria supérfluo dispor desse conceito
“apenas para poder dizer que as decisões justas são
legítimas e que as decisões injustas não o são.” Logo,
o que distingue a legalidade da legitimidade é que a
primeira – a legalidade – diz respeito à conformidade
com a lei, a ordem e a justiça; e a segunda – a legitimi-
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dade – refere-se à aceitação das decisões dos sistemas
políticos. Nesse sentido, normas que careçam da aceitação generalizada da opinião pública, ou pelo menos
da maioria da sociedade, seriam ilegítimas, ainda que
fossem legais, isto é, mesmo estando de acordo com
a Constituição e as leis de cada país.
Destaque-se, ainda, Srª Presidente, que o que
diz respeito às decisões dos sistemas políticos aplica-se também aos sistemas de governo, quer em sua
investidura, quer em sua atuação. Assim, a legalidade
diz respeito à investidura do poder, e a legitimidade à
sua atuação e ao seu desempenho. Outro aspecto de
distinção entre os dois conceitos diz respeito a sua
própria natureza. A legalidade é um conceito absoluto:
ou é legal ou é ilegal. Não se pode dizer que determinada decisão é mais ou menos legal do que outra.
Já a legitimidade é um conceito relativo. Não se pode
dizer que esta decisão é legitima e a outra que se lhe
contrapõe é ilegítima. Pode-se, no entanto, dizer que
uma é dotada de maior grau de legitimidade do que
outra, que teve menos aceitação. Daí a importância
desses conceitos na análise dos índices de aceitação
e confiabilidade, ou seja, da legitimidade dos governos
e do desempenho dos agentes políticos.
Em nosso País,��������������������������������
o princípio da separação de poderes é aceito como justo e adequado. A mais ampla
do País, a Constituição Federal, estabelece entre seus
fundamentos a existência dos três Poderes da União: o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Em termos sintéticos, há um ramo do poder político que elabora as
leis, outro que as executa, e o terceiro que resolve as
dúvidas e as disputas que surgem da aplicação da lei.
Essa separação de poderes, que devem ser independentes, cooperativos e harmônicos, tem como objetivo
evitar a excessiva concentração de poder em um único
órgão ou uma única pessoa, o que colocaria o cidadão
em situação de extrema vulnerabilidade, sujeito ao absolutismo e ao arbítrio do governante, situação esta
oposta à democracia. A Constituição prevê, ainda, um
conjunto de medidas que funciona como sistema de
pesos e contrapesos, do direito anglo-saxônico, para
evitar a hipertrofia de um dos ramos do governo, o que
ameaça a legitimidade democrática. Em outras palavras, são mecanismos constitucionais voltados para a
manutenção dos três poderes em um mesmo nível de
hierarquia, importância e influência, de modo a evitar
a assimetria de ascendência entre eles.
No caso da democracia representativa, é o mandato das urnas que confere legitimidade aos legisladores e aos chefes do Executivo para exercerem suas
funções. Eles têm uma procuração da população para
exercer o poder em seu nome e o eleitor pode, ou não,
por meio do voto, manter esse mandato. No caso do
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Poder Judiciário, a legitimidade é dada pela lei, pois
seus membros não se submetem à escolha do povo.
São escolhidos por seu conhecimento jurídico ou pela
meritocracia dentro da carreira. A lei que justifica o
exercício de suas funções foi elaborada por representantes diretos da população e, portanto, deve ser
cumprida e estritamente obedecida. Caso contrário, os
membros do Judiciário perdem sua legitimidade. Por
conseguinte, o Poder Judiciário não pode extrapolar
as fronteiras da lei que delimita suas funções. Assim
como os integrantes do Executivo e do Legislativo devem ater-se a cumprir as tarefas para as quais foram
eleitos de modo a não cometer usurpação, também os
juízes, os promotores e os procuradores, ao saírem
dos limites impostos pela lei para suas tarefas, estão
usurpando poderes, estão praticando o arbítrio e, por
isso, perdem sua legitimidade.
Passo adiante aqui, Srª Presidente – e peço para
que seja dada como lida esta parte do meu pronunciamento –, para ir direto ao final, em que digo:
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que se
tem verificado é que a credibilidade dos poderes e
de seus integrantes tem-se mostrado inversamente
proporcional à sua legitimidade. É notório que a classe política, especialmente o segmento representado
pelos parlamentares, ou seja, o Poder Legislativo nos
três níveis da República, é a de menor credibilidade
e confiabilidade da população, em que pese ser a totalidade dos seus integrantes escolhida diretamente
pela própria população por meio de eleição, que é o
instituto da democracia que confere maior legitimidade
aos agentes públicos.
No centro, com maior grau de credibilidade, porém com índices apenas sofríveis, aparece o Poder
Executivo e seus integrantes, também considerados
agentes políticos, mas cuja escolha da população recai
somente nos respectivos chefes, ou seja, o Presidente
da República, os governadores e os prefeitos. A estes
cabe a escolha dos demais membros diretos, os ministros e secretários. Aqui se tem a legalidade dessas
escolhas, porém com menor grau de legitimidade, pois
não são oriundas de mandatos concedidos pela população, e, sim, pelos chefes do respectivo Executivo.
Por fim, tem-se o Poder Judiciário, hoje fortalecido
e com melhores índices de aprovação e confiabilidade,
mas cujos membros são escolhidos por nomeação ou
pela carreira, sem qualquer participação da população.
É o caso em que, na escolha, a legalidade prevalece
sobre a legitimidade.
E aqui, Srª Presidente, é de questionar: onde
está a falha? Por que as autoridades escolhidas diretamente pela população são exatamente aquelas em
quem a população menos acredita e menos confia?
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De outro lado, por que a maior crença e confiança da
população, hoje, são depositadas exatamente nas autoridades para as quais não há qualquer participação
dela na escolha? Em suma, trata-se de um ambiente
político e de um evento institucional de natureza sociológica que merecem leituras e abordagens distintas
de especialistas, de preferência com diversificados e
novos métodos de análise e campos de estudo.
Srª Presidente, terminando o pronunciamento, e
mais uma vez solicitando que se dê como lida a parte
que estou suprimindo, em função do tempo, gostaria
de dizer que, por isso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cumpre a nós, eleitos para o Parlamento, por
meio da livre manifestação dos eleitores, recobrar nossos sentidos, retomar nossas obrigações e coibir de
vez esses abusos e desequilíbrios institucionais para
conseguir, com isso, reagir de pronto a essa grave e
real ameaça à democracia brasileira.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, CONCLUSÃO DO
PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR FERNANDO COLLOR.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Por conseguinte,
o Poder Judiciário não pode extrapolar as fronteiras
da lei que delimita suas funções. Assim como os integrantes do Executivo e do Legislativo devem ater-se
a cumprir as tarefas para as quais foram eleitos de
modo a não cometer usurpação, também os juizes, os
promotores e os procuradores, ao saírem dos limites
impostos pela lei para suas tarefas estão usurpando
poderes, estão praticando o arbítrio e, por isso, perdem sua legitimidade.
Sobre o tema, importante diferenciação entre
Legislativo e Judiciário é ensinada por Noberto Bobbio em seu artigo “Governo dos homens e governo
das leis”. Diz ele: “No Estado de Direito, o juiz, quando
emite uma sentença, que é ordem individual concreta,
exerce o poder ‘sub lege’ (ou seja, sob a lei), mas não
‘per leges’ (ou seja, mediante as leis); ao contrário, o
legislador supremo, o legislador constituinte, exerce o
poder não ‘sub lege’, mas ‘per leges’ no momento mesmo em que emana uma constituição escrita.” Trata-se,
assim, de uma sutil diferenciação, mas que explica por
completo o papel precípuo de cada poder: enquanto
ao Judiciário cabe julgar de acordo com a lei, ao Legislativo cabe, em última instância, fazer a lei.
Além disso, a usurpação de poderes fatalmente
prejudica a crença da população na justeza do sistema
democrático e na necessidade, em uma democracia,
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de se obedecer às leis. A falta de respeito às normas
jurídicas pelos integrantes de cada ramo do governo
prejudica, no final, a preservação da própria liberdade do cidadão.
Contudo, Sr. Presidente, exatamente neste ponto,
ao tratar da legitimidade e credibilidade dos poderes e
de seus membros, surge uma contradição, um possível
paradoxo que merece reflexão da sociedade e, principalmente, deste Parlamento. Apesar do embasamento
e da coerência da teoria política e da sociologia sobre
o tema, na prática, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o que se tem verificado é que a credibilidade
dos poderes e de seus integrantes tem-se mostrado
inversamente proporcional à sua legitimidade. É notório que a classe política, especialmente o segmento
representado pelos parlamentares, ou seja, o Poder
Legislativo nos três níveis da República, é a de menor credibilidade e confiabilidade da população, em
que pese ser a totalidade dos seus integrantes escolhida diretamente pela própria população por meio de
eleição, que é o instituto da democracia que confere
maior legitimidade aos agentes públicos. No centro,
com maior grau de credibilidade, porém com índices
apenas sofríveis, aparece o Poder Executivo e seus
integrantes, também considerados agentes políticos,
mas cuja escolha da população recai somente nos respectivos chefes, ou seja, o presidente da República, os
governadores e os prefeitos. A estes cabe a escolha
dos demais membros diretos, os ministros e secretários. Aqui se tem a legalidade dessas escolhas, porém
com menor grau de legitimidade, pois não são oriundas
de mandatos concedidos pela população, e sim pelos
chefes do respectivo Executivo. Por fim, tem-se o Poder
Judiciário, hoje fortalecido e com melhores índices de
aprovação e confiabilidade, mas cujos membros são
escolhidos, seja por nomeação ou pela carreira, sem
qualquer participação da população. É o caso em que,
na escolha, a legalidade prevalece sobre a legitimidade.
E aqui, Sr. Presidente, é de se questionar: onde está a
falha? Por que as autoridades escolhidas diretamente pela população são exatamente aquelas em quem
a própria população menos acredita, menos confia?
De outro lado, por que a maior crença e confiança da
população hoje são depositadas exatamente nas autoridades para as quais não há qualquer participação
dela na escolha? Em suma, trata-se de um ambiente
político e de um evento institucional de natureza sociológica que merecem leituras e abordagens distintas
de especialistas, de preferência com diversificados e
novos métodos de análise e campos de estudo. Deve-se, inclusive, considerar se há uma correlação entre
essa constatação e o fato de ser o Poder Legislativo o
mais transparente dos poderes, e o Poder Judiciário o
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mais fechado e recluso para a sociedade de um modo
geral. E ainda, ao fim, se chegar à conclusão de que
passou da hora de enfrentarmos de vez uma profunda,
radical e definitiva reforma política e eleitoral.
Não por outro motivo, o cientista político Augusto
de Franco, inicia seu artigo “A crise institucional e a
necessidade de uma nova formação política no Brasil”,
de 2006, com a seguinte afirmação:
A crise política brasileira é mais profunda do
que se pensa. Temos, por um lado, a falência
dos processos e dos mecanismos de representação e, por outro lado, a falência de certa análise sociológica que envelheceu. E não
temos ainda o que colocar no lugar dos velhos mecanismos e da velha análise. ‘Crise’ é
exatamente isso: o vácuo entre o que já morreu (mas continua de pé) e o que ainda não
nasceu (mas já se prefigurou e ainda não se
consumou). Falta, para tanto (para superar a
crise) uma alternativa de análise, uma nova
visão capaz de perceber e uma alternativa
política, uma nova força capaz de preencher
esse perigoso vazio institucional.
Além disso, Sr. Presidente, cabe observar que
este não é um evento que ocorre exclusivamente no
Brasil. Estudos e pesquisas mostram, de uma forma
geral, que na grande maioria dos países democráticos
a classe política está entre as de menor confiabilidade
e credibilidade da população, e, portanto, na prática,
com desempenho de menor grau de legitimidade. Daí
ser ainda mais relevante a necessidade de uma reflexão final capaz de, quem sabe, aperfeiçoar as instituições e os sistemas político e jurídico do país. Podemos
até imaginar, se confirmada uma possível e tendente
saturação mundial desse modelo de poderes concebido por Locke e Montesquieu há mais de 300 anos, a
possibilidade de nos dedicar a reformular suas bases,
e talvez até conceber e assumir novos paradigmas de
estruturação e desenho de nossa organização política
e institucional.
A verdade, Sr. Presidente, é que vemos o crescimento de uma tendência autoritária de poderes e
subpoderes da qual o Brasil custou a se livrar, e que
ameaça voltar e se transformar em uma aguda e irreversível crise institucional, ou como já disse, no esfacelamento de nossas instituições democráticas. E como
já afirmei, o próprio Congresso Nacional, em grande
parte, é o culpado por esse estado de descrédito e
de perda de funções, na medida em que abre mão de
suas prerrogativas e competências constitucionais,
ou seja, de suas atribuições parlamentares conferidas
pela legitimidade das urnas. Tudo isso, seja causa ou

Quarta-feira 14

145

60737

consequência, o torna submisso aos demais poderes
e instituições e, pior, o deixa rebaixado perante a opinião pública e a mídia.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Fernando Collor, na forma regimental,
sua solicitação será atendida com a publicação, na
íntegra, do seu pronunciamento, aliás muito oportuno
no momento em que vemos a Federação esfacelada.
Para fazer uso da palavra, para comunicação
inadiável, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente em exercício desta sessão, Senadora Ana Amélia, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
é exatamente isso. Nós assistimos ao esfacelamento
da Federação brasileira, assistimos à inação do Congresso Nacional e à inação do Senado da República,
por não terem uma agenda absolutamente clara, que
possa focar, que possa priorizar os assuntos federativos da mais alta relevância.
Já estivemos aqui nesta tribuna por mais de uma
vez, V. Exª, idem e tantos outros Senadores, manifestando uma preocupação com os temas que começam
a congestionar a agenda legislativa. Mas a ausência
de uma resposta, a ausência de um foco em relação
a esses temas chama a atenção.
Então, da mesma forma, quero colaborar com a
manifestação do Senador Collor, que traz à luz, que
traz para debate temas da maior relevância, da nossa
democracia representativa e desse esgotado e carcomido sistema de presidencialismo de coalisão que
submete o Congresso Nacional, com a omissão do
Congresso Nacional, a uma agenda absolutamente
irrelevante. Mas desse tema quero, e espero, voltar a
tratar numa outra oportunidade
O que me traz à tribuna, Srª Presidente, Srs. Senadores, é uma manifestação a respeito da 7ª Semana
Nacional de Conciliação, um esforço extraordinário,
coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos
tribunais federais e estaduais, para a disseminação
da cultura da paz e do diálogo. Uma iniciativa que tem
também o mérito de contribuir para descongestionar
a pauta do Poder Judiciário, que se arrasta a passos
lentos, sob o peso de um número excessivo de processos em suas instâncias.
Só no ano passado, os mutirões da Semana da
Conciliação realizaram cerca de 350 mil audiências e
possibilitaram o fechamento de 169 mil acordos em
valores próximos a R$1 bilhão.
Cento e sessenta e nove mil acordos são uma
gota d’água, diriam alguns, diante de quase 90 milhões
de processos que tramitavam na Justiça em 2011,
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segundo a pesquisa Justiça em Números, divulgada
semana passada pelo CNJ.
Pelos acordos fechados na Semana Nacional de
Conciliação, esses acordos representam muito mais,
a meu juízo, do que uma gota d’água no mar de processos que vem afogando nossos tribunais e gerando
toda uma condição de impunidade Brasil afora. Eles
são a prova de que é possível andar na contramão da
cultura do litígio, de que é possível encontrar soluções
rápidas e eficientes por meio do diálogo, sem o desgaste de um longo e interminável processo judicial.
De pouco vale investir na informatização, na criação de novas varas ou na contratação de mais juízes
e servidores, de pouco adianta termos aprovado a
adoção da súmula vinculante e do instituto de repercussão geral, de pouco adiantam esses avanços se
continuamos alimentando a crença de que tudo tem
que ser resolvido por meio de disputas judiciais , ����
disputas que exigem muita paciência, já que, via de regra,
é preciso esperar anos, se não décadas, por uma decisão final, fora o dinheiro para bancar um advogado
capaz de esmiuçar brechas jurídicas a cada passo do
processo e uma boa dose de confiança diante da hipótese de impunidade.
Ora, se a Justiça não consegue reduzir os estoques de processos, isso se deve não apenas ao volume ainda abusivo de recursos impetrados nos tribunais
superiores. Recursos que garantem efeito imediato a
processos julgados poderiam ser adotados como iniciativa, como no caso de PEC de minha autoria que
tramita aqui no Senado.
A sobrecarga do Judiciário pode, em grande parte, ser explicada pelo fato de que o número de novas
ações nas primeiras instâncias vem aumentando ano
a ano de forma escandalosa.
Em 1990, foram abertos 5,1 milhões de processos na primeira instância, em nosso País, somente na
Justiça Federal, Trabalhista e nas Justiças Estaduais.
Em 2000, o que era 5 milhões se transformou em 12
milhões de processos; no ano passado, mais de 26
milhões de processos reproduzindo essa cultura do
litígio. Resultado: mesmo tendo conseguido resolver
mais de 26 milhões de processos em 2011, a verdade
é que nós estamos ainda muito lentos em oferecer uma
resposta efetiva à sociedade brasileira e muito mais
às pessoas mais humildes, mais pobres, que não têm
poder aquisitivo e dependem, fundamentalmente, do
bom funcionamento das nossas defensorias públicas,
que, Brasil afora, cumprem um papel muito importante.
Esse esforço tem sido feito, Srª Presidente, a
partir da Resolução nº 25 do CNJ, que determinou aos
nossos tribunais a implantação dos Centros Judiciários
de Solução de Conflitos e Cidadania. Experiências de
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Núcleos de Mediação também vêm se multiplicando
Brasil afora, com a capacitação de lideranças comunitárias, defensores públicos, psicólogos, assistentes
sociais e tantos outros profissionais.
A figura de um mediador imparcial, capaz de
facilitar a comunicação entre as partes envolvidas no
conflito tem sido muitas vezes o ovo de Colombo para
a negociação de soluções satisfatórias para ambas
as partes.
Soluções...
(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB − ES)
– ...da flexibilização de posições pessoais, sem qualquer caráter impositivo.
Pois bem, o inimigo tempo me impede de detalhar aqui a manifestação, saudando o CNJ por essa
iniciativa, saudando a produção e os resultados que
nós alcançamos na Semana da Conciliação.
Mas também tem um sentido a minha presença
na tribuna. Nós temos uma proposta, apresentada há
mais de um ano na Comissão de Constituição e Justiça,
aguardando por designação de relatoria, para que o
Senado possa, assim como tantos países mundo afora
fizeram – Estados Unidos, Argentina, Japão, França e
tantos outros –, regulamentar por lei federal a conciliação em nossos tribunais como forma de contribuirmos
para uma política...
(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB − ES)
– ...uma resposta mais efetiva à população brasileira.
Enfim, Srª Presidente, tendo em vista que o inimigo tempo impede que eu possa fazer o meu pronunciamento em sua integridade, peço a V. Exª que considere como lido o meu pronunciamento, para fazermos
constar aqui este registro em relação à necessidade
de descongestionarmos a pauta da Justiça Federal.
E nós temos importantes iniciativas legislativas que
estão tramitando, que precisam, sim, de um processo mais célere, até porque que moral temos nós para
criticar outros poderes por não serem céleres se nós
próprios não estamos dando conta desta infindável
burocracia legislativa?
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR RICARDO FERRAÇO
O SR. RICARDO FERRAÇO (BlocoPMDB – Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores.
Termina nesta quarta-feira uma campanha que
merece o apoio de todos nós, a sétima Semana Nacional da Conciliação.
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Promovida anualmente pelo Conselho Nacional
de Justiça e pelos tribunais federais e estaduais para
disseminar a cultura da paz e do diálogo, a iniciativa
tem também o mérito de aliviar o Poder Judiciário, que
se arrasta a passos lentos, sob o peso de um número
excessivo de processos em suas quatro instâncias.
Só no ano passado, os mutirões da Semana da
Conciliação realizaram cerca de 350 mil audiências e
possibilitaram o fechamento de 169 mil acordos, em
valores próximos a um bilhão de reais.
Cento e sessenta e nove mil acordos são uma
gota d’água, diriam alguns, diante dos 90 milhões de
processos que tramitavam na Justiça em 2011, segundo a pesquisa Justiça em Números, divulgada semana
passada pelo CNJ.
Pois os acordos fechados na Semana Nacional
de Conciliação representam muito mais que uma gota
d’água no mar de processos que vem afogando nossos tribunais.
Eles são a prova de que é possível andar na contramão da cultura da litigiosidade. De que é possível
encontrar soluções rápidas e eficientes por meio do
diálogo, sem o desgaste de um longo processo judicial.
De pouco vale investir na informatização do Judiciário, na criação de novas varas ou na contratação
de mais juizes e servidores; de pouco adianta termos
aprovado a adoção da súmula vinculante e do instituto
da repercussão geral – que estão, certamente, ajudando a desobstruir o Supremo Tribunal Federal.
De pouco adiantam esses avanços, senhor presidente, se continuamos alimentando a crença de que
tudo tem que ser resolvido por meio de disputas judiciais. Disputas que exigem muita paciência, já que via
de regra é preciso esperar anos, senão décadas, por
uma decisão final.
Fora o dinheiro para bancar um advogado capaz
de esmiuçar brechas jurídicas, a cada passo do processo, e uma boa dose de confiança diante da hipótese de impunidade.
Ora, se a Justiça não consegue reduzir o estoque de processos, isso se deve não apenas ao volume
ainda abusivo de recursos impetrados nos tribunais
superiores – e lembro aqui a importância de aprovarmos a PEC dos Recursos, que garante efeito imediato
a processos julgados em segunda instância.
A sobrecarga do Judiciário pode em grande parte ser explicada pelo fato de que o número de novas
ações nas primeiras instâncias vem aumentando ano
a ano, de forma escandalosa – especialmente nas
áreas de direito previdenciário, direito do consumidor
e litígios de massa.
Em 1990, foram abertos 5,1 milhões de processos na primeira instância das Justiças Federal, Traba-
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lhista e Estaduais. Em 2000, mais de 12 milhões. No
ano passado, mais de 26 milhões.
Resultado: mesmo tendo também conseguido
resolver mais de 26 milhões de processos em 2011,
o Judiciário não andou um único passo.
Srªs e Srs. Senadores, não podemos continuar
de braços cruzados diante dessa realidade.
Por isso mesmo, a preocupação do CNJ – e a
nossa preocupação, em particular – em investir em
mecanismos alternativos de resolução de conflitos,
como os centros de conciliação e mediação.
São esses os motivos, senhoras e senhores senadores, que me levam a pedir celeridade para a tramitação de projeto que disciplina a mediação de conflitos, o projeto de lei de n° 517, por mim apresentado
em agosto do ano passado.
Pois esse projeto, que aguarda designação de
relator na Comissão de Constituição e Justiça desde
setembro de 2011 – há mais de um ano, portanto –
pode dar impulso significativo para a substituição da
cultura da litigiosidade pela cultura da conciliação.
Esse esforço já tem sido feito a partir da resolução
25 do CIMJ, que determinou a implantação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.
Experiências de Núcleos de Mediação também
vêm se multiplicando Brasil afora, com a capacitação
de lideranças comunitárias, defensores públicos, psicólogos, assistentes sociais e tantos outros profissionais.
A figura de um mediador imparcial, capaz de
facilitar a comunicação entre as partes envolvidas no
conflito, tem sido muitas vezes o ovo de Colombo para
a negociação de soluções satisfatórias para ambas as
partes. Soluções adotadas a partir da fiexibilizaçao de
posições pessoais, sem qualquer caráter impositivo.
No caso de decisões sobre divórcios, partilhas
e guarda de filhos, a neutralidade emocional de um
mediador evita que relações pessoais já debilitadas
acumulem ainda maior desgaste com brigas na Justiça. A mediação também é um atalho considerável para
resolver cobranças de dívidas, conflitos trabalhistas e
tantos outros, na esfera pública e privada.
Mas ao contrário do que já acontece em vários
países, como Estados Unidos, Argentina, Japão e
França, ainda não temos uma legislação federal capaz
de padronizar o instrumento da mediação em todo o
território nacional.
Uma legislação que defina as competências e os
limites do mediador, que determine sua qualificação e
o órgão responsável pelo controle do trabalho desses
profissionais.
Só com uma diretriz de caráter nacional será possível fomentar a implantação da mediação na esfera
privada e em órgãos públicos, como Conselhos Tute-
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lares, Procon, presídios, escolas e Defensoria Pública.
Só com uma diretriz de caráter nacional poderemos ter
mediadores devidamente capacitados e desenvolver
estatísticas confiáveis sobre os resultados da mediação.
É essa a reflexão que trago hoje a este Plenário.
Uma reflexão que deve envolver, também, a morosidade ou a burocracia de nosso processo legislativo.
Insisto: o projeto da mediação está há mais de
um ano parado na Cd, à espera da designação de um
relator. Estão na mesma situação outras centenas de
projetos. Nas outras comissões, não deve ser diferente.
Ora, Sr. Presidente, esse não pode ser considerado um processo racional. Como exigir celeridade,
como exigir eficiência nas decisões do Senado Federal?
Precisamos rediscutir a nossa prática legislativa,
a forma de tramitação e debate dos projetos por nós
apresentados. Definir o que é e o que não é prioridade
nesta Casa. O que é ou não importante no caminho
de um Brasil mais justo e menos desigual.
Ajudar a construir uma Justiça mais ágil e mais
acessível, a meu ver, é essencial.
Fica, portanto, meu apelo, nesta Semana Nacional
da Conciliação, para que possamos analisar, de uma
vez por todas, o projeto da mediação e oferecer à so-
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ciedade uma alternativa mais simples e eficaz para a
solução de conflitos.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Caro Senador Ricardo Ferraço, a sua solicitação
será atendida na forma regimental.
Queria cumprimentá-lo e endossar solidariedade
à manifestação em apoio à Justiça, dizer também que
a criação dos Juizados de Pequenas Causas foi importante nesse processo que V. Exª está defendendo
e que um retrato da Federação esfacelada está ali no
Auditório Petrônio Portela, onde quase 2 mil Prefeitos
estão revelando as distorções que a Federação está
apresentando para gestores municipais.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 100, de 2012
(nº 499, de 2012, na origem), da Senhora Presidente
da República, submetendo à apreciação do Senado a
indicação do Senhor Sérgio Luiz Kukina, Procurador
de Justiça, para compor o Superior Tribunal de Justiça,
no cargo de Ministro, na vaga destinada a membro do
Ministério Público, decorrente da aposentadoria do Sr.
Ministro Hamilton Carvalhido.
É a seguinte a Mensagem:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu a Mensagem n° 101, de
2012 (n° 500/2012, na origem), da Senhora Presidente
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da República, submetendo à apreciação do Senado a
indicação do Senhor Georges Lamazière, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República do Chile.
É a seguinte a Mensagem:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Mozarildo Cavalcanti, por permuta
com o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, depois de amanhã, é um
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feriado nacional, em que se comemora a Proclamação
da República.
República significa res publica, coisa publica, isto
é, nós deixamos, portanto, de ser uma Monarquia, em
que o Imperador tudo podia, apesar de ter sido uma
“monarquia constitucionalista” – entre aspas. Na verdade, a República foi proclamada para que o povo pudesse de fato estar representado nos Poderes, tanto
Executivo, Legislativo, quanto Judiciário, tanto que o
processo, e V. Exª leu há pouco, de indicação de autoridade para o Judiciário passa exatamente pelo exa-
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me do Senado, para poder dar a legitimidade, para se
coadunar com o princípio constitucional de que todo o
poder emana do povo e em seu nome será exercido.
Mas, Srª Presidente, como pensar numa República, numa democracia – aliás, a democracia é a alma
da República –, enquanto tivermos eleições que não
são claras, não são limpas, não são reflexo da vontade legítima do povo?
Portanto, seja pelo abuso do poder da autoridade,
quando um governador de Estado apoia ostensivamente
um candidato a prefeito, por exemplo, como aconteceu
nas eleições passadas, quando ele coage funcionários
comissionados a irem para rua fazer bandeiradas, a
tomarem conta de comitês eleitorais, e, o que é pior,
além disso vê-se que a forma de financiamento das
campanhas é muito desigual, Senadora Ana Amélia.
Quem está no poder tem o poder de atrair essas
doações, esses financiamentos, de todas as formas,
às claras, legalmente, quando uma pessoa física ou
uma pessoa jurídica doa para a conta de campanha de
um candidato X ou Y. E o que é pior são as chamadas
doações ocultas, Senadora Ana Amélia.
O jornal Folha de S.Paulo traz uma matéria que
diz assim: “Doações ocultas representam 70% da arrecadação”. E o que é uma doação oculta? É, por exemplo, quando uma empresa qualquer – darei o exemplo
aqui da empresa Delta – doa para um partido A, B ou
C, e esse partido doa para o diretório, ou para a conta
de campanha daquele candidato, e aí não aparece, na
prestação de contas do candidato, o nome da empresa.
Então, olhem a matéria: “Candidatos eleitos no
primeiro turno nas principais cidades do País obtiveram
quase 70% de sua arrecadação por meio de doações
ocultas”. Se uma empresa doa de maneira oculta, qual
é o objetivo? Ou é ressarcir essa doação, amanhã, através de obras ou serviços públicos, ou até já passando
o preço do que ela superfaturou em obras ou serviços.
Ao todo 34 prefeitos eleitos em capitais e Municípios com mais de 200 mil eleitores arrecadaram R$83 milhões (69% do total) com o
repasse de origem não identificada.
Os dados constam na prestação de contas
divulgada pelo TSE – Tribunal Superior Eleitoral. As receitas e despesas dos cem candidatos que disputaram o segundo turno há
duas semanas ainda não terminaram de ser
contabilizadas. [Está-se falando aqui só do
primeiro turno].
Na doação oculta, a candidatura recebe repasses de direções partidárias ou de comitês
financeiros dos partidos. O método, que não
é proibido, ajuda a desvincular a participação
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de empresas em campanhas eleitorais, já que
a entidade privada faz a contribuição para o
comitê [ou para o partido].
Entre os que venceram no primeiro turno, há
cinco casos em que quase toda a campanha
foi custeada com doações ocultas. A recordista foi Teresa Surita (PMDB), eleita em Boa
Vista [Deputada Federal], que arrecadou toda
a quantia para a campanha dessa maneira.
Toda a quantia arrecadada e que está, na sua
prestação de contas, foi por doação oculta.
Ora, Srª Presidente, aqui há somente um equívoco: fala-se que venceram no primeiro turno. Essa
candidata não venceu no primeiro turno porque, na
capital Boa Vista, não tem segundo turno. Ela venceu
com 39% dos votos válidos. Portanto, não alcançou
40% dos votos válidos e teve 31% do eleitorado, votos dos que poderiam votar. Então, 69% do eleitorado
não votariam nela, mas, mesmo assim, observamos
que, além do que eu citei aqui, do abuso de poder do
Governador, da colocação da máquina da prefeitura
à disposição, mesmo assim, ela foi recordista no financiamento da sua campanha por doações ocultas.
O que é oculto, Srª Presidente, não poderia ser
permitido! O que é oculto não é republicano, cheira
mal, cheira a desonestidade!
Nas maiores capitais, José Fortunati, reeleito pelo PDT em Porto Alegre [Senadora Ana
Amélia, do seu Estado], obteve 97,5% da sua
arrecadação no modo oculto. Em Anápolis
(GO), só R$600, dos R$625 arrecadados por
Antonio Gomide, estão identificados. Dos 35
eleitos em primeiro turno, nas maiores cidades, só os dados do vencedor em Caxias do
Sul estavam indisponíveis.
As doações ocultas também retratam o interesse da direção nacional dos partidos por certas
disputas. As legendas aplicam recursos de seu
caixa central em cidades que podem render
mais dividendos nas eleições seguintes.
O PSDB nacional, que tenta aumentar a sua
influência no Nordeste, enviou R$3,2 milhões
ao candidato eleito em Maceió, Rui Palmeira,
que, mesmo assim, deixou uma dívida de R$1.
Outro que deixou dividas foi o Prefeito de Belo
Horizonte, Márcio Lacerda.
Então, Senadora Ana Amélia, V. Exª vê que os
partidos têm que ter interesse na reforma política, mas
não têm, porque há esse mecanismo de verbas ocultas. Portanto, verbas que não podem ou não querem
ser claramente expostas.

180

60772 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Por isso, eu gostaria de, mais uma vez, aqui,
pedir às colegas e aos colegas Senadores que nós
nos mobilizemos nesse período pós-eleitoral, porque
depois, na ressaca pós-eleição, as coisas terminam
por se acomodar ou por ficar, digamos, em uma briga
judicial que não acaba.
Nesse caso aqui das doações, é preciso esclarecer o povo. Quando se fala em financiamento público de
campanha, há uma certa reação da população quanto
a tirar dinheiro público para financiar campanha. Acontece que as campanhas já são financiadas com recursos públicos, só que de maneira corrupta, de maneira
desonesta, porque é através dessas empresas que têm
altos negócios com o Governo Federal, estadual ou
municipal que as campanhas são financiadas. E será
que alguém pode pensar que algum empresário seja
tão bonzinho ao ponto de dar dinheiro do seu caixa
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para campanha sem nada em troca ou já dá quando
ele já tem saldo de obras superfaturadas ou de serviços superfaturados?
Então, peço a V. Exª que autorize a transcrição
destas duas matérias: uma da Folha de S.Paulo e a
outra da Folha de Boa Vista, da capital do meu Estado,
que dão conta disso, para mostrar a seriedade dessa
questão e a urgência de tomarmos uma providência
com relação ao financiamento público de campanha.
Portanto, reitero o pedido de transcrição dessas
matérias.
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) – Senador Mozarildo Cavalcanti, na forma regimental, a sua solicitação será atendida. Essa reforma
político-eleitoral é urgente e inadiável. Não podemos
ficar só esperando que passe a eleição para acharmos que é importante, porque temos que decidir sobre
essa questão.
Outra questão muito séria é a permanência no
cargo do titular que disputa a reeleição, até o último dia.
Isso é uma coisa que realmente desequilibra qualquer
uma disputa, qualquer que seja.
Com a palavra o Senador Inácio Arruda, pela
Liderança do PCdoB.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, de fato esse tema é um tema
central da vida política brasileira. Nós advogamos o
financiamento público de campanha, para que possamos iniciar um processo de mais equilíbrio nas disputas
políticas eleitorais para as funções importantes da República: câmara de vereadores, prefeitos, assembleias
legislativas, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidente da República.
Se não fizermos essa mudança de qualidade, nós não
conseguiremos elevar o patamar da política no nosso
País. Essa é uma mudança profunda. Não se trata de
uma reforma política muito ampla, mas de uma questão
central da política, que é o financiamento das campanhas eleitorais de forma pública, transparente, aberta,
para garantir esse equilíbrio.
Mas o tema, Srª Presidente, que eu quero tratar
neste breve comunicado é a audiência que tive com a
Presidente da Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras. Fui

Quarta-feira 14

181

60773

recebido pela nossa Presidente, desta que é a maior
companhia brasileira, Drª Maria das Graças Foster. A
Petrobras vai completar 60 anos de existência. Ela é a
razão básica, digamos assim, do projeto de desenvolvimento nacional, juntamente com outras instituições
do setor elétrico brasileiro. Elas são as estruturas, as
bases que permitem ao nosso projeto avançar.
Ali, discuti um projeto que é emblemático para
o meu Estado. Conversando com a Presidenta, disse:
“Olha, não se trata da redenção do Ceará”, um Estado
sempre muito castigado pelo clima, pelas secas prolongadas que estamos vivenciando agora. Então, não
se trata de uma redenção, mas se trata de um projeto
de impulsão do desenvolvimento, com o qual nós trabalhamos há muitos e muitos anos.”
Trata-se, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
da reconstrução da refinaria Premium II, que vai processar 300 mil barris de petróleo/dia, que tinham inicialmente como destino a exportação. Mas, em face do
desenvolvimento do nosso País, do nosso crescimento
mais acelerado, este projeto volta-se para o consumo
interno. É o povo brasileiro que está precisando de
mais energia e, portanto, de mais petróleo e de mais
refino para garantir o suprimento nacional.
Diante dessa realidade, a Presidente da Petrobras
colocou para mim que a refinaria Premium é irreversível,
tenha sócio ou não tenha sócio, porque foi colocada a
ideia, para acelerar o processo, de conseguirmos um
sócio nacional, estrangeiro, americano, inglês, chinês,
coreano, fosse o que fosse. A Petrobras está aberta.
É bem-vindo. Se surgir um sócio, será bem recebido
pela Petróleo Brasileiro S.A.
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Mas a refinaria não depende de sócio. A refinaria
vai ser construída pela Petrobras.
Essa decisão para nós do Ceará é muito importante. Digo uma vez mais: não se trata da redenção,
mas se trata de uma impulsão jamais alcançada pelo
nosso Estado. É um investimento de US$15 bilhões.
Esse investimento que se traduz na construção de
uma refinaria não é só uma refinaria, é um número
significativo de empresas que giram em torno de um
empreendimento desse porte, seja na área industrial,
seja na área de serviços, que vão, portanto, incrementar o crescimento econômico e o desenvolvimento do
nosso Estado com impacto na nossa região, na Região
Nordeste. E isso foi fruto de uma decisão política de
um projeto mais arrojado, que é o projeto a que nós
assistimos e que vem avançando inicialmente com o
Lula e agora com a Presidente Dilma Rousseff.
Digo, Sr. Presidente, que são inúmeras
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
... as empresas que têm procurado o Ceará, que têm
procurado o nosso Estado, exatamente em função da
construção da refinaria Premium no nosso Estado. Isso
tem grande significado.
E essa é a palavra da Presidente da Petrobras,
Drª Maria das Graças Foster, de que a refinaria vai ser
construída com sócio ou sem sócio, porque se trata
de uma necessidade do nosso País, é o interesse do
Brasil, e isso, evidentemente, se sobrepõe a qualquer
necessidade adicional que possa existir para acelerar
o processo de ter um sócio ou não ter para a construção da refinaria.
Considerei, portanto, Sr. Presidente, de grande
êxito essa indicação da Presidente Maria das Graças
Foster para a construção da refinaria Premium II no
Estado do Ceará.
E dou como notícia, sublinhando uma vez mais:
há poucos meses, ali no Município de Paracuru, a 70
quilômetros do Município de Paracuru, na plataforma
continental, a 5,5 mil metros de profundidade, a Petrobras, em um único furo, localizou uma jazida de 300
milhões de barris de petróleo presumíveis. Isso é uma
riqueza. Só isso já vale 20 refinarias. Mas resolveu fazer
um Poço II, e a nossa expectativa é de que ele ainda
seja melhor do que o Poço I.
Então, digamos que nós vamos unindo a construção da refinaria
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – ...
também com a descoberta de óleo ali no nosso Estado,
no Ceará. Vai ficar mais fácil refinar. Nós não vamos
precisar fazer grandes transportes. Vamos refiná-lo ali
mesmo, no Pecém, na refinaria Premium II.
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Então, Sr. Presidente, eu gostaria de destacar
essa audiência, a gentileza da nossa Presidente Maria das Graças Foster de conversar, de dialogar com a
nossa representação política no Congresso Nacional
para reforçar os argumentos em torno da construção
da refinaria Premium II no Estado do Ceará.
Digo que em torno desse empreendimento não
são poucas as empresas que têm se dirigido ao nosso
Estado, todas muito bem-vindas, e digo que a nossa
parte, do Estado do Ceará, de responsabilidade do
Governo do Estado do Ceará, tendo à frente o Governador Cid Gomes, tem sido cumprida à risca. Não há
nada que tenha sido solicitado pela Petrobras que o
Governo do Estado não tenha garantido para permitir
que esse empreendimento se desenvolva no nosso
Estado, no Estado do Ceará.
Portanto, Sr. Presidente, estamos imbuídos desse
espírito de garantir
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – ...
que este empreendimento, que é a refinaria Premium
II, ganhe velocidade em face da necessidade do Brasil e, sobretudo, evidentemente, também do interesse
maior do nosso Estado, o Estado do Ceará.
Quero agradecer a gentileza de V. Exª.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, a Srª
Ana Amélia 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 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, Senadores, Senadoras e nossos
telespectadores da TV Senado, as mudanças propostas na Medida Provisória nº 579, em discussão na comissão especial do Congresso, definindo as tarifas e
regras de concessão do setor elétrico, não podem impactar negativamente nas cooperativas de eletrificação
rural, especializadas em atuar em Municípios pouco
atrativos para as grandes empresas. As cooperativas
de eletrificação rural não ficam com o filé mignon do
setor elétrico. Ao contrário, são cooperativas operando
em áreas carentes. Ficam, como se diz, com a “carne
de pescoço”, porque muitos investidores não enxergam
oportunidade de negócios lucrativos nessas áreas, às
vezes, até de difícil acesso.
Não podemos cometer o erro de tratar de maneira igual situações tão desiguais. Na última sexta-feira,
estive em Porto Alegre, capital do meu Estado, para
discutir a Medida Provisória com a Federação das
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Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, a Fecoergs, liderada
pelo presidente Jânio Stefanello. Também participaram
daquele encontro os meus correligionários, Deputado Luís Carlos Heinze e o Deputado Estadual Pedro
Westphalen.
A conclusão foi que a Medida Provisória acerta
quando reduz as tarifas de energia para o consumidor
domiciliar e industrial, mas não pode errar ao aumentar
os custos do setor cooperativo ou provocar insegurança
jurídica, como reconheceu o empresário Jorge Gerdau
Johannpeter na audiência pública da semana passada.
A preocupação social elogiável da redução do custo
de energia não pode comprometer a competitividade
do setor produtivo.
Só a Fecoergs envolve 23 cooperativas de distribuição e geração de energia no meio rural do meu
Estado, que respondem por mais de 64 mil quilômetros
de redes. Esses grupos cooperativos levam energia
elétrica para mais de 1,2 milhão de moradores do meu
Estado, atendendo 11% dos gaúchos. É uma categoria
especial que precisa de tratamento diferenciado, sem
aumento de custos de operação e sem insegurança
jurídica para a manutenção das atividades de distribuição e geração de energia.
A Medida Provisória, que está sendo relatada
pelo Senador Renan Calheiros, tem que contemplar
as cooperativas, destinando parte da energia já amortizada para a melhoria dos sistemas elétricos dessas
associações. É um investimento que traz retorno. No
meu Estado, existem exemplos de investimentos feitos, nos últimos anos, pelas próprias cooperativas,
como a modernização das redes de transmissão, que
resultaram na diminuição dos custos de manutenção
e operação do sistema.
Como disse o Ex-Ministro da Agricultura Roberto
Rodrigues, na última sexta-feira, em artigo publicado
na Folha de S. Paulo, cooperativa é a síntese do capital social, base do bem-estar coletivo.
Por isso, apresentei duas Emendas: a 176 e a 178,
que espero acolhimento pelo Relator Renan Calheiros.
Ambas permitem às cooperativas o desenvolvimento
das atividades com padrões e custos de energia compatíveis com a lógica cooperativista. As cooperativas
não podem onerar os consumidores e seus associados.
Elas precisam de tarifas mais baixas, para continuar
agregando valor ao agronegócio, à produção rural e a
outros setores importantes.
A proposta, no caso dessas duas Emendas, é
modernizar o processo de regularização das cooperativas de eletrificação rural pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel). O meio deve ser a redução
equilibrada das tarifas, tanto para as concessionárias
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quanto para as permissionárias. Esse ajuste visa a
fazer justiça com mais de cem cooperativas de eletrificação rural, responsáveis por levar energia ao meio
rural, para mais de 4 milhões de brasileiros.
Tenho certeza de que este é o objetivo de muitos
Representantes desta Casa, como o Senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, que também
apresentou emendas em favor do desenvolvimento
das cooperativas de eletrificação rural.
Nesta semana, teremos duas audiências públicas importantes: uma hoje, quando devemos colher
mais informações. Os convidados, que já devem estar
lá reunidos, são de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro e do Fórum de
Secretários de Energia. A outra na quarta-feira (14),
quando esperamos ouvir argumentos dos Ministérios
de Minas e Energia; Fazenda; Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; da Advocacia-Geral da União
e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Serão oportunidades de avançarmos sobre as
mudanças que precisam ser feitas de modo a garantir
a redução das tarifas de energia sem causar insegurança jurídica no marco do setor ou, ainda, injustiças.
O Ministro Interino de Minas e Energia, Márcio
Zimmermann, informou, em artigo publicado, neste
domingo, no jornal O Estado de S. Paulo, que para
conseguir reduzir as tarifas de energia o Governo decidiu aportar recursos anuais na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Na avaliação do Ministro,
com a redução da contribuição do consumidor para a
manutenção da CDE, que financia a universalização do
acesso à energia elétrica, a chamada “tarifa social”, e
a geração eficiente de eletricidade em locais remotos
pode chegar a um quarto do que é atualmente pago.
Reforça, por isso, que a energia não pode mais ser um
entrave para a competitividade das empresas.
Em artigo publicado na edição de hoje do jornal
Valor Econômico, o Presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, informa
que a antecipação para 2013 das concessões no setor
elétrico resultarão em “prêmio” para as concessionárias mais eficientes e em “incentivos para redução de
gorduras” no caso das menos eficientes.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, é inquestionável
a necessidade de diminuição das tarifas de energia,
uma das mais altas do mundo. As mudanças no setor
precisam considerar o consumidor, mas precisamos
de cautela para evitar distorções ou inseguranças no
marco regulatório do setor elétrico.
Estamos falando de um setor muito sensível, altamente dependente de investimentos – não só nacionais como também estrangeiros –, e essencial para o
desenvolvimento da nossa infraestrutura.
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A redução das tarifas será mais benéfica se conseguir atingir positivamente um maior número de pessoas e empresas.
O § 2º do art. 15 da Medida Provisória diz o seguinte:
Os bens reversíveis vinculados às concessões
de transmissão de energia elétrica existentes
em 31 de maio de 2000, independentemente
da vida útil remanescente do equipamento,
serão considerados totalmente amortizados
pela receita auferida pelas concessionárias
de transmissão, não sendo indenizados ou
incluídos na receita prevista.
É preciso considerar, nesse caso, que as empresas transmissoras planejaram e construíram diversos
ativos, como subestações e linhas de transmissão, em
datas próximas e anteriores a 31 de maio de 2000.
Além disso, vários ativos foram substituídos ou modernizados para atender aos requisitos exigidos nas
regras de concessões para a prestação dos serviços
de transmissão.
Esses investimentos foram capitalizados conforme
as regras regulatórias vigentes, segundo a Associação
Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de
Energia Elétrica (Abrate).
Por isso, todo ativo ainda não amortizado, independente da data de início da operação comercial,
precisa ser indenizado. Parece óbvio, mas é uma forma de cumprir contratos, garantir a continuidade dos
investimentos feitos e de tratamento isonômico aos
segmentos de distribuição e geração.
Antes do relatório da MP nº 579, a ser apresentado pelo Senador Renan Calheiros, é preciso prestar
atenção ao § 4°, também do art. 15 da mesma Medida
Provisória. O texto diz assim:
As tarifas das concessões de geração de energia hidrelétrica e as receitas das concessões
de transmissão prorrogadas ou licitadas levarão
em consideração, dentre outros, os custos de
operação e manutenção, encargos, tributos e,
quando couber, pagamento pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição.
Neste caso, Sr. Presidente, é preciso deixar claro
os serviços a serem prestados. Isso é uma forma de estimular os investimentos necessários para a prestação
dos serviços de operação e manutenção, garantindo
a qualidade do sistema.
São necessárias metodologias de cálculo que
possibilitem uma avaliação perfeita da receita e dos
valores que envolvem os agentes reguladores do setor e demais envolvidos. As informações precisam ser
claras, transparentes e simétricas.
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As obrigações das concessionárias também precisam estar explícitas, muito claras, sem variações
que causem o desequilíbrio contábil e financeiro das
empresas.
Novos investimentos, como a substituição de
equipamentos ou outros ajustes que geram custos e
encargos, só são possíveis com normas muito claras.
Por esses motivos, apresentei ainda as Emendas
nºs 177 e 179, com base nas sugestões da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais
de Energia e de Consumidores Livres (Abrace). Na
Emenda nº 177, sugiro que 30% da energia velha das
usinas que terão as concessões prorrogadas sejam
destinados ao mercado livre para leilão.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS.) – Peço
a V.Exa apenas uma atenção, Sr. Presidente, que já
estou terminando.
Esse mercado do setor elétrico é importante
porque as operações de compra e venda de energia
elétrica são feitas em condições mais competitivas,
principalmente para os setores que consomem muita
energia, como é o caso dos setores automotivo, alimentício, siderúrgico e químico.
No caso da Emenda nº 179, sugiro a retomada
do regime cumulativo dos impostos que incidem sobre
o setor, como PIS/Pasep e Cofins. Quando esses dois
impostos deixaram de ser cumulativos, no caso específico do setor elétrico, houve um aumento de 70% da
carga tributária de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre
a cadeia de energia elétrica. Carga tributária maior é
tudo o que o setor elétrico não pode ter neste momento!
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, não podemos
olhar a Medida Provisória apenas sob uma ótica ou
outra. É preciso ser coerente e considerar as limitações do setor elétrico, do Governo e dos consumidores de energia.
Não podemos deixar que o fantasma dos apagões
continuem rondando a nossa economia. Precisamos
entender que muitos investimentos deveriam ter sido
feitos no setor elétrico e não o foram. Em várias partes do País, temos graves problemas que afetam as
concessionárias de energia, mas também os consumidores. São os chamados “gatos”, aquelas ligações
clandestinas que se espalham pelo Brasil como forma
de furtar energia.
É preciso olhar também que o custo da energia
industrial encarece os produtos vendidos aos consumidores. Não existe produto sem energia.
Sem infraestrutura moderna – e o setor elétrico faz parte dessa lógica – não há desenvolvimento,
nem geração de riquezas. Além das cooperativas de
eletrificação rural, os consumidores de pequeno e mé-
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dio portes também precisam ser considerados nesse
debate, como os shopping centers, os hospitais e os
empreendimentos que demandam uma quantidade
considerável de energia para atender a um público
significativo de consumidores.
Somente assim, criaremos as condições necessárias, como marcos regulatórios seguros, para aumentar
nossa capacidade de investimento. Uma reportagem
publicada hoje no jornal O Estado de S. Paulo mostra
que o País precisa dobrar os investimentos em infraestrutura, incluindo, obviamente, o setor elétrico, para
conseguir fazer a nossa economia crescer 4% ao ano.
Ou seja, os investimentos no setor deveriam crescer
entre 4% e 6%, no mínimo.
Os especialistas ouvidos nessa reportagem avaliaram que só o setor privado tem capacidade e agilidade para enfrentar esse desafio, pois apenas 2% do
Produto Interno Bruto (PIB) são aplicados em infraestrutura e logística.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, o meu apelo é
para que o consumidor e as cooperativas de eletrificação rural não sejam perdidos de vista nesse debate.
Precisamos de coerência para ter atenção às
demandas das grandes empresas, dos investidores e
daqueles com maior capacidade para ampliar os investimentos na nossa infraestrutura, mas sem esquecer, é
claro, as organizações com menor poder econômico e
também as preocupações sociais desta MP com a redução do custo da tarifa para os usuários domiciliares.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela concessão
do tempo.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cidinho Santos
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senadora Ana Amélia. Parabéns
pelo pronunciamento!
Dando continuidade aos nossos trabalhos, convido para usar a tribuna o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, os
prefeitos, mais uma vez, em Brasília – são milhares de
prefeitos –, hoje pela manhã, superlotando o auditório
Petrônio Portella, no Senado Federal; e agora, à tarde,
com compromissos junto à Presidência do Senado e
à Presidência da República, ampliando os esforços
na busca de recursos para saudarem os seus compromissos, compromissos que se tornam inadiáveis,
especialmente ao final do mandato. Hora do balanço,
momento de fechar a conta.
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Os prefeitos, neste ano especialmente, foram
sacrificados em demasia. O Governo da União ofereceu incentivos fiscais a segmentos da economia com
recursos que deveriam ser destinados às prefeituras
municipais através do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios.
O Governo fez em demasia o que se chama popularmente de cortesia com o chapéu alheio. Sempre
de forma espetaculosa, a Presidência da República
anuncia concessões como se estivesse fazendo favores, mas sem onerar o seu próprio caixa. Transfere a
responsabilidade de pagar a concessão feita aos administradores municipais.
Nós sabemos que não é uma questão pontual,
circunstancial, transitória; é de maior profundidade. O
nosso grande desafio, o desafio do Congresso Nacional – mas, sobretudo, deveria ser encarado como o
desafio da Presidência da República –, é a rediscussão do pacto federativo.
As injustiças são gritantes. Há um desequilíbrio
na Federação. O princípio constitucional da isonomia
tem sido afrontado constantemente. A distribuição dos
recursos públicos se dá de forma incorreta, inadequada e injusta. Desonesta mesmo.
É bom retroceder a 1988 – 5 de outubro –, quando
o Presidente Ulysses Guimarães, empalmando a nova
Constituição, a Constituição Cidadã, ressuscitou as
esperanças no povo brasileiro de que este País avançava para a modernização com uma legislação capaz
de restabelecer a dignidade da cidadania.
De início, os encargos transferidos aos Municípios brasileiros pela União, através da Constituição
de 88, receberam a contrapartida adequada em recursos. Com o passar do tempo, com o decorrer do
tempo, a demanda cresceu, os encargos se tornaram
superiores, e não houve a contrapartida dos recursos
de forma compatível para atender à demanda gerada
pela legislação que teve origem na Constituinte de 88.
As reformas não aconteceram desde o Plano
Real, a grande reforma, a ruptura em relação ao passado de inflação exorbitante, não se deu um passo
adiante depois do bem-sucedido Plano Real. São 10
anos do governo do PT sem reformas; promessas, sim,
reformas, não. Nas campanhas eleitorais, o ressuscitar das esperanças, compromissos de que teremos
reforma tributária para estabelecer um sistema de arrecadação mais justo e uma distribuição dos recursos
arrecadados isonômica, atendendo os direitos de todas
as unidades federativas. Mas isso é discurso, isso é
promessa, isso fica na campanha eleitoral. Depois da
posse, o discurso é outro.
Temos diversos projetos que tramitam no Congresso Nacional e que buscam corrigir as distorções
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existentes. Eu próprio tenho um projeto, aliás, dois
projetos, que, repito, são fundamentais para socorrer os Municípios brasileiros. O mais importante deles incorpora os recursos oriundos das contribuições
sociais para a constituição do Fundo de Participação
dos Estados e dos Municípios. Esses recursos seriam
compartilhados entre os entes federativos. Hoje, eles
ficam exclusivamente, de forma absoluta, nos cofres
da União. Isso não é justo!
O que corresponde essa parcela da receita nacional? Corresponde, nada mais nada menos, a 56%
do bolo tributário nacional. Portanto, essa parte maior
– que nós podemos denominar de a parte do leão –
não é compartilhada com os Estados e Municípios
brasileiros.
E de nada adianta o Presidente Ulysses Guimarães ter, com muita sabedoria, definido que o cidadão
não mora na federação, o cidadão mora no Município.
Os recursos deveriam estar mais próximos do cidadão;
os benefícios mais próximos do cidadão; os benefícios
oriundos dos recursos públicos mais próximos do cidadão. E é no Município que está o grande patrimônio da
cidadania, no Município está a casa e a família, está o
trabalho e o salário, está a propriedade. O Município
é, portanto, o grande patrimônio da família brasileira.
Não há como ignorar a sua importância no concerto
da federação.
Se desejamos promover justiça, uma mais correta distribuição dos recursos públicos, rediscutamos
o sistema federativo e celebremos um novo pacto que
atenda essa característica, essa circunstância, esse
conceito: o Município é a célula mater da federação e
tem que ser tratado como tal. A Presidenta da República deveria assumir a liderança desse debate.
Eu vou repetir incansavelmente: no sistema presidencialista forte como o nosso, reformas de profundidade só ocorrem com a participação essencial,
prioritária da Presidência da República. Especialmente
num país continente como o nosso, onde as diferenças
regionais são visíveis, os interesses são difusos. Sem
a busca do consenso pela liderança maior certamente
teremos dificuldades de mudar.
O Congresso pode tentar mudar. Está tentando. O
Presidente Sarney constituiu uma comissão para redigir um anteprojeto de pacto federativo. Mas não basta.
Quem comanda o processo legislativo, em primeira e
última instância, é o Poder Executivo, através da Presidência da República, que elege os Presidentes das
duas Casas, com a maioria esmagadora. E com essa
maioria esmagadora, conduz o processo legiferante,
definindo a pauta, a Ordem do Dia, e estabelecendo
as prioridades. É por essa razão que as reformas não
ocorrem quando de iniciativa do Poder Legislativo .
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O outro projeto a que fiz referência e que tramita
nesta Casa, de minha autoria, diz respeito exatamente às concessões feitas pelo Governo da União com
recursos dos Municípios. Esse projeto estabelece que
as isenções fiscais oferecidas pelo Governo a segmentos da economia, ou os benefícios de qualquer forma
transferidos devem ser pagos, devem ser sustentados,
com os recursos próprios da União, e não dos Estados e dos Municípios. Dessa forma, nós estaríamos
fazendo a correta aplicação desses recursos, uma vez
que não pertencem à União, que decide transferi-los,
sem consulta aos seus reais possuidores, no caso,
os Municípios e os Estados, através dos fundos – o
Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios.
Portanto, esse é um projeto essencial para acabar com
essa cortesia com o chapéu alheio.
Mas antes de finalizar, Sr. Presidente, a reivindicação urgente dos prefeitos é de que a Presidência
da República, a Presidente Dilma, não vete o projeto
aprovado pelo Congresso Nacional, que redistribui os
royalties do petróleo entre União, Estados e Municípios. É essencial. É o primeiro passo na busca de um
pacto federativo que possa se consolidar, sustentado
pela correção na distribuição dos recursos públicos
arrecadados na União.
De outro lado, os prefeitos municipais que se encontram em Brasília querem do Governo um repasse
emergencial, exatamente para corresponder em parte
ao que dos Municípios foi subtraído através das isenções fiscais concedidas pela União. Este é o apelo
dos prefeitos brasileiros em Brasília: que o Governo
Federal estenda as mãos, agora no final do mandato
deles, para que possam realizar o balanço, sem deixar
para trás uma demanda de pagamentos que devam ser
efetuados logo no início da próxima gestão.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
concedo ao Senador Wellington Dias, com satisfação,
o aparte.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu agradeço, Senador Alvaro Dias. Nós temos tantas divergências, no dia a dia, no plenário, que eu não poderia
perder essa oportunidade de parabenizá-lo e me somar
a essas duas bandeiras que V. Exª levanta aqui. Primeiro, quero lembrar que nós tivemos uma descontração
de responsabilidade muito grande, nas duas últimas
décadas, especialmente para os Municípios. Do outro
lado, ainda temos uma grande concentração de receitas
com a União. Sobre esse projeto do pré-sal, que nós
aprovamos aqui e que foi aprovado na Câmara, eu não
vejo alternativa a não ser a de ser sancionado. Veja
que isso é uma justiça social que se faz, e eu louvo a
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coragem do Senado e da Câmara. Tive o privilégio de
ter essa iniciativa, o meu projeto foi âncora. Mas quero dizer a V. Exª que, no art. 42, que está alterado no
projeto, ele prevê... Quando o Presidente Lula mandou
para cá o projeto, ele previa que a parcela da União –
de 100%, 40% são da União, 60% são dos Estados e
Municípios. São R$30 bilhões este ano, para dar um
exemplo, sendo R$12 bilhões da União e R$18 bilhões
de Estados e Municípios – iria imediatamente para o
Fundo Social. Nós aqui fizemos uma salvaguarda dizendo que a União faria a regulamentação. Inclusive, esse
dinheiro pode compensar eventuais perdas como os
Municípios do Rio, de Espírito Santo reclamam. Então,
eu acho que é perfeitamente possível ser sancionado,
sem problema. Eu estive também no encontro com os
prefeitos, e essa outra bandeira precisa, a exemplo de
2009, quando houve uma medida provisória liberando
R$1,6 bilhão, sendo R$800 milhões de FPE extra e
R$800 milhões de Fundeb, para socorrer os Municípios... Eu também me somo a mesma ideia e queria
parabenizá-lo e concordar com V. Exª. Estamos juntos
nessa luta. Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É
uma grande satisfação ter essa oportunidade também
de concordar com V. Exª, uma vez que estamos quase
sempre em flancos opostos.
Sem dúvida, o que se deseja agora é uma espécie de 13º salário aos Municípios brasileiros para
compensar o que a União deles retirou durante o ano,
com as concessões feitas a setores da economia com
isenções fiscais pontuais oferecidas pelo Governo da
União e, sem dúvida, o projeto aprovado pelo Senado e pela Câmara, de redistribuição dos royalties, é o
primeiro passo para estabelecermos o equilíbrio do
sistema federativo, um novo pacto em prejuízo para os
Estados como Rio de Janeiro, Espírito Santos e São
Paulo porque o projeto cuidou de estabelecer que os
recursos devem ser retirados da União para compensar
as perdas desses Estados que se julgam prejudicados
com aprovação do projeto que nós esperamos seja
sancionado pela Presidência da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Parabéns, Senador Alvaro Dias, pelo pronunciamento. Fico feliz que o municipalismo consiga
unir o senhor e o Senador Wellington Dias. Só o municipalismo! A Senadora Vanessa e o Senador Tomás
Correia, de igual forma.
Queria registrar a presença, no plenário, do nosso
Prefeito de Arenápolis, em Mato Grosso, Farid Tenório.
Passo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Eduardo Lopes por cinco minutos.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, senhores que acompanham esta sessão pela rádio, pela televisão, pela Internet, Senadores
aqui presentes, quero trazer nesta tarde um assunto
que é de extrema importância, que está também sendo
tratado dentro da reforma do Código Penal, e quero
que vocês reflitam em uma coisa muito importante e
perigosa ao mesmo tempo.
Imaginemos um mal com poder letal superior ao
da AIDS, da tuberculose e da malária. Pois bem, me
refiro ao abuso do álcool. Isso mesmo, o álcool é responsável por quase 4% de todas as mortes que ocorrem no mundo. Pode ser considerado um dos maiores
“assassinos” da história.
Esses dados constam de estudo da Organização
Mundial de Saúde divulgado em fevereiro do ano passado, segundo o qual a maioria das mortes relacionadas com o álcool é causada por ferimentos ocorridos
em decorrência do abuso da substância, de cirrose e
também de males cardíacos.
E, pior, o Brasil é um dos líderes no ranking americano de consumo de álcool. Pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) apontou,
em 2011, que o alcoolismo era o principal problema
de saúde pública no Brasil.
Dados, também de 2011, da Organização Mundial de Saúde mostram que os brasileiros consomem
o equivalente a 18,5 litros de álcool puro por ano. Isso
mesmo, a equivalência é a álcool puro, e não apenas
a “bebidas alcoólicas”!
Devemos aí chamar a atenção para o seguinte:
se uma garrafa de vinho de 750ml tem 12% de álcool,
na média, significa que, numa garrafa de 750 ml, nós
temos mais ou menos 90ml de álcool. Para se consumir
esses 18,5 litros, seriam necessárias duzentas garrafas por ano de vinho. Quer dizer, uma garrafa, mais ou
menos, a cada um dia e meio para atingir esses números que, talvez, alguns possam contestar, mas são
números, repito, da Organização Mundial de Saúde.
Na análise dos pesquisadores da Unifesp, mais
de dez por cento da mortalidade ocorrida no País tem
ligação com o consumo excessivo de álcool.
Já dados recentes do Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas, também da
Unifesp, mostram que 22 milhões de homens abusam
do álcool, 16 milhões são dependentes e 12 milhões
são alcoólatras. Isso representa aumento de 30% em
dez anos.
Mas isso não é primazia masculina. Entre as
mulheres, oito milhões se excedem no uso do álcool
e cinco milhões são alcoólatras. Um aumento de 50%
também em dez anos.
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No cômputo geral, cerca de trinta milhões de brasileiros são bebedores de risco. Segundo a Associação
Brasileira de Alcoolismo, cerca de cinco por cento dos
trabalhadores brasileiros são alcoolistas, comprometendo o Produto Interno Bruto e impactando os gastos
da saúde pública e da Previdência.
Já a associação do álcool ao volante é nefasta.
Trabalho de Sandra Pillon, da Universidade de São
Paulo, mostra que 72% dos motoristas de caminhões
ingerem bebidas alcoólicas e 51% deles fazem uso
abusivo. Quanto aos motoristas amadores, os
��������
bafômetros, na Lei Seca pelo País, também acusam dados alarmantes.
Segundo estudo até então inédito, realizado em
2001, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, intitulado Impactos Sociais e Econômicos
dos Acidentes de Trânsito nas Aglomerações Urbanas
Brasileiras, os custos totais dos acidentes de trânsito ocorridos em áreas urbanas do País montavam a
astronômica cifra de R$5,3 bilhões por ano, isso sem
contar os acidentes ocorridos em áreas não urbanas,
onde estão instalados os maiores trechos das nossas
principais rodovias.
E o que fazer nessas circunstâncias? O relatório
da OMS recomenda o aumento dos impostos sobre o
álcool, a adoção de políticas de prevenção e tratamento do alcoolismo, vedação ou restrição da publicidade
de bebidas alcoólicas e, principalmente, a restrição
das vendas.
Entretanto, ignorando os resultados de pesquisas realizadas no País e as recomendações da OMS,
caminhamos a passos largos para incrementar, por lei,
o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil.
Refiro-me ao art. 501 do Projeto de Lei do Senado
nº 236, de 2012, oriundo do anteprojeto apresentado
por Comissão de Juristas para elaboração de um novo
Código Penal. Por ele, a idade mínima para aquisição
de bebidas alcoólicas cai de 18 para 16 anos.
Senhor Presidente e todos que nos acompanham,
estudos científicos comprovam que, quanto mais precoce o consumo humano de álcool, maior resistência
se adquire, ou seja, quanto mais cedo a nossa juventude iniciar essa prática, maior a chance...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –...
de desenvolver a dependência.
Para concluir, Sr. Presidente. O crescente consumo de álcool para crianças e adolescentes não carece
de mais incrementos. A propaganda maciça, sempre
aliando o álcool a prestígio social, sensualidade e a
outros atrativos, por si só, já cumpre esse objetivo.
Por essa razão, apelo aos nobres pares que
apóiem a emenda que estou apresentando no PLS nº
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236/2012, mantendo a idade mínima para aquisição
de bebidas alcoólicas em 18 anos.
Precisamos impedir que os dados constrangedores sobre o seu consumo no País e as mazelas a ele
associadas continuem em descontrolada ascensão.
Devemos impedir isso!
Sr. Presidente, muito obrigado pela compreensão.
Fica aqui o nosso pedido e também a nossa informação a todos que nos acompanham.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Lopes, o
Sr. Cidinho Santos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMBD – RO) – Concedo a palavra à nobre Senadora
Vanessa Grazziotin.
Antes, porém, queria registrar a presença na
Casa da Prefeita eleita do Município Governador Jorge
Teixeira, do Estado de Rondônia, Srª Maria Aparecida
Simon, conhecida como Cida do Nenê, que se encontra
aqui presente, honrando a nossa Casa, a única mulher
eleita pelo PMDB no Estado de Rondônia. Parabéns,
Cida! Fique à vontade.
Concedo a palavra a V. Exª, Senadora Vanessa
Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senador Tomás. Agradeço
V. Exª, porque fizemos uma troca, o que me permite
falar neste momento. Muito obrigada, Senador.
Quero, da mesma forma que fizeram vários Parlamentares, Senadores que me antecederam na tribuna
no dia de hoje, falar a respeito do encontro que está
ocorrendo hoje, em Brasília, no Senado Federal, organizado pela Confederação Nacional dos Municípios, a
CNM, e que conta com uma participação expressiva
de prefeitos e prefeitas atuais, inclusive os eleitos que
tomarão posse no dia 1º de janeiro. O centro da discussão, Sr. Presidente, é, primeiro, fazer uma campanha
para que a Presidenta Dilma não vete o projeto de lei
aprovado pela Câmara recentemente e que é uma repetição daquilo que nós aprovamos aqui, no Senado
Federal, que trata de uma nova forma de redistribuição
dos royalties em nosso País.
É importante e eu aqui destaco que, entre os
prefeitos do Brasil inteiro, há uma participação muito
importante, significativa, de prefeitos e prefeitas que
representam os Municípios da Região Norte.
V. Exª, Senador Tomás, acaba de registrar a presença da prefeita de um dos Municípios do Estado de
Rondônia. Da mesma forma, o meu querido Estado
do Amazonas está participando desse encontro da
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Confederação Nacional dos Municípios, com a presença de vários prefeitos e prefeitas atuais e aqueles
que foram eleitos.
Para não fazer injustiça, quero citar alguns Municípios que se encontram presentes: o Município de
Urucurituba, o Município de Iranduba, o Município de
Nova Olinda, enfim, vários Municípios têm aqui a sua
representação.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que concordo – o Presidente Sarney acaba de adentrar ao Senado – dizer, Presidente Sarney, que eu tenho muita
concordância com a bandeira que está sendo levantada com muita força pelos Prefeitos dos mais de 5 mil
Municípios brasileiros, para que a Presidenta não vete
o Projeto de Lei aprovado pelo Congresso Nacional,
porque, afinal de contas, nós estamos tratando dos
royalties do petróleo, que são extraídos da plataforma
continental do mar. O impacto que essa extração traz
aos Municípios diretamente, ao Município próximo de
onde estão as plataformas, não é o mesmo impacto
que tem quando o petróleo é extraído em terra. Não é
o mesmo impacto.
Então, eu considero que ganha o Brasil. Quem
ganhou com a aprovação desse projeto foi o Brasil, foram os mais de, aproximadamente, 5.440 Municípios
beneficiados pela regra.
As contas que faz a Confederação Nacional dos
Municípios é que, mesmo nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que são os Estados produtores – o Rio de Janeiro, sobretudo – no Rio de
Janeiro 59 Municípios terão a sua condição, os seus
repasses ampliados a partir da nova regra. Ou seja,
Senador Tomás, a maioria, inclusive, dos Municípios
do Rio de Janeiro ganhará com a nova medida, com
a nova lei aprovada. No Estado do Espírito Santo são
quase 54% dos Municípios que também ganham com
a nova regra de distribuição.
E, ainda, segundo levantamento da Confederação
Nacional dos Municípios, a “perda” – perda entre aspas
– do Estado do Rio de Janeiro ficaria em torno de 4%
daquilo que ele arrecada atualmente e que esses 4%
seriam plenamente compensados com a ampliação
da produção de petróleo naquele Estado.
Quero aqui afirmar que estou junto com todos
aqueles que defendem o não veto à lei que estabelece
uma forma mais justa, uma forma mais democrática de
redistribuição dos royalties – deixar claro isso.
Em segundo lugar, os Municípios reivindicam,
também, um apoio do Governo Federal em relação à
queda brusca na arrecadação que tiveram ou que estão
tendo ao longo deste ano de 2012. Ocorre que para
fazer frente a uma crise econômica, que não é só uma
crise econômica de nosso País, do Brasil, é uma crise
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econômica internacional, o Governo central, o Governo Federal, acertadamente – quero registrar isso, Sr.
Presidente – vem buscando minimizar os efeitos dessa crise, porque a crise se reflete numa diminuição da
produção, e quando a produção diminui, diminui não
só a arrecadação do Poder Público, diminuem também
os empregos existentes no Brasil.
E para fazer frente a essa crise econômica, que
atinge o Brasil como atinge grande parte das nações
do mundo, aliás, uma crise que começou, em 2009, nos
Estados Unidos e rapidamente atingiu a União Europeia, ou seja, os dois maiores centros econômicos do
mundo e mais desenvolvidos – isso refletiu em todas
as nações do mundo – o Brasil tem tido a capacidade
de superar esse momento difícil. Agora, as medidas
para a superação da crise econômica têm sido o estabelecimento de políticas de incentivos fiscais para
vários segmentos do setor produtivo brasileiro. Está
aí a redução de IPI para produção de carros, estão aí
vários benefícios para vários segmentos produtivos no
Brasil inteiro, Sr. Presidente; para bens de informática,
enfim. E claro que a desoneração do setor produtivo, ou
seja, a diminuição da cobrança de tributos não é algo
que atinge apenas as finanças do Governo Federal,
isso atinge as finanças dos governos estaduais, mas
principalmente dos governos municipais, cuja grande
parte desses, principalmente os nossos – não sei exatamente a situação do Estado de Rondônia – no Estado
do Amazonas, a arrecadação dos Municípios vem de
recursos oriundos basicamente de repasses estaduais
e de repasses federais. Se há desoneração por parte
do Governo Federal para diversos segmentos do setor
produtivo, essa desoneração acaba impactando com
muito mais força os Municípios. Então, todos eles estão
aqui conclamando, solicitando um apoio do Parlamento brasileiro para que o Governo Federal, mais uma
vez, venha ao socorro desses Municípios brasileiros.
No passado, isso já aconteceu, Sr. Presidente.
Em outros momentos da economia brasileira, o Governo Federal, sensível que foi aos Municípios, adotou
medidas no sentido de levar socorro aos Municípios
brasileiros. E o que nós queremos que aconteça agora
é exatamente isso, que o Governo Federal providencie
medidas, no caso medida provisória, que é aquele que
tem efeito a partir da data da sua edição, que possam
salvar ou pelo menos ajudar os Municípios a passar
por este momento de muita dificuldade econômica e
financeira. Para que V. Exªs tenham uma ideia, os 61
Municípios do interior do meu Estado – o Amazonas
tem 62 Municípios, a capital e mais 61 Municípios
no interior. O déficit que se calcula pela Associação
Amazonense de Municípios, somente dos Municípios
do interior, está na ordem de R$330 milhões, o que
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para muitos pode não parecer uma grande cifra, mas
para cada um dos 61 Municípios representa, inclusive, a possibilidade ou não, não só de dar continuidade
às obras, aos investimentos, mas, em muitos casos,
ao pagamento dos próprios servidores municipais,
Sr. Presidente. Isso porque, ao tempo em que houve
uma queda na arrecadação, e uma queda brusca na
arrecadação, houve um aumento que é natural das
despesas desses Municípios, e isso faz com que haja
esse desequilíbrio econômico-financeiro dos Municípios do meu Estado do Amazonas.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – E não é diferente, nos outros Estados brasileiros, que tenha provocado tantos transtornos não
só às administrações municipais, mas ao conjunto de
servidores e à população que vive nesses Municípios.
Então, quero aqui me somar àqueles que defendem que a Presidenta Dilma deva tratar isso prioridade.
Para concluir, Sr. Presidente, nesse pouco tempo que me resta, quero, voltando à Lei dos Royalties,
dizer que entendo que precisamos, visto que a Lei,
aprovada tanto pelo Senado, quanto pela Câmara dos
Deputados, não prevê uma vinculação formal do gasto
desses recursos, em determinados segmentos sociais,
ou seja, não há uma vinculação, por exemplo, para a
aplicação dos recursos em educação, entendo que devemos aprovar outros dispositivos que garantam um
maior investimento do Brasil na educação. E destaco,
também, a importância de aprovarmos um novo PNE,
porque um novo PNE, que é a proposta do Plano Nacional de Educação para o decênio de 2011 a 2020,
prevê um aumento significativo dos gastos em educação. Ou seja, o PNE, proposto pelo próprio Ministério
da Educação, propõe passar, dos atuais 5% do PIB
que são investidos em educação, para 10%. Ou seja,
dobrar o investimento brasileiro em educação imediatamente, já nos próximos anos. Isso é necessário, Sr.
Presidente, porque, apesar de sermos a sexta maior
economia do mundo, repito, apesar de os esforços do
Governo Federal no aumento dos investimentos na
área social terem tirado aproximadamente 40 milhões
de pessoas da faixa da pobreza extrema e absoluta,
apesar disso, nós ainda ostentamos e ocupamos a 84ª
posição no que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH.
E o que é o IDH senão um indicador, cuja medição se dá auferindo a longevidade do povo de uma
determinada nação, do nível de educação e da qualidade de vida?
Portanto, saúde e educação têm um papel preponderante para a definição do IDH, ou seja, do Índice
de Desenvolvimento Humano em nosso País. Repito:
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não podemos continuar a ser a 6ª maior economia do
mundo e o 84º País em termos de IDH.
Dessa forma, ampliar os recursos aplicados em
educação é algo urgente para todos os brasileiros e as
brasileiras. Aqui, Sr. Presidente, quero recordar que, no
mês de agosto deste ano, foi a Presidenta Dilma quem
se reuniu com jovens líderes do movimento juvenil e
estudantil brasileiro. E nessa reunião com os jovens,
a Presidenta Dilma colocou a sua opinião favorável a
investir de forma mais significativa os recursos públicos brasileiros para o desenvolvimento em educação.
Chegou àquela altura a falar para os jovens da
sua concordância e do seu apoio em vincular os recursos dos royalties do petróleo para que os mesmos, ao
menos parte deles, sejam aplicados exclusivamente
em educação.
Assim, Sr. Presidente, eu creio que haja todo esse
esforço feito pelo Governo Federal. E aqui quero fazer
um indicativo a todos aqueles que nos assistem, principalmente pela TV Senado. O Ipea, Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, fez uma pesquisa que aponta, na
primeira década do século XXI, o avanço social muito
significativo e importante no Brasil. Não apenas o nível
de pobreza e miséria diminuiu, mas também aumentou
o número de empregos, principalmente os empregos
formais no Brasil. Isso é importante!
Nós precisamos seguir avançando nessas conquistas, Sr. Presidente.
E, hoje, seguir avançando nessas conquistas é
sem dúvida nenhuma investir massivamente na educação em nosso País. Não há, todos os jovens brasileiros
sabem que não há, aliás, os povos de todo o mundo
sabem que nenhuma nação alcançou um grau de desenvolvimento importante sem que tivesse investido
massivamente em educação, sem priorizar a educação.
Então, eu creio que o Brasil está no caminho certo
e, para que a gente continue avançando ainda mais,
é preciso investir pesadamente em educação. Isso é
investir no presente, é investir principalmente em um
futuro melhor para a nossa gente, para o nosso querido povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Pela ordem, tem V. Exª a palavra, Senador Eduardo.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de solicitar minha inscrição para falar como Líder, depois da
Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – TO) – Perfeito.
Eu convidaria o Senador Mozarildo Cavalcanti
para presidir a sessão.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – TO) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Paulo Davim, pela ordem.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria a minha
inscrição no horário de Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – TO) – V. Exª está inscrito.
O Sr. Tomás Correia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Com a palavra o Senador Tomás Correia,
do Estado de Rondônia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e
Srs. Senadores, ouvintes da TV Senado, queria saudar
também aqui, como disse há pouco, a ilustre Prefeita
do PMDB eleita pelo Município de Governador Jorge
Teixeira, do Estado de Rondônia, a Cida, que aqui se
faz presente. Vem já discutir as questões de Rondônia,
de Jorge Teixeira, principalmente na busca de recursos
para o seu Município. Já esteve hoje com o Senador
Valdir Raupp, com a Deputada Mariinha Raupp. Acompanhada de alguns vereadores, veio visitar Brasília e
veio já trabalhar, buscar meios para atender o povo de
Governador Jorge Teixeira.
Parabéns, Cida. Seja bem-vida à nossa cidade,
à nossa capital e ao Senado Federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil,
com áreas agricultáveis imensas, tem sido considerado
por muitos analistas económicos um celeiro do mundo
na área de alimentos.
Durante séculos, o País dependeu economicamente de um determinado produto, começando com
o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, passando pelo
café e pela borracha.
Atualmente, além de se destacar na produção de
soja, algodão, álcool, e outros, também se sobressai
como um dos maiores produtores de carnes de todo o
mundo, concentrando-se principalmente em bovinos,
suínos e frangos.
Apesar de estar enquadrada no setor primário da
economia, com produtos que praticamente não são elaborados e que, por isso, apresentam baixo ou nenhum
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valor agregado, a agricultura tem-se mostrado uma
fonte importante de divisas para o País. Além disso,
o setor é importante, obviamente, para a alimentação
dos próprios brasileiros, tornando o Brasil independente, na quase totalidade, de importação de alimentos.
A evolução do crescimento de nossa produção
de grãos deve ser motivo de orgulho, principalmente
quando se observa que os números vêm aumentando
sem que haja necessidade de novos desmatamentos.
A produção cresce com os ganhos de produtividade
possibilitados pela tecnologia agrícola.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, motivo de
grande regozijo para todos os brasileiros deve ser a
manchete estampada pelo jornal O Estado de S. Paulo, em 10 de agosto de 2012. O caderno Economia e
Negócios apresenta matéria encabeçada pelo título
“Safra de grãos deve ser a maior da história”. A notícia
se apoia no levantamento da Companhia Nacional de
Abastecimento, Conab, que aponta para uma colheita
de 165 milhões de toneladas.
Mendes Ribeiro, Ministro da Agricultura, deu a
entender que, no final do ano, com os dados consolidados, o total pode ultrapassar 770 milhões. Já temos
informações mais recentes de dados e estatísticas de
que já chegamos a 180 milhões de toneladas. Portanto,
um recorde atrás do outro, superando o ano passado.
Porém, um fato que chama a atenção é que o Brasil tem a maior produtividade agrícola de toda América
Latina e Caribe, apresentando índices de crescimento acima da média mundial, conforme apurou estudo
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico, OCDE, de 2011.
O crescimento anual da produtividade brasileira
situa-se entre 3,6% contra 1,48% da média mundial.
Países desenvolvidos como a França, Inglaterra e Estados Unidos têm apresentado taxa abaixo da média
mundial.
De acordo com o que declarou em janeiro de
2012, José Garcia Gasques, Coordenador-Geral de
Planejamento Estratégico do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, vários fatores contribuem
para essa situação, podendo-se destacar o avanço
na área de pesquisa liderada pela Embrapa, Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o crescimento
das exportações, o aumento dos preços no mercado
interno e a ampliação do crédito rural. A esses itens,
faço questão de acrescentar o empenho e a capacidade empreendedora rural do povo brasileiro.
Garcia Gasques, na mesma ocasião, ressaltou
o fato de que o crescimento da produtividade ser superior ao aumento da área cultivada, mencionando a
importância do incentivo à inovação e à pesquisa. O
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Ministério da Agricultura estima que até 2022 a produção de grãos deverá aumentar cerca de 22% no País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o site da
BBC divulgou, ainda em março de 2009, matéria na
qual ressalta que, em 15 anos, a área plantada com
grãos cresceu 27%, e a produção aumentou 142%.
Como se pode ver, ganha destaque o aumento
da produtividade brasileira. Repito: o aumento da área
plantada com grãos foi de 27%, e a produção aumentou 142%. Portanto, nós estamos vendo que, no Brasil,
Senador Mozarildo Cavalcanti, a produtividade está
alcançando um índice altamente desejável e que com
tecnologia se produz mais sem desmatar. Basta que
se apoie a pesquisa e a tecnologia para que possamos produzir mais sem a necessidade de desmatar.
Ocorre que hoje se discute muito o desmatamento
e se esquece de investir e de orientar na parte tecnológica. O Governo vai a Rondônia e faz operações de
toda ordem: operação Arco de Fogo e Arco de Fumaça,
operação da Força Nacional, Senador Alfredo Nascimento. Essa é boa, não é, Senador? Arco de Fumaça.
E, na verdade, o que ocorre? Prende, desmoraliza,
faz uma operação de guerra, depois, vem embora e
nada acontece.
Por que não se investe mais em tecnologia? Por
que a Embrapa não se dedica mais no Estado de Rondônia, na região Norte, no Amazonas, para explorar a
tecnologia adequada, para que possamos também ter
a oportunidade de produzir mais sem a necessidade
de desmatar?
Recentemente, aqui fiz um pronunciamento sobre
a cana-de-açúcar, que há restrição da cana-de-açúcar na região Norte. Há restrição da cana-de-açúcar
para ser plantada no Estado de Rondônia, no Acre,
no Amazonas, no Pará, em Roraima. Mas o Governo,
segundo me disse aqui o próprio Diretor Presidente
da Embrapa, não tem um estudo técnico adequado
para dizer que Rondônia, que o Acre, que o Norte não
pode produzir cana.
Por sua vez, a página Espaço do Produtor, mantida pela Universidade Federal de Viçosa, publica que
a área cultivada em 2011 foi 2,8 milhões de hectares
maior do que a de 2010, um crescimento de apenas
4,3%, atingindo um total de 68 milhões de hectares.
O que se pode observar é que o crescimento da
área plantada tem sido pequeno, principalmente se
se levar em conta a disponibilidade de terras agricultáveis que os analistas avaliam entre 60 e 200 milhões
de hectares.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossa
agricultura alcançou tal nível de desenvolvimento que,
de acordo com o texto “Grãos na balança”, publicado
pelo site www.xilema.�������������������������������
com.br, “����������������������
autoridades norte-ame-
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ricanas argumentam que o Brasil não pode ser mais
considerado nação em desenvolvimento nas negociações comerciais, uma vez que seu agronegócio, com
máquinas agrícolas munidas de computador de bordo,
é de ‘primeiro mundo’”.
Essa alegaçao se deu justamente em função da
grande produtividade alcançada na agricultura brasileira, com o consequente aumento de competitividade
no mercado internacional, sem aumento significativo
da área agricultável.
Mesmo com a crescente pressão mundial na demanda por alimentos e o grande potencial produtivo
do Brasil, podemos afirmar que o País tem avançado
com cautela na expansão da área agrícola, o que se
faz possível exatamente em função do grande avanço
tecnológico nas atividades do campo.
Precisamos que o avanço da tecnologia atinja
também a região Norte, atinja também o Estado de
Rondônia, atinja também o Estado do Acre, o Estado
de Roraima, o Estado do Pará, o Estado do Amapá. Nós
queremos que lá também haja, por parte do Governo,
maior dedicação à tecnologia, ao apoio técnico. Nós
não precisamos de operações de arco de fogo, como
disse há pouco, ou até de arco de fumaça. E onde há
fumaça há fogo; onde há fogo há fumaça. Por isso nós
não queremos, em Rondônia, operações espetaculares ou espetaculosas. Nós queremos, em Rondônia,
o Governo investindo em tecnologia. É isso que nós
desejamos, é isso que nós queremos. Daí o nosso pedido, Sr. Presidente, para que o Governo adote políticas
voltadas para o Norte do Brasil, adote políticas voltadas para Rondônia e para os demais Estados, a fim
de permitir que nós, rondonienses, tenhamos espaço
e oportunidade de produzir com a mesma tecnologia
e, portanto, com a mesma produtividade dos demais
Estados brasileiros.
Muito obrigado a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Tomás Correia, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Muito obrigado, Senador Tomás Correia, do
PMDB de Rondônia, que defende à altura esse Estado produtor, Estado em desenvolvimento, em algumas
áreas muito desenvolvido, onde tenho, lá também, alguns amigos e parentes. Inclusive meus avós moraram
naquele Estado, Senador Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Antes de passar para o próximo orador, há sobre
a mesa Requerimento do Líder do PSB na Câmara dos
Deputados, Deputado Ribamar Alves, comunicando a
indicação do Deputado Luiz Noé, do PSB do Rio Gran-
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de do Sul, como titular da Medida Provisória nº 575, de
2012, que altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro
de 2004, que institui normas gerais para licitação e
contratação de parceria público-privada no âmbito da
administração pública, em substituição ao Deputado
Vicente Selistre, do PSB do Rio Grande do Sul.
É o seguinte o Ofício, na íntegra:
Of. B/ nº 192/12
Brasília, 13 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Luiz Noé (PSB-RS), como titular, da Medida
Provisória nº 575, de 2012, que “Altera a Lei nº 11.079,
de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais
para licitação e contratação de parceria público– privada
no âmbito da administração pública”, em substituição
ao Deputado Vicente Selistre (PSB-RS).
Respeitosamente, – Deputado Ribamar Alves,
Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Faça-se a substituição na forma pretendida.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Próximo orador inscrito. (Pausa)
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM. Fora do microfone.) – Presidente, estou inscrito
pela Liderança do PR.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Ah, perfeito. Pela Liderança do PR, o Senador
Alfredo Nascimento, pelo tempo regimental.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os prefeitos eleitos em
2012, sem dúvida, conquistaram o privilégio de administrar suas cidades, mas essa oportunidade guarda
um desafio importante, cujo enfrentamento é urgente
e passa, também, por esta Casa.
Antes mesmo de tomarem posse, os novos prefeitos já sinalizam uma forte preocupação com as contas
públicas e a gestão do orçamento, com a necessidade
de realizar investimentos e a conhecida situação de
estrangulamento das contas estaduais e municipais.
O Governo Federal tem sinalizado disposição
para discutir os problemas e articular soluções, mas
isso só não basta. Todos nós conhecemos os limites
desses acordos, e a situação exige, de nossa parte,
aqui no Senado, uma contribuição.
A oportunidade está dada: retomamos nossa
atividade legislativa tendo na agenda a aprovação de
uma extensa agenda tributária. Destaco a necessidade
de nos debruçarmos sobre os projetos voltados para
a reestruturação do Fundo de Participação dos Esta-
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dos, o nosso FPE. Até 31 de dezembro deste ano, o
Congresso Nacional precisa discutir e aprovar uma
nova modelagem de partilha dos recursos do Fundo.
Tal urgência se dá por dois fatores: o primeiro é
o prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal
para a apreciação da matéria. O segundo, a própria
magnitude do Fundo e sua importância para a gestão
dos Governos estaduais. Temos que construir as condições para aprovar rapidamente esse projeto. Do contrário, já em 2013, o Governo Federal ficará impedido
de repassar recursos aos Estados na ordem de cerca
de R$50 bilhões, aprofundando o estrangulamento das
contas públicas e o comprometimento de planos de
investimentos já em andamento nos Estados.
Um dos objetivos do Fundo, desde a sua criação
em 1989, é equalizar a capacidade fiscal dos Estados.
A não definição de um novo modelo trará, sem dúvidas,
prejuízos incalculáveis aos Estados, principalmente
aqueles de menor receita, como é o caso do meu Estado do Amazonas. Não podemos perder de vista que
nós, Senadores, legítimos representantes dos Estados,
estaremos na contramão das ações de desenvolvimento regional se deixarmos passar a oportunidade de
aperfeiçoar e aprovar esse projeto. Afinal, o Fundo de
Participação dos Estados é um dos instrumentos da
política de equilíbrio entre as unidades da Federação.
Sabemos do impacto que o fundo causa nos Estados. Portanto, o momento é de decidir. A Comissão
de Especialistas criada pelo Senado já concluiu seu
papel. Coube a esse grupo a elaboração de um relatório
detalhado, estabelecendo diretrizes para uma ampla
reestruturação do Pacto Federativo. De posse do relatório, cabe a nós, Parlamentares, um entendimento
equilibrado, coerente e que nos permita defender os
interesses de nossos Estados sem criar empecilhos
para o avanço dessa proposta.
No meu entendimento, o modelo proposto pela
comissão obedece a critérios justos. Resumidamente, um dos critérios propostos estabelece que o fundo
amplie a distribuição de recursos aos Estados com
menor PIB per capita.
(Soa a campainha.)
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – O outro estabelece que a transferência seja
diretamente proporcional ao tamanho da população.
Conforme aponta o relatório, e creio que este seja o
melhor caminho, a solução é muito simples, pois permite a aplicação imediata sem demandar complexos
modelos estatísticos.
Não se pode mais postergar as mudanças na legislação sobre o Pacto Federativo. Retardar a discussão
deste tema é impedir o avanço de uma agenda voltada
para a reforma tributária, que terá efeito também no
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equilíbrio das contas públicas, pois, além de discutir
uma nova modelagem para o Fundo de Participação
dos Estados, outros temas prioritários também estão
na pauta: a distribuição dos royalties do petróleo, a
guerra fiscal e a repactuação das dívidas dos Estados com a União.
Em suma, as propostas que estão em debate
convergem para um grande salto na política tributária
brasileira.
(Interrupção do som.)
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Para encerrar, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Em suma, as propostas que estão em debate
convergem para um grande salto na política tributária
brasileira. A análise dos anteprojetos sobre o Pacto
Federativo nos abre uma janela de oportunidade que,
se bem aproveitada, permitirá o aperfeiçoamento do
Fundo de Participação dos Estados, instrumento importantíssimo nas relações federativas do País.
Estou convencido de que um fundo mais eficiente,
certamente, contribuirá para o uso mais produtivo dos
recursos públicos e para uma melhor equalização dos
recursos disponíveis para os nossos Estados.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Alfredo Nascimento, do PR
do Amazonas, Líder do PR aqui, no Senado Federal.
Como orador inscrito, passo a palavra ao Senador Jarbas Vasconcelos. (Pausa.) Já falou?
Senador Anibal Diniz. (Pausa.)
Então, passo ao Senador Eduardo Lopes, pela
Liderança do PRB. (Pausa.) Depois da Ordem do Dia,
Senador?
Então, ao Senador Paulo Davim, que está chegando, pela Liderança do PV no Senado, pelo tempo
regimental.
Enquanto o Senador Paulo Davim se dirige à
tribuna, eu gostaria de registrar aqui, na tribuna de
honra do Senado Federal, a presença dos Prefeitos
do meu Estado do Paraná: Prefeito Polita, de São Miguel do Iguaçu, prefeito por dois mandatos naquele
Município; Prefeito eleito Marcel Micheletto, de Assis
Chateaubriand; Prefeito Júnior, de dois mandatos na
cidade de Jesuítas; Prefeito Primon, de dois mandatos na cidade de Matelândia; Prefeito de Iracema do
Oeste, o Leônidas, também eleito, dois mandatos; e o
Prefeito Donizete, agora prefeito eleito de Iracema. Estava, agora há pouco, também, o Prefeito de Sarandi.
Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal, a
Casa da Federação, da qual os Municípios também
fazem parte.
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Com a palavra o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, a CPI do Tráfico de Pessoas, da qual sou Vice-Presidente, esteve ontem em
Salvador. Nós fomos para realizar uma audiência pública e discutir um fato que ocorreu, há um ano e meio,
na cidade de Monte Santo, interior da Bahia, mas foi
divulgado no último mês pelo programa Fantástico,
da Rede Globo. Nós fomos para investigar os fortes
indícios de que o ocorrido em Monte Santo pode ter
sido uma ação orquestrada de quadrilhas que traficam
seres humanos, traficam pessoas.
Estiveram presentes várias instituições não governamentais. Estava presente o promotor da comarca de
Monte Santo. Estava presente o advogado da família
que foi colocado através do Cedeca – Centro de Defesa da Criança e do Adolescente – da Bahia. Estiveram
presentes alguns deputados estaduais e Deputados
Federais, como a Deputada Alice Portugal. Estavam
presentes representantes da Ouvidoria dos Direitos
Humanos da Presidência da República, outras autoridades civis, toda a imprensa da capital Salvador. Foi
uma audiência bastante concorrida e esclarecedora.
Eu confesso que, ao sair dessa audiência pública,
saí mais convencido de que o fato ocorrido em Monte
Santo, há um ano e meio, se reveste de um requinte
de crueldade, de insensibilidade e, mais do que isso,
tem todos os aspectos, como nós chamamos o modus
operandi, de uma quadrilha, ou de mais uma quadrilha
que promove o tráfico de pessoas no Brasil.
Esse é um crime que passa despercebido aos
olhos da sociedade e que procura se revestir de certa
legalidade, até porque as pessoas que são levadas do
Brasil para o exterior, por incrível que pareça, saem
com o seu passaporte, saem absolutamente legalizadas do País. As pessoas costumam construir a imagem
ou a ideia de que o tráfico de pessoas, muitas vezes,
poderia ocorrer contra a vontade da vítima. É claro que
não. Essa é a diferença do tráfico para o sequestro.
Muito menos haverá o tráfico de pessoas da
maneira antiga, da época em que existiam os navios
negreiros trazendo negros da África para o Brasil. Não
é dessa forma. É uma forma mais sofisticada e, como
eu disse, que se reveste de certo legalismo e, por isso
mesmo, torna difícil ser enxergado à luz da legalidade de fato, da Justiça, e ser enxergado aos olhos da
sociedade e das autoridades. Mas é um crime que
movimenta aproximadamente US$30bilhões/ano, no
mundo; e 10% dessa cifra é movimentada no Brasil.
Há uma estimativa de que mais de um milhão
de crianças são vendidas e são compradas, a cada
ano, no mundo.
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E, agora, no mês de julho passado, o governo
chinês prendeu 800 pessoas e conseguiu trazer de
volta 181 crianças que haviam sido comercializadas
lá, na República Popular da China. E o tráfico de pessoas, meus amigos, acontece para os mais variados
fins: para a exploração sexual, para o trabalho análogo ao trabalho escravo, para a adoção ilegal e para a
comercialização de órgãos. Acontece no Brasil muito
mais frequente do que imagina. O Brasil tem aproximadamente 240 rotas de tráfico de pessoas.
As mulheres, no Brasil, são as vítimas preferenciais, depois, seguem-se as crianças, travestis e os homens, mas a característica é que todo esse segmento,
todas essas vítimas são oriundas de famílias humildes,
elas sofrem a vulnerabilidade social, e esses bandidos,
essas quadrilhas organizadas, quadrilhas financiadas,
lançam mão, muitas vezes, do sonho acalentado por
muitos jovens, meninas e meninos, para, em cima dessa vontade de ascensão social, dessa necessidade,
sobretudo, de ascensão social, estabelecer o tráfico e
cometer esse crime hediondo, esse crime abominável.
É muito séria a questão do tráfico de pessoas
no Brasil, e a nossa CPI esteve em Salvador ontem, e
nós estaremos em Natal, no dia 3 de dezembro. Nós
vamos em diligência para ouvir as mães das crianças
que desapareceram de dentro das suas residências há
10 anos. Foram cinco crianças de um bairro pobre de
Natal e até hoje esse crime não foi estabelecido. A CPI
tomou a providência de solicitar ao Ministro da Justiça
a presença da Polícia Federal na investigação deste
caso inconcluso que envolveu famílias e crianças de
Natal, num bairro periférico de Natal. Nós estaremos
lá: vamos ouvir as mães, os parentes e vamos ouvir
o delegado que está acompanhando este caso. Nós
queremos, através do esforço de todos que fazem a
CPI do Tráfico de Pessoas, dar a nossa contribuição,
jogar luz nos casos em que as suas investigações ainda
não foram concluídas. E, sobretudo, chamar a atenção
da sociedade e das autoridades para este crime que
passa despercebido aos olhos de todos, mas que é
muito mais frequente do que se imagina.
O Ministério Público da Bahia, assim como as
instituições não governamentais que estão acompanhando este caso que aconteceu em Monte Santo,
trouxeram até a CPI vários processos de crianças e
adolescentes que, da mesma forma, foram levadas do
Município para outras cidades do Brasil sem o cumprimento dos trâmites legais do processo, que qualquer
processo de adoção teria que sofrer.
Então, há uma suspeita forte de que as regiões
de Monte Santo, Canudos, Euclides da Cunha e de
outros Municípios pobres da Bahia sejam campo de
atuação de alguma quadrilha de adoção ilegal e de

Quarta-feira 14

195

60787

tráfico de pessoas. Por isso que a nossa CPI convocou
a agenciadora conhecida na região para, na próxima
terça-feira, vir depor à CPI do Tráfico de Pessoas aqui
no Senado Federal. Nós queremos ouvir e vamos ouvir
o juiz atual de Monte Santo, que corajosamente teve o
desprendimento de dizer a todos que os processos de
adoção não atendiam às exigências legais.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – E por
isso mesmo está sofrendo ameaças. Até onde sei, pediu proteção à Polícia Federal.
O fato é sério, o caso é grave, o crime é muito
mais enraizado do que se imagina e, para enfrentarmos essas quadrilhas, precisamos contar com o apoio
da sociedade, do Governo Federal, dos governos estaduais e dos governos municipais e, evidentemente,
também de todas as organizações não governamentais que cuidam da criança e do adolescente no Brasil.
Era só isso, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o Sr.
Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado a V. Exa.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra, o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já
são 16h13. Eu indago a V. Exa se nós podemos abrir a
Ordem do Dia e, uma vez abrindo a Ordem do Dia, eu
gostaria de pedir à Mesa que iniciasse a discussão da
PEC no 42, que trata da criação do TRF do Paraná, e
também que fosse incluído em pauta o PLS no 2/2012,
que trata da inclusão, no currículo escolar, tanto no
ensino médio quanto no ensino fundamental, das disciplinas de ética, de moral e de cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Pois não.
Vamos passar então à Ordem do Dia.
Senador Mozarildo Cavalcanti, com a palavra,
por gentileza.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Está na Ordem do Dia, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Já estamos passando à Ordem do
Dia, Sr. Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Eu queria pedir à Mesa que fosse incluída na
pauta para votação, em momento oportuno, o Projeto
de Lei do Senado no 380/2012, que já cumpriu o seu
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trâmite na Mesa para receber emendas e se encontra
pronto para inclusão na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Pois não.
Senador Sérgio Souza, o requerimento que V.
Exa solicita para incluir o projeto na Ordem do Dia será
incluído na forma regimental.
Da mesma forma, o Senador Mozarildo Cavalcanti
pede que se inclua o Projeto no 380/2012 na Ordem do
Dia, que também, na forma regimental, será incluído.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1 da Ordem do Dia:
Em pauta, Proposta de Emenda Constitucioo
nal n 63, de 2011, que exige quórum qualificado para
deliberação.
Não havendo quórum qualificado para tanto, adia-se a votação dessa Proposta. Assim, deixa de ser
apreciada na presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Passa-se ao Item nº 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 42, de 2012, tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal
Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
Em discussão a Proposta.
Não havendo inscritos, não havendo oradores que
queiram discutir, a matéria constará da Ordem do Dia
da próxima sessão deliberativa, para prosseguimento
da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Desse modo, fica encerrada a Ordem
do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:

NOVEMBRO
2012
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1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Votação, 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.
3
REQUERIMENTO Nº 924, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
924, de 2012, do Senador Cyro Miranda, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 55, de 2010 (que se encontra apensado ao Projeto de Lei da Câmara nº
85, de 2009) e 209, de 2012, por regularem
matéria correlata (banco de dados de consumidores e serviços de proteção ao crédito).
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Passa-se à votação de três requerimentos que não são matéria da Ordem do Dia.
O Senador José Agripino apresentou o Requerimento nº 953, de 2012, por meio do qual solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos
trabalhos da Casa no período de 15 a 26 de novembro
de 2012, para integrar delegação do Grupo Parlamentar
Brasil-China, em visita à República Popular da China.
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 do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ad referendum do seu Colegiado, em que opina pela
aprovação do Requerimento nº 953, de 2012.
É o seguinte o Despacho:
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 953, de 2012,
do Senador José Agripino, que solicita autorização para ausentar-se dos trabalhos desta Casa no período de 15 a 26 de novembro
do corrente ano, para integrar delegação do
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Grupo Parlamentar Brasil-China, em visita
a República Popular da China.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional recebeu no dia 12 de novembro, o Requerimento
em epígrafe, de autoria do ilustre Senador José Agripino.
Os Atos nºs 2 e 4, de 2011, desta Comissão,
estabelecem rito de apreciação dessa modalidade de
requerimento que, neste caso, não pode ser observado, tendo em vista a proximidade entre a chegada do
Requerimento e o período da missão.
Isso posto, e tendo em vista que o Regimento
Interno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da
Casa despachar a solicitação de licença, quando a
sua votação não puder ser realizada em duas sessões
seguidas ou, ainda, na hipótese do 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, este Presidente avoca para si a responsabilidade de instruir
favoravelmente a referida solicitação, “ad referendum”
do Colegiado.
Em síntese, portanto, esta Presidência opina
pela aprovação do Requerimento nº 953, de 2012, do
Senador José Agripino.
Sala da Comissão, 12 de novembro de 2012. –
Senador Fernando Collor, Presidente da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – As Srªs e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Senador Humberto Costa apresentou
o Requerimento nº 951, de 2012, por meio do qual
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença dos trabalhos da Casa no período de 19 a 21
de novembro de 2012, para participar de reunião do
Mecanismo de Estados Membros para controle e prevenção de medicamentos falsificados, a realizar-se em
Buenos Aires, Argentina.
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 do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ad referendum do seu Colegiado, em que opina pela
aprovação do Requerimento nº 951, de 2012.
É o seguinte o Despacho:
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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 951, de 2012,
do Senador Humberto Costa, que “requer,
nos termos do art. 55, III, da Constituição
Federal, combinado com o Artigo 40, § 1º,
inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, autorização para ausentar-se do
País, no período de 19 e 21 de novembro
de 2012 para participar, como representante, da primeira reunião do Mecanismo
de Estado Membros (MSM) para controle
e prevenção de medicamentos falsificados
(SSFFC), que ocorrerá na cidade de Buenos
Aires, Argentina”.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional recebeu sexta-feira, dia 9 de novembro de
2012, o Requerimento em epígrafe, de autoria de Sua
Excelência o Senador Humberto Costa.
Os Atos nºs 2 e 4, de 2011, desta Comissão, estabelecem rito de apreciação dessa modalidade de
requerimento que não pôde ser observado, tendo em
vista a proximidade entre a chegada do Requerimento,
o início da viagem, e a realização de Reunião desta
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Isso posto, e tendo em vista que o Requerimento 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, este Presidente avoca para si a responsabilidade de instruir
favoravelmente a referida solicitação, ad referendum
do Colegiado.
Em síntese, portanto, esta Presidência opina
pela aprovação do Requerimento nº 951, de 2012, do
Senador Humberto Costa.
Sala da Comissão, de novembro de 2012. – Senador Fernando Collor, Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – As Srªs e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria será cumprida conforme deliberação
do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Em votação o Requerimento nº 956,
de 2012, da Senadora Ana Amélia, que requer licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa para representar o Senado no período de 25 a 27 de novembro do
corrente ano, por indicação da Presidência da Casa,
no evento internacional denominado “La agenda de
los derechos em transformación, buenas practicas y
contribuiciones de las mujeres em los Parlamentos”,
organizado pelo Parlamento Latino-Americano, entidades da ONU e Grupo Parlamentar Latino-Americano
sobre População e Desenvolvimento, na Cidade do
Panamá, Panamá.
Comunica, ainda, que estará ausente do País
no período de 24 a 27 de novembro do corrente ano.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Voltando à lista de oradores, o Senador Casildo Maldaner, com a palavra pelo prazo regimental de 20 minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Senador Tomás Correia, que preside esta
sessão e caros colegas, mais uma vez, Sr. Presidente,
os prefeitos do Brasil organizaram um movimento rumo
a Brasília e eu trago alguns relatos nesse resumo em
função da marcha, em função da preocupação, em
função do que ocorre.
Estamos em novembro, as coisas andam, os
prefeitos se organizaram, há um orçamento a ser
cumprido, elaboraram essas propostas do exercício
passado para este, não eram sabedores, é claro que
nem poderiam, de que algumas medidas atualmente
devem acontecer e aconteceram, até pontuais, em retirar IPI desse setor da economia ou daquele até para
estimular naturalmente, mas vinha o Governo Federal
praticando esse ato. Em um momento foram geladeiras;
em outro momento foram lavadores de roupa; outro foram equipamentos brancos, enfim. Outros noutro setor
foram móveis – que é necessário. Depois, mais tarde,
começaram as montadoras a pressionar o Governo
e, para atender às montadoras, para tentar aquecer
esse setor, até tendo aberto mão do IPI, ter baixado
e, em consequência, naturalmente, não só da parte
que pertence ao Governo Federal. O IPI é retirado e,
com isso, o Fundo de Participação dos Estados, que
tem uma parte que vai a eles, e, naturalmente, o FPM,
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que é o Fundo de Participação dos Municípios, esses
sentiram fortemente.
Até porque tinham elaborado um orçamento, durante o ano, do ano passado para este, e ainda mais
num ano eleitoral, vários deles com reeleição, outros
que já completaram seu segundo mandato, outros não
disputaram, outros não conseguiram, eleição democrática é isso, e a Lei da Responsabilidade Fiscal aí
está. Havia um orçamento elaborado para seguir essa
tramitação, para cumprir o orçamento. Um dos fatores
é o movimento econômico, que, naturalmente, tem
ajudado na não realização do previsto no orçamento.
Mas, com certeza, a retirada do IPI, que estava
programada num movimento normal para o exercício de
2012, fez cair a arrecadação. Foi decrescendo e agora,
de novembro para dezembro, o orçamento não vai ser
concretizado naquilo que era previsto. E naturalmente,
aprovado pelas Câmaras de Vereadores, os Executivos
programaram, se prepararam, mas não vão cumprir,
porque não esperavam que o Governo Federal também
fosse tomar essas medidas durante o exercício deste
ano, ficando também, com a retirada do IPI... Muitas
vezes, para eles, em grande parte dos Municípios, não
há reflexos com essas medidas de setores da economia. Não há reflexos em centenas desses Municípios
no Brasil. E eles estão aí em Brasília tentando buscar
alguma coisa para resolver isso.
E, além disso, também, o salário dos professores. Estipulou-se um teto para os professores, não que
não mereçam, é claro que merecem, mas não estava
previsto também no orçamento das prefeituras. E com
relação aos professores municipais, precisam cumprir
com isso, e naturalmente também mexeu no orçamento
que eles têm para cumprir nesse exercício.
Eu trago algumas considerações anotadas em
relação a isso. Mais uma vez, temos aqui em Brasília
uma verdadeira romaria de prefeitos. Hoje, contudo,
o risco é ainda maior: pesa sobre administradores de
todo Brasil a possibilidade de encerrar seus mandatos, no dia 31 de dezembro próximo, com pendências
financeiras, implicando graves consequências previstas
na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Antes de tudo, devemos fazer um questionamento,
ponto de partida dessa inescapavel discussão. Essa
‘responsabilidade’ pode ser atribuída exclusivamente
aos administradores municipais? Parte, sim. Mas, certamente, não tudo. Nem pode, pelos casos que eu já
vinha relatando.
Na semana que passou, trouxe a este Plenário
uma análise da política de desoneração de determinados impostos – na semana passada, ainda analisei
essa parte –, que vem sendo executada pelo Governo
Federal. Visando o benefício de determinados setores
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da economia, Municípios e Estados brasileiros acabam amargando consideráveis perdas nos repasses
constitucionais, causando perigoso abalo da saúde
financeira de seus cofres. A redução do IPI para a indústria automobilística é exemplo típico da situação.
O tributo compõe o FPM – Fundo de Participação dos
Municípios, como também dos Estados, que vêm sofrendo contínua perda.
Devem ser somadas, ainda, como também relatei,
dificuldades adicionais nas administrações municipais
em geral, como o aumento do salário mínimo e do piso
dos professores, que comprometem profundamente
a receita dos Municípios. Não é que os professores,
como disse, não mereçam esse piso, claro, mas o prefeitos se organizaram no Orçamento do ano passado
para este ano num patamar, e como essa decisão veio
este ano, em relação à retirada do IPI dos setores, e
também essa imposição aos Municípios, no decorrer
desse exercício, a previsão orçamentária deles está
comprometida. Comprometeu, sem dúvida alguma.
Segundo pesquisa da Confederação Nacional
dos Municípios, cerca de duas mil prefeituras – de
43,6% dos entrevistados – preveem que fecharão o
ano com contas pendentes. A entidade informa que
a pesquisa foi feita com 4.771 dos 5.564 prefeitos do
País em setembro.
Um dos artigos da legislação fiscal proíbe os governantes de deixar despesa a pagar para os sucessores – inclusive em caso de reeleição – sem que os
recursos correspondentes sejam disponíveis. A pena
pode chegar a quatro anos de prisão e incluir multa
de 30% do salário. Mesmo com a possibilidade de recursos em instâncias superiores, os condenados se
tornam fichas-sujas e, portanto, inelegíveis. Então, há
uma série de consequências. Isso é sabido, está em
vigor. Mas com essa imprevisão dos prefeitos, dessa
queda em função da retirada do IPI, que os toca nessas transferências, eles ficaram desarmados.
Nobres colegas, a situação é injusta para dizer o
mínimo. Prefeitos correm o risco de se tornarem fichas-sujas, enfrentam, inclusive, a ameaça de prisão, por
razões completamente alheias aos seus atos.
O Governo Federal, como tem sido praxe, acena
– com o perdão da expressão forte – com alguns auxílios, usando algumas coisas, vendo daqui, vendo de
lá, mas fica como benevolência do Governo Federal.
Hoje está aí uma maratona. Estão agora no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, a comitiva da Confederação dos Prefeitos, do Palácio do Planalto, virá
aqui com o Presidente da Casa, o Presidente Sarney.
E vão, nesta tarde ainda, ao Presidente da Câmara.
Eles estavam no Petrônio Portela hoje, numa grande
concentração. Cerca de 1.500 prefeitos do Brasil inteiro
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encontram-se aqui na Capital Federal para tentar ver
se, em função do orçamento que não fechou, em função da retirada desses benefícios... Em muitos desses
Municípios onde estão as sedes das montadoras, onde
os movimentos acontecem, onde se consomem muitos
veículos, naturalmente houve uma certa repercussão
e ajuda aos Municípios, mas cerca de quarenta e poucos por cento dos Municípios do Brasil não conseguem
cumprir com essa retenção do IPI que lhes pertence,
e que foi retirado. Aí, não fecha a conta.
Essa é uma preocupação, Sr. Presidente. Eles
estão aí para tentar encontrar uma saída. Isso é agora.
É claro que, para o ano que vem, a Câmara já votou a
proposta dos royalties que nós tínhamos aqui no Senado. Nós votamos e a Câmara endossou essa proposta. Aliás, o Senador Wellington Dias, que aqui se
encontra, foi o grande idealizador, o grande lutador para
que se criasse o consenso nesta Casa e no Executivo
e também tem colaborado enormemente para que, na
Câmara, esse princípio, essa questão seja adotada.
Agora o movimento dos prefeitos, da Confederação, é para que a Presidente Dilma Rousseff não vete
essa matéria, não entre nessa. Ela já agiu, trabalhou
muito, incomodou-se aqui, de certo modo, em razão
do Código Florestal, que deu muito trabalho para ela e
para o Congresso, mas chegou-se a um denominador
comum. Agora o apelo de todos em relação a essa questão é que ela não deve se incomodar de novo com isso.
Se houver problemas, deixe para o Judiciário resolver
isso. Se houver problema de inconstitucionalidade, o
Judiciário está aí para dirimir as dúvidas. O concurso
judiciário é para isso.
Então, a parte do Legislativo, do Congresso Nacional, foi realizada. Foi o possível. Buscou-se aquilo
que foi possível. E o Executivo, até no entendimento.
Agora essa pressão de alguns setores para que se vete.
Deixe para o Judiciário em caso de dúvidas quanto à
parte legal disso.
Essa questão dos royalties não é para agora e
sim para os futuros prefeitos, para o futuro que vem
aí. Essas são questões que, naturalmente, têm peso,
sem dúvida alguma, Sr. Presidente, nobres colegas,
mas são questões que não podemos deixar de lado.
A outra questão fundamental, não para agora, mas
para o futuro, além dos royalties, que vêm minimizar em
parte essas questões, é o novo modelo de repactuação
que é preciso levar em consideração, na qual entram
os Estados e os Municípios. Essa repactuação ou é
dos custos, um novo índice em relação aos Estados
e também aos Municípios e procurar descentralizar.
Temos pregado por várias vezes que o Governo Federal tem ser o norteador, tem que ser o normatizador de políticas nacionais. Este é o papel do
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Governo Federal. E descentraliza isso para Estados
e Municípios, com uma fiscalização séria, para que
possam se organizar, para fazer com que nos seus
orçamentos tenham condições de bem pensar o que
acontece em suas comunas, dando autonomia a eles
com responsabilidade, é claro, com as câmaras de
vereadores participando, com a sociedade junto, os
tribunais de contas acompanhando. Essa delegação,
essa descentralização, nem que seja gradual, paulatina,
é importante. Devemos partir para esse campo, senão
não tem jeito. A cada 90 dias haverá uma marcha dos
prefeitos para tentar buscar uma benevolência, porque,
do Fundo de Participação que parte dos Municípios e
dos Estados, retém 20% desses impostos. O Governo
retém de tudo para o seu fundo e fica a seu bel-prazer
ceder um pouco aqui e acolá, mas depende de vai e
vem: vem pedir, as viagens de quem vai e volta custam muitas vezes um ágio muito grande nos valores
que o Município consegue levar. Fica muito caro isso.
E podem os legisladores pensar em reformas profundas para normalizar o País: a questão da reforma
política, da reforma tributária, questões de longo prazo.
Acho que é isso que nós devemos pensar e não ficar
remediando questões instantâneas. Acho que esse é
o grande caminho, Sr. Presidente.
Então, trago essa preocupação para finalizar,
sobre a caminhada dos prefeitos, que estão vindo aí,
que não conseguem fechar seus orçamentos. Uma
boa parte pode até ter responsabilidade, não cuidaram, mas grande parte, quarenta e poucos por cento
dos prefeitos, em função de que seus orçamentos não
fluíram conforme era para ser, em função da retenção
do IPI que lhes pertencia, e o movimento da redução
do IPI, nesses quarenta e poucos por cento dos Municípios do Brasil, não deu efeito nessas retenções, e
aí eles estão enfrentando os problemas de execução
orçamentária, que não vai fechar.
A mesma coisa com o piso dos professores, que
é justo, mas eles achavam que ou a arrecadação ia
subir ou ia haver uma compensação de quem impôs
essa obrigação nacional.
Por isso trago essa preocupação, para tentar
fechar.
Para o início do ano que vem, normas que deem
mais perenidade, mais tranquilidade na descentralização das políticas no Brasil. Acho que isso é fundamental. Nós tínhamos que caminhar nessa direção.
Então, é para fazer o registro, Sr. Presidente,
nobres colegas, do que está acontecendo hoje em
Brasília. Estão aí mil e poucos prefeitos no Palácio do
Planalto, estavam aqui no Petrônio Portella, daqui a
pouco voltam à Casa e estão aí nesse vai e vem para
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ver se conseguem minimizar um pouco, para tentar
contrabalançar os seus orçamentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas
pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Casildo Maldaner.
Concedo a palavra, como Líder, ao Senador Eduardo Lopes, do PRB, pelo prazo regimental.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
senhoras e senhores que acompanham esta sessão,
venho aqui nesta tarde, em nome do Rio de Janeiro,
Estado que represento, para falar sobre a questão dos
royalties, sobre o que foi aprovado na Câmara dos
Deputados e que agora está aguardando a sanção
da nossa Presidenta.
Algumas pessoas acreditam no veto, outras vão
se manifestar contra o veto. Eu quero lembrar aqui que,
na Marcha dos Prefeitos, a nossa Presidenta não assumiu um compromisso de veto; ela disse que, daqui
para frente, os interessados viessem a lutar, mas que
o País, sim, respeita contratos. Essas foram as palavras da Presidenta.
Então, eu quero, diante da decisão que foi tomada
na Câmara dos Deputados e que resultou na aprovação do projeto que modifica a repartição dos royalties
do petróleo, alertar esta Casa, mais uma vez, sobre os
riscos que este projeto representa para o bom equilíbrio da Federação brasileira.
Aliás, o erro pela aprovação desta matéria começou aqui, no Senado Federal, onde o projeto foi aprovado em apenas dois meses e meio e sem o necessário
entendimento com os Estados que mais contribuem
com a produção do petróleo.
O que as bancadas dos Estados não produtores de petróleo, tanto na Câmara quanto no Senado,
fizeram significa, em linguagem popular, passar uma
verdadeira rasteira no povo fluminense e também no
povo capixaba. A explicação para esse cálculo que foi
aprovado só pode ser o desejo desmedido de alguns
Estados e Municípios que nada, absolutamente nada
produzem de petróleo, mas que querem os royalties em
valor até maior do que recebem aqueles que sofrem os
danos e os efeitos negativos da indústria petrolífera,
o que seria até, podemos assim dizer, um paradoxo.
Quer dizer, aquele que não produz o petróleo acaba
ficando com uma parte melhor do que aquele que
produz e que sofre os danos, os efeitos negativos da
indústria petrolífera.
O que nos espanta é essa voracidade dos Estados não produtores sobre os royalties dos territórios
produtores. Apesar de tudo isso, não nos assombra,
pelo contrário, encoraja-nos ainda mais, pois temos a
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certeza de que estamos lutando por um direito que é
nosso, pelo bom direito do qual não abriremos mão.
O malfadado projeto de lei muda a forma do rateio dos royalties, inclusive para os campos licitados
pelo modelo de concessão. Isso representa rasgar a
Carta cidadã, rasgar a nossa Constituição naquilo que
ela garante de proteção aos atos jurídicos perfeitos,
cláusula pétrea irredutível, mesmo que por meio de
emenda constitucional.
Ao mudar as regras de distribuição dos royalties
relativos aos contratos atuais, o Congresso brasileiro
cria uma situação nada favorável ao setor de exploração de petróleo no País. Quer queira quer não, o
Brasil será visto com descrédito pelo investidor estrangeiro. A ideia que se passa é a de que a maioria
dos Senadores e Deputados, por interesses, talvez até
populistas, pode mudar as regras do jogo a qualquer
instante, criando ambiente de instabilidade ao investimento externo, em razão da falta de segurança no
cumprimento dos contratos.
Senhoras e Senhores, parece que a Câmara e
o Senado, que são tidos como a Casa da Federação,
não tiveram o devido cuidado, a sensibilidade, mesmo
de perceber o quanto esse projeto, da forma como foi
aprovado, é nocivo não apenas aos Estados e Municípios produtores, mas, principalmente, à imagem do
País perante a comunidade internacional.
Sinceramente, isso não é aceitável, não é razoável do ponto de vista da legitimidade e da justiça. O
que o Projeto de Lei nº 2.565, de 2011, propõe é algo
absurdo e totalmente contrário ao bom senso e ao direito, tanto na ótica constitucional quanto em relação
aos aspectos mais elementares do federalismo que
adotamos de forma irreversível em nossa Carta Magna.
Cálculos efetuados pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, ainda em 2011, já
destacavam o fato de que o projeto de lei sobre a nova
distribuição dos royalties retiraria, até 2020, R$49,8 bilhões de Municípios contemplados com esses recursos.
Só para os Municípios dos grandes produtores, Rio
de Janeiro e Espírito Santo, o estudo prevê perda de
R$39 bilhões entre 2012 e 2020. Se considerarmos o
Estado e seus Municípios, essa perda pode alcançar
R$77 bilhões entre 2012 e 2020.
Então, indago: como é possível aceitar passivamente a imposição de tamanho prejuízo aos Estados
que mais contribuem com a produção de petróleo do
País? Assim, não há exagero algum quando o Governador Sérgio Cabral afirma que o Estado do Rio irá ter
dificuldades para realizar a Copa do Mundo de futebol
e também as Olimpíadas de 2016, até porque não são
os royalties que estão sendo subtraídos do Estado, mas
também a participação especial, que é outro recurso
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pago aos Estados e Municípios, como bônus, pela alta
produtividade de algumas jazidas.
E eu quero aqui também lembrar que os royalties
foram uma compensação já dada aos Estados produtores na aprovação da Lei do Petróleo, exatamente
por causa da diferenciação na questão do ICMS. Quer
dizer, o ICMS do petróleo é o único ICMS que não é
recolhido na origem, mas é recolhido no destino. Então,
para compensar essa perda, foram criados os royalties.
Eu me lembro de uma reunião na qual tivemos
a presença da Prefeita Rosinha como Presidente do
Conselho dos Municípios Produtores de Petróleo. Ela
tinha dados, em 2009, de que o que o Estado do Rio
de Janeiro tinha recebido de royalties, no período desde a aprovação da Lei até agora, mais de 20 anos... A
receita dos royalties é 20 vezes menor do que a receita
do ICMS no mesmo período. Então, o Rio de Janeiro
já sofre com o prejuízo há muitos e muitos anos. Imaginem vocês, vou reforçar esses números: o royalty foi
feito para compensar as perdas em função do regime
diferenciado de arrecadação de ICMS, em mais de 20
anos, um pouco mais de 20 anos, o que o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro recebeu de royalties
é 20 vezes menos do que ele teria arrecadado com o
ICMS no mesmo período. Então, nós vemos aí a perda
gigantesca do Estado do Rio de Janeiro.
E, agora, a questão dos royalties, a questão também, como falamos agora, no último ponto, da perda
da participação especial, que é dada como bônus pela
alta produtividade da jazida, quer dizer, a jazida está
no Estado do Rio de Janeiro. A participação especial
vem como um bônus por causa da alta produtividade,
e até ela vai ser tocada pela maneira como está nesse projeto.
Afinal de contas, ao político não pode faltar –
nunca, jamais! – a habilidade de discutir as questões
e de resolver os conflitos sociais. Sem essa virtude e
sem esse respeito às regras de negociação dos interesses públicos, não se alcança resultado algum que
seja socialmente justo; o que se tem, nesse caso, é
apenas a percepção de hostilidades.
Infelizmente, senhoras e senhores que me acompanham agora, foi nessa atmosfera funesta que se votou essa matéria tão complexa, polêmica e que conflita, seriamente, com interesses federativos. Um projeto
como esse não poderia ser aprovado sem o necessário
entendimento entre as partes interessadas. E o pior
é que, na ânsia de votar logo a matéria, o recado que
nos deram veio de exigência, de ultimato mesmo, do
tipo: “Ou vocês do Rio de Janeiro e do Espírito Santo
aceitam o que estamos lhe oferecendo ou vão perder
tudo”. E eu sou testemunha de que ouvi isso, pessoalmente, de Deputados, porque eu estive na votação.
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De 2007 a 2011, fui Deputado Federal e participei da
votação da ainda inicial Emenda Ibsen Pinheiro, de sua
própria autoria. Nós perdemos na votação, como não
poderia ser diferente. Como vamos ganhar na votação,
quando dois Estados estão contra vinte e cinco Estados? Não há como ganharmos na votação.
Nós perdemos na Câmara, mas me lembro que
ouvi exatamente desta maneira, Deputados dizendo: “Ou o Rio aceita o que vai ser feito ou vai perder
tudo”. Nós sabemos que temos de realmente discutir
o pré-sal. É preciso discutir essa nova riqueza, como
vai ser investida. Nós sabemos disso e até aceitamos
quanto à produção do pré-sal. Mas estão em questão
também os contratos já licitados e onde isso fere o ato
jurídico perfeito.
Quando a Presidenta diz “daqui para frente, vocês discutam; para trás, o País respeita contratos”,
repito: ela não assumiu o compromisso de vetar. Não.
Mas, certamente, ela sabe que os Estados do Rio de
Janeiro e do Espírito Santo vão entrar no STF. Eu li,
hoje, em uma revista semanal de circulação nacional,
a mesma análise que eu fiz. Certamente, ela não vai
vetar. Eu não acredito no veto. Como ela vai se indispor
com 25 Estados? Eu acho que é um pouco sensível
demais para ela assumir tal posição. Ela vai deixar que
a gente vá para o Supremo. A Justiça que decida, o
Supremo que decida. Quem vai recorrer da decisão do
Supremo? Certamente, a decisão do Supremo vai ser
pela inconstitucionalidade da questão de se mexer nos
contratos já licitados. Disso eu tenho certeza. Confio na
Justiça. Repito: não acredito. Já há até um movimento
para que a Presidenta não vete. Eu, particularmente,
não acredito no veto da Presidenta. Acredito que vá,
sim, para o Supremo essa discussão.
De fato, nós da Bancada ou das Bancadas do Rio
de Janeiro e do Espírito Santo, somos minoria aqui e na
Câmara, mas jamais vamos nos aquietar diante disso,
mesmo porque nunca é demais enfatizar que 83% de
todo o petróleo brasileiro proveem da região marítima
do Estado do Rio de Janeiro. Outra importante parte
é produzida em área marítima do Estado do Espírito
Santo. Com o pré-sal não será diferente. Os dois Estados, juntamente com São Paulo – e aqui coloco São
Paulo dentro da questão – estarão na linha de frente
da produção de petróleo e gás natural.
Portanto, não é justo que Municípios produtores,
que hoje recebem 26% dos royalties, passem a receber
apenas 4% daqui a sete anos e que aqueles que nada
produzem sejam beneficiados com 27%. Efetivamente,
isso não é algo que possa prosperar numa Federação.
Mas, acreditem, é isso o que estão querendo impor
através desse projeto de lei.
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Faço aqui uma advertência: não será massacrando os interesses do povo do Rio de Janeiro e do Espírito Santo que se resolverá essa questão. Dessa forma
tão dura, tão agressiva, não será promovida solução
alguma para o problema da repartição dos royalties.
Ao ensejo desta fala, gostaria de esclarecer aos
novos prefeitos eleitos em todo o Brasil... Uma grande
parte está aqui hoje. Ouvi comentários de que cerca
de 1.500 prefeitos estão hoje na Casa, no Petrônio
Portella. Saindo do Petrônio Portella, encontrei o Senador hoje, pela manhã, quando nos cumprimentamos.
Então, nós temos uma grande quantidade de prefeitos. Eu quero dizer a todos: sabemos que a maioria
está na expectativa de receber os royalties, o que é
natural. Imaginem esse discurso ao ouvido da população, de que mais recursos serão trazidos por meio
do petróleo. É claro que vai agradar a população dos
Estados não produtores. Isso não quer dizer que somos
contra repartir as riquezas do pré-sal com os demais
Municípios e Estados, não. Desde que seja de uma
forma justa e equilibrada. Não concordamos, pelas razões que aqui alinhei, é com a espoliação dos valores
relativos aos campos já licitados.
Essas áreas de exploração foram contratadas
com base na Lei de Concessão, o que gerou expectativas legítimas de receitas de royalties e participação
especial aos Estados e Municípios beneficiários pelas
regras vigentes. Afinal de contas, em todas as alterações já realizadas até aqui, na legislação que rege a
distribuição de royalties, nunca se tentou usurpar as
parcelas destinadas aos Estados e aos Municípios produtores. Pelo contrário, o que se fez foi adequar a lei
à figura dos Estados produtores confrontantes e dos
Municípios confrontantes, de forma a não prejudicar
os entes localizados nas áreas de produção.
Portanto, apenas os novos campos que serão
licitados pela nova lei da partilha é que poderão ser
objeto de mudança de rateio dos royalties. Fora disso,
é desrespeito aos contratos; é provocação à hostilidade; é promover o descrédito de nossas instituições,
envergonhando e prejudicando o nosso País.
Por isso, acreditamos, como eu disse e vou repetir,
que a Presidenta não vetará, mas nós vamos recorrer ao Supremo. Afinal, o País não pode retardar mais
os leilões de novos blocos de exploração de petróleo,
inclusive, na camada do pré-sal. Ao que sabemos, o
Governo aguarda, para tanto, apenas uma decisão
negociada sobre os royalties.
Fluminenses e capixabas confiam no compromisso firmado pela Presidenta Dilma, quando, ao se
dirigir aos prefeitos, por ocasião da 15ª Marcha dos
Prefeitos, disse a eles que lutassem pela distribuição
dos royalties do petróleo, dos contratos futuros, sina-
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lizando, com absoluta razão, que o pagamento dos
royalties dos contratos vigentes não deve ser mudado.
Presidenta Dilma, eu, o povo do meu Estado, do
Rio de Janeiro, e o povo do Espírito Santo permanecemos confiantes na seriedade da sua promessa, na
intransigência da sua convicção e, acima de tudo, na
sua coragem para defender a Constituição Federal.
Isso era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Eduardo Lopes,
Líder do PRB.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Há, sobre a mesa, expediente subscrito
pelo Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
Senador Delcídio do Amaral, dirigido ao Presidente do
Senado Federal, Senador José Sarney, que passo a ler:
Sr. Presidente, na 50ª Reunião Extraordinária
desta Comissão, realizada em 07 de novembro
de 2012, foi aprovada a apresentação de proposição, posteriormente numerada como Projeto de Resolução nº 64, de 2012, que altera
a redação do art. 2º da Resolução nº 58, de
2012, que “autoriza o Estado de Minas Gerais
a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Credit Suisse AG, no valor de até US$1.300.000.000,00
(um bilhão e trezentos milhões de dólares dos
Estados Unidos da América)”, para financiar
parcialmente o Programa de Reestruturação
da Dívida CRC – Cemig.
Em virtude de requerimento de urgência da
Comissão, o Projeto foi aprovado na sessão
do Senado Federal no mesmo dia. Ocorre
que foi constatada a imprecisão no texto do
mencionado Projeto, que determina, inadvertidamente, na ementa e no art. 1º, a alteração
da Resolução nº 58, de 2012, quando deveria
fazer referência à Resolução nº 51, de 2012,
que “autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Credit Suisse
AG, no valor de até US$1.300.000.000,00 (um
bilhão e trezentos milhões de dólares norte-americanos)”.
Observe-se que não existe a Resolução nº 58,
de 2012, tendo o equívoco ocorrido em virtude
de ter sido a Resolução nº 51, de 2012, proveniente do Projeto de Resolução nº 58, de 2012.
Tratando-se de inexatidão material devida a
lapso manifesto, solicito, nos termos do art.
325, inciso III, do Regimento Interno do Senado Federal, seja corrigido o texto decorrente
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da aprovação do Projeto de Resolução nº 64,
de 2012, da seguinte forma: onde se lê “Resolução nº 58, de 2012”, leia-se “Resolução
nº 51, de 2012”.
Senador Delcídio do Amaral, Presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Of. nº 321/2012/CAE
Brasília, 13 de novembro de 2012
Assunto: Projeto de Resolução nº 64, de 2012 (correção de inexatidão material).
Senhor Presidente,
Na 50ª Reunião Extraordinária desta Comissão,
realizada em 7 de novembro de 2012, foi aprovada a
apresentação de proposição, posteriormente numerada
como Projeto de Resolução nº 64, de 2012, que altera a redação do art. 2º da Resolução nº 58, de 2012,
que autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar
operação de crédito externo com garantia da União,
com o Banco Credit Suisse AG, no valor de até US$
1,300,000,000.00 (um bilhão e trezentos milhões de
dólares dos Estados Unidos da América), para financiar parcialmente o “Programa de Reestruturação da
Dívida CRC-CEMIG”. Em virtude do requerimento de
urgência da Comissão, o Projeto foi aprovado na sessão do Senado Federal do mesmo dia.
Ocorre que foi constatada imprecisão no texto do
mencionado Projeto, que determina inadvertidamente,
na ementa e no art. 1º, a alteração da “Resolução nº
58, de 2012”, quando deveria fazer referência à Resolução nº 51, de 2012, que autoriza o Estado de Minas
Gerais a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Credit Suisse AG, no
valor de até US$ 1,300,000,000.00 (um bilhão e trezentos milhões de dólares norte-americanos). Observe-se
que não existe a “Resolução nº 58, de 2012”, tendo o
equívoco ocorrido em virtude de ter sido a Resolução
nº 51, de 2012, proveniente do Projeto de Resolução
nº 58, de 2012.
Tratando-se de inexatidão material devido a lapso manifesto, solicito, nos termos do art. 325, III, do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja corrigido o texto decorrente da aprovação do Projeto de
Resolução nº 64, de 2012, da seguinte forma: onde
se lê “Resolução nº 58, de 2012”, leia-se “Resolução
nº 51, de 2012”.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Consoante o expediente que acaba
de ser lido, a inexatidão material ocorreu na remissão
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à resolução do Senado Federal que é objeto de alteração: referiu-se à Resolução nº 58, de 2012, quando
deve referir-se à Resolução nº 51, de 2012.
A referida matéria foi aprovada pelo Plenário na
sessão do dia 7 de novembro último, nos termos apresentados pela Comissão de Assuntos Econômicos, e
enviada à promulgação.
Uma vez que a correção não importa em alteração
no sentido da matéria, a Presidência, nos termos do
inciso III do art. 325 do Regimento Interno, determina
a confecção de novos autógrafos e a republicação da
Resolução nº 57, de 2012.
É o seguinte o texto a ser republicado:
“Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 57, DE 2012
Altera o art. 2º da Resolução nº 51, de 2012,
que autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Credit Suisse AG, no
valor de até US$ 1.300.000.000,00 (um bilhão
e trezentos milhões de dólares norte-americanos), para financiar parcialmente o “Programa
de Reestruturação da Dívida CRC-Cemig”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 2º da Resolução nº 51, de 2012,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Minas Gerais;
II – credor: Banco Credit Suisse AG;
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: taxa de juros fixa;
VI – prazo de desembolso: até 180 (cento e
oitenta) dias, contado a partir da solicitação
do desembolso;
VII – prazo de carência: até 72 (setenta e dois)
meses;
VIII – amortização: em 10 (dez) parcelas anuais a serem pagas após o prazo de carência;
IX – juros: a serem fixados na assinatura do
contrato, equivalentes à rentabilidade implícita
das Brazil Global Notes, Global Bonds Brazil 21 e Global Bonds Brazil 24 mais spread
(margem) de 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco
décimos por cento ao ano);
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X – comissão de estruturação: 0,35% (trinta e
cinco centésimos por cento) sobre o valor do
empréstimo, a ser deduzido do valor da primeira tranche na data de desembolso. Caso ocorra o desembolso da segunda tranche: 0,35%
(trinta e cinco centésimos por cento) do valor
da segunda tranche ou US$ 175.000,00 (cento
e setenta e cinco mil dólares norte-americanos), deduzidos do montante do desembolso,
o que for maior;
XI – juros de mora: rentabilidade implícita das
Brazil Global Notes, Global Bonds Brazil 21 e
Global Bonds Brazil 24, mais spread (margem)
de 3,5% a.a. (três inteiros e cinco décimos por
cento ao ano), conforme estabelecido nas definições do contrato.
Parágrafo único. As datas de pagamento do
principal, dos encargos financeiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em
função da data de assinatura do contrato de
empréstimo.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.”
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra a Senadora Angela
Portela, pelo prazo regimental de 20 minutos.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje trago
uma boa notícia, principalmente para os educadores,
que ficam satisfeitos e felizes com as iniciativas do
Governo Federal no sentido de diminuir os índices de
analfabetismo em nosso País.
Foi lançado, na semana passada, o Pacto
���������
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Esse pacto
prevê investimentos da ordem de R$2,7 bilhões entre
2013 e 2014, que serão destinados a material didático
e a capacitação e bolsas para cerca de 360 mil professores alfabetizadores, cuja formação será supervisionada por 18 mil orientadores, capacitados em 34
universidades públicas do nosso País.
Esses profissionais serão selecionados dentro da
própria rede pública, pela experiência em alfabetização
e em coordenação pedagógica.
O Governo Federal quer alfabetizar todas as
crianças até os 8 anos nas disciplinas Matemática e
Língua Portuguesa e promover avaliações dos alunos
do ciclo de alfabetização.
O novo programa compreende um compromisso
já firmado entre o Governo Federal, os 27 Estados, o
Distrito Federal e mais 5.270 prefeituras do nosso País.
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No caso dos Estados, o pacto prevê o oferecimento de apoio aos Municípios que tenham aderido
para sua efetiva implementação.
Serão 26 milhões de livros didaticos para escolas; 10 milhões de obras de literatura; 4 milhões de
dicionários; e 17 milhões de livros paradidáticos, que
serão distribuídos pelo Governo Federal. Tem ainda a
previsão de construção de bibliotecas nas salas de alfabetização nas escolas públicas de nosso País.
Complementam a iniciativa do Programa de Alfabetização na Idade Certa a construção de mais de 6
mil creches e pré-escolas até 2014 e garantir a educação universalizada em tempo integral em todo o Brasil.
Por oportuno, quero destacar aqui que, na sexta-feira, tivemos a grata satisfação de participar da
inauguração de uma creche no Município de Mucajaí,
Município do meu Estado, a Creche Professora Rosa
Nelci Magalhães, homenagem feita a uma mulher de
Mucajaí, de Roraima, que dedicou sua vida à educação em nosso Estado.
A creche que foi inaugurada na sexta-feira é uma
das 18 creches que conseguimos para Roraima, por
meio do Plano de Ações Articuladas, do Pró-Infância,
e por meio de emendas individuais ao Orçamento da
União para o Ministério da Educação. Essa creche, localizada no centro de Mucajaí, tem a meta de atender
250 crianças, com idade de zero a 6 anos.
Estamos, assim, sintonizados com o Pacto de
Alfabetização na Idade Certa, cujas ações serão monitoradas pelo Ministério da Educação, pelo Sistema
de Gerenciamento, Acompanhamento e Controle. O
compromisso do Governo é garantir que toda criança
de até 8 anos, que estuda em escola pública, tenha o
domínio da leitura e da escrita e conheça as primeiras operações.
Trata-se, de um pacto estruturante e, como tal,
requer de nós atenção especial. Para os senhores
terem ideia, a média nacional de crianças brasileiras
não alfabetizadas aos 8 anos é de 15,2%, conforme
o Censo do IBGE. E há Estados em que os percentuais são ainda mais elevados. É o caso de Alagoas,
onde a taxa de não alfabetização chega a 35%, um
percentual que muito nos entristece. Em meu Estado
de Roraima, o analfabetismo é um pouco maior do que
a média nacional, e para isso muito contribui o índice
da zona rural, que entre as pessoas extremamente
pobres chega ao estratosférico percentual de 34,4%
de analfabetismo. É
��������������������������������
um número ruim: 34% de analfabetismo na zona rural de Roraima, entre a população
extremamente pobre.
Na área urbana, Roraima apresenta taxa de analfabetismo inferior à média nacional, tanto entre os mais
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pobres quanto entre a população não pobre e que tem
entre 10 e 15 anos ou mais.
Dados colhidos pelo Censo do IBGE de 2010
mostram que a taxa de analfabetismo de crianças com
idade entre os 10 e 14 anos é de 15%, contra 8,4%
no Brasil como um todo, número muito superior à taxa
nacional. Já entre os extremamente pobres, o percentual de 24,1% é especialmente grave.
São índices, Srs. Senadores, que mostram claramente como a população extremamente pobre da
área rural de Roraima está excluída desse processo
de inclusão social por que passa o nosso País.
Em Roraima, a exemplo do resto do País, esses
índices são fruto da total ausência de um programa
como esse pacto que foi lançado na semana passada,
o que impediu as crianças de terem acesso à alfabetização na idade certa.
Mas, no contexto educacional do Estado, há algo
que nos dá orgulho e que quero destacar no plenário do
Senado Federal: a Escola Estadual Vereador Francisco
Pereira Lima, de Mucajaí, e a Escola Estadual Princesa Isabel, na nossa capital, Boa Vista, apresentam
Ideb de 6,6 – índice, portanto, acima da meta, que é de
6,0 no ensino fundamental. Então, é muito gratificante
destacar aqui que os Municípios de Mucajaí e de Boa
Vista – nossa capital – têm escolas que oferecem ensino de qualidade para as nossas crianças.
Quanto ao Pacto de Alfabetização na Idade Certa,
na condição de educadora, vejo-o como uma estratégia
capaz de atacar o mal pela raiz, quer dizer, de acabar,
precisamente, com a insuficiência de aprendizado das
crianças brasileiras na escola pública, pois é exatamente nesse ponto, como já disse, que residem as
desigualdades e a exclusão – uma exclusão cruel, que,
além de ser intelectual, é também social, econômica
e cultural. Esse Pacto, ao contrário, vem dar todas as
condições às crianças, no início de suas vidas; vem
dar igualdade de oportunidades.
Srs. Senadores, portanto, essa medida adotada
pela Presidenta Dilma, o lançamento do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, soa como uma
música. Garantir educação à criança na idade certa é
uma responsabilidade de pais, de mães, do Estado e
dos governos.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senadora Angela Portela.
Concedo a palavra ao Líder, Senador José Agripino, pelo prazo regimental de 20 minutos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o que me traz à tribuna hoje é a pre-
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ocupação com muitos fatos, a começar pela presença
maciça em Brasília de prefeitos de todo o Brasil, que,
ao chegar ao final do ano e ao final dos seus mandatos, Senador Magno Malta, vêm à Brasília em busca
de uma tábua de salvação para o encerramento dos
seus mandatos.
A crise se abateu em decorrência da queda do
PIB, já que o PIB de 2010 cresceu 7,5%; o PIB de
2011, 1,5% ou 1,7%; e a crise em 2012 está esboçada, crise esta decorrente da atividade econômica e
arrecadação em baixa.
Os prefeitos dos Municípios tiveram queda e coice, porque, para segurar o consumo, o Governo deu
incentivos, por exemplo, no IPI dos automóveis, da linha
branca; e é um tiro na testa do Fundo de Participação
a diminuição do IPI. Ao lado do Imposto de Renda, o
IPI é um dos componentes do Fundo de Participação,
que é a principal renda dos Municípios mais pobres
do Brasil.
Então, para combater a crise que implica desemprego, o Governo aplica um remédio que é fel puro,
veneno puro para os Municípios, os mais pobres principalmente, que estão aqui em busca daquilo que outros
governos do PT já lhes deram: um adjutório.
Se o Governo adotou um remédio que foi bom
para manter o emprego nas montadoras de automóveis, na construção civil, foi muito ruim para as finanças
municipais. E os Municípios, os prefeitos é que sustentam a educação, a saúde, o dia a dia do cidadão que
mora no Município.
Os prefeitos estão em busca de uma compensação, em busca daquilo que já lhes foi dado e que não
pode lhes ser negado, porque aquilo que já lhes foi
dado, num momento menos difícil que o de hoje, não
pode lhes ser negado. Portanto, estão aqui para fazer
um amplo movimento. E espero que a Presidenta da
República, Dilma Rousseff, os atenda como Lula os
recebeu, e que acolha o pleito deles como Lula acolheu, a não ser que o Governo do PT tenha falido – e
talvez esta seja a minha maior preocupação.
Sr. Presidente, deixe-me fazer aqui uma observação rápida, porque os caminhos da Pátria passam
pela terra de cada um de nós, e os caminhos do mundo
passam pela terra da gente, e aquilo que acontece na
Europa termina acontecendo no Brasil, o que se passa na Ásia termina se passando nos Estados Unidos:
o mundo é uma aldeia global, os séculos se repetem
e os fenômenos se repetem.
Sr. Presidente, séculos atrás, a Grécia, se não foi
o centro do mundo, foi um dos polos do mundo, principalmente por sua cultura. Depois o tempo passou e a
Grécia compôs, ao lado da Turquia, o Império Otomano – a Turquia comandava e a Grécia já não era mais
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proeminente como o foi num dado momento. A Grécia
passou a ser uma espécie de comandado ou satélite da
Turquia, que tinha o poder bélico e à qual não interessava sufocar a cultura de ninguém; interessava colher
os impostos de quem estivesse no Império Otomano
sob seu comando, que deveria pagar o dízimo – era
só o que interessava à Turquia. E assim a Grécia sobreviveu, mas num estágio inferior.
O tempo passa, e a Grécia, que foi um polo do
mundo, assistiu, na Segunda Guerra Mundial, à beligerância na Europa e se posicionou de forma a, passada
a Segunda Guerra, a Otan tratar a Grécia com significação especial por conta de sua situação geográfica:
era o ponto de passagem para a União Soviética, para
a Ásia, para a Rússia, e interessava aos aliados que a
Grécia estivesse bem com a Otan ou com os países
que ganharam a guerra. A Otan passou a, generosamente, conceder recursos para a Grécia, recursos que
a Grécia não teria normalmente porque a cultura do
país não era suficiente para aquela arrecadação. E os
gregos passaram a viver de uma receita extra que a
sua situação geográfica lhes possibilitava. Essa receita
habituou a Grécia a gastar o que não tinha.
Em seguida, Sr. Presidente, veio a União Europeia, e, pela mesma razão, pela situação geográfica,
a Grécia, que pagava 10% de taxa de juros à época
da dracma, passou a dispor de recursos da União Europeia, pagando 1% de juros. E encheu-se de dinheiro, fez alguma infraestrutura, os empréstimos foram
concedidos, o dinheiro foi gasto, e chegou a hora de
pagar. E, quando chegou a hora de pagar, a Grécia
não tinha atividade econômica suficiente para render
o dinheiro para pagar os empréstimos da União Europeia, e aconteceu com a Grécia o que está ocorrendo
em escala não tão catastrófica com Portugal, com a
Espanha, com a Irlanda etc.
Eu digo isso, Sr. Presidente, porque a mim preocupa modelo econômico que sobreviva de dinheiro
que chega artificialmente, que chega por favor, sem
renda sustentável. E aí eu entro no nosso País, a minha preocupação, fazendo até uma “linkagem” com o
que está ocorrendo com os prefeitos municipais, que
estão pagando a conta de uma administração econômica defeituosa. Vamos ver.
O Brasil assistiu a uma bonança internacional e
teve crescimento do PIB em números excepcionais.
Em 2010, cresceu 7,5%. Crescia e tinha como arma
para combater a inflação a taxa de juros. Nós detivemos em alguns momentos – e ainda detemos – a
maior taxa de juros do Planeta, ou uma das duas ou
três maiores taxas de juros do Planeta. E, com isso,
nós seguramos a inflação, porque, com a taxa de juros alta, você evitava o consumo alto e combatia a
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inflação pela demanda, pela contenção da demanda,
diminuindo a capacidade de comprar do comprador
brasileiro. Com isso, evidentemente, os investimentos
do Brasil foram contidos, porque ninguém ia investir
internamente àquela taxa de juros maluca, incivilizada.
Resultado: o PIB caiu.
Mas, dentro do PIB, Sr. Presidente, ocorreu uma
coisa mais perversa. Qualquer nação do mundo – seja
Grécia, ou Irlanda, ou Reino Unido, ou Estado Unidos,
ou Coreia, ou Japão, ou Indonésia, ou Argentina, ou
Peru, ou Colômbia –, qualquer país desenvolvido do
mundo começa por ser desenvolvido na sua indústria.
Quando a indústria é poderosa, o país é poderoso, de
forma sustentada, é competitivo – onde mais se mede
a competitividade de um País é pela capacidade de
ele produzir um bem industrial e vender na competição internacional.
Muito bem, os investimentos do Brasil diminuíram
e, em 2004, a indústria participava com 19,22% do
PIB do Brasil. Um número preciso: em 2004, a indústria participava com 19,22% do PIB do Brasil. Passa
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e chegamos
a 2012. Presidente, em todos os anos, de 2004 até
agora, em todos os anos, houve queda da participação
da indústria na formação do PIB brasileiro. Em todos
os anos, sem exceção, todos! Por conta de quê? De
muitas razões: de desinvestimento, de carga tributária,
de política cambial. A indústria brasileira perdeu competitividade e, junto com a competitividade, como não
tinha a quem vender, empregos! Como o que acabou
de acontecer: a diminuição do número de empregos
na indústria brasileira!
A política de contenção da inflação por taxa de
juros produziu isso. Num dado momento, o crescimento do PIB, que andou em 7,5%, desaba com a crise
internacional, principalmente a crise europeia, para os
nefastos 1,5%; 1,7% do ano passado. E o Governo,
não preparado, porque não se preparou – esta foi a
verdade: o Governo não se preparou para essa sucessão de realidades –, sai da taxa de juros que contém
o consumo para um abaixamento abrupto na taxa de
juros – benfazejo abaixamento! –, mas para estimular
o consumo, para que os brasileiros consumam e sustentem o crescimento do PIB e a geração de empregos.
E aí você baixa a taxa de juros, estimulando até
investimentos que, lamentavelmente, não ocorreram
na velocidade devida, como que para medir, com o
abaixamento da taxa de juros, conter a inflação.
Mas, não satisfeito com isso, apela para um fato
– e aqui eu quero trazer à reflexão do Brasil –, apela
para outro instrumento, que é a contenção da inflação.
Porque, no momento em que o Governo abaixa a taxa
de juros e prevê um aumento na demanda, pode-se,

Quarta-feira 14

207

60799

evidentemente, correr o risco de uma retomada inflacionária, porque se possibilitou a que mais brasileiros
tomassem o crédito consignado ou não, para comprar
aqui aquilo que normalmente não compravam, mas que
estão sendo induzidos a comprar, induzidos a comprar
por uma taxa de juros mais confortável, diferente do
que ocorria um ano ou dois, ou três atrás.
Muito bem, isso gera, de forma completamente
atabalhoada, uma mudança completa no clima econômico do País. E o Governo mudou da água para o
vinho com relação à política da taxa de juros, temendo
a volta da inflação que se esboçou. A inflação voltou a
crescer mesmo com o País em recessão, que é o pior
dos mundos: inflação com recessão. Com a economia,
em alguns trimestres, até caindo negativamente, caindo
negativamente, o Governo apela para a dona Petrobras,
para a Petrobras ser instrumento efetivo de combate
à inflação. Como? Segurando o preço da gasolina,
do óleo diesel, do querosene. Compra petróleo caro,
porque o petróleo não caiu no mercado internacional,
e vende barato, e ela, Petrobras, sustenta o modelo.
Ocorre, Presidente, que a Petrobras é propriedade
do Governo brasileiro e de milhões de brasileiros que
são acionistas. A Petrobras já tinha adotado um modelo
que eu até achava simpático: o de, por exemplo, comprar as plataformas de produtores brasileiros mesmo
que custassem três vezes mais, mas gerando emprego para os brasileiros. Isso ocorreu no governo Lula.
As plataformas para exploração, na plataforma
continental, são encomendadas de produtores brasileiros e compradas por duas ou três vezes mais caras
do que se fossem compradas lá fora – abroad –, mas
gerando emprego aqui.
Só há um detalhe: esse processo iniciou um processo de descapitalização da Petrobras. A Petrobras
passou a gastar mais do que devia e passou a ter um
lucro menor do que devia. A gestão da Petrobras foi
entendida, no plano internacional, como uma gestão
defeituosa, e as ações da Petrobras desabaram. Na
cotação internacional da Bolsa de Nova York, as ações
da Petrobras desabaram porque se percebeu, por essa
e por outras, uma má gestão por conta da Petrobras.
E mais do que isso: na hora em que, no plano internacional, se percebeu que a Petrobras estava operando
inflação no Brasil, comprando petróleo caro e vendendo gasolina barata no Brasil – ótimo, mas se ela puder
aguentar –, o que aconteceu? Entrou em processo de
grande dificuldade a Petrobras, que é um patrimônio
do povo brasileiro, que foi a arauta de um feito do Presidente Lula, do anúncio da autossuficiência de petróleo – autossuficiência que hoje está sub judice. É uma
grande interrogação: que autossuficiência é essa que
enseja a importação de milhões de barris de gasolina,
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de óleo diesel e de querosene? Que autossuficiência é
essa produzida por uma companhia – a Petrobras – que
não participa de leilões? E aí entra o grande problema
que eu quero aqui denunciar e advertir.
Mudou-se o processo de concessão para a perfuração de poços de petróleo para o modelo de partilha.
Na concessão, alguém participava do leilão e ganhava,
ganhava o processo inteiro; na partilha, alguém participa do leilão, mas se obriga a executar a perfuração e a
exploração de parceria compulsória com a Petrobras.
Maravilha! Só há um detalhe: é que, de plataforma
cara em plataforma cara, de litro de gasolina barata
contra barril de petróleo caro, importado, a Petrobras
foi descapitalizando-se e perdeu a condição de participar como sócia compulsória dos leilões novos para
operar, por exemplo, o pré-sal. Resultado: pararam
os leilões, porque a Petrobras, que tem que ser sócia
compulsória, não tinha dinheiro para participar ao lado
de ganhadores privados, dos investimentos que o País
precisava para manter a autossuficiência.
Descapitalizaram a Petrobras num erro de combate à inflação, numa operação defeituosa, num erro
de gestão, e levaram o Brasil, que conseguiu, graças a
um bom desempenho do passado, a autossuficiência
pelo regime de concessão. Por um erro na mudança
de concessão para partilha, evoluiu-se para a impossibilidade de a Petrobras participar de leilões. Como
a Petrobras não podia participar dos leilões, fecham-se os leilões. Não há leilão, porque a Petrobras não
pode participar. Não houve leilão, não há exploração
de pré-sal nem aumento na produção de petróleo, e o
Brasil deu adeus à autossuficência.
Sr. Presidente, o quadro real do Brasil é esse
aí, e eu tenho medo de que aqui aconteça o que está
ocorrendo com a Grécia, que não conseguiu reagir
aos investimentos.
Nós não temos investimentos em infraestrutura,
não temos investimentos em infraestrutura que produzam a competitividade da produção brasileira; não
temos investimentos maciços na educação que garantam educação de qualidade para que o brasileiro seja
habilitado a produzir um País competitivo. Estamos
vivendo dificuldades enquanto os nossos vizinhos – a
Colômbia, o Peru e o Chile – nadam de braçada.
Presidente, o Brasil foi a bola da vez até dois anos
atrás. A bola da vez aqui nas Américas chama-se México. A Colômbia e o Peru estão disparando. O Brasil
está ficando para trás. E de Petrobras em Petrobras,
de frustração em frustração, nós vamos pagar um preço muito alto, nós e as gerações futuras. E antes que
seja tarde, aqui está a minha palavra de advertência
para que este País acorde e coloque-se novamente
no trilho certo.
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Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador José Agripino.
Parabéns pelo pronunciamento que faz!
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Antes de conceder a palavra ao próximo orador inscrito, preciso ler expediente que está
sobre a Mesa.
A Senhora Presidente da República adotou, em 8
de novembro de 2012, e publicou no dia 9 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 586, de 2012, que
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos
entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e dá outras providências.
Nos termos dos arts 2º e 3º da Resolução nº 1, de
2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do art. 10-A
do Regimento Comum, está assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Composição
Senadores
Titulares

Suplentes

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
Renan Calheiros
Francisco Dornelles
Paulo Davim
Vital do Rêgo
Ana Amélia

Romero Jucá
Sérgio Souza
Waldemir Moka
Ricardo Ferraço
Casildo Maldaner

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
Walter Pinheiro
Acir Gurgacz
Lídice da Mata
Inácio Arruda

Eduardo Lopes
Wellington Dias
Pedro Taques
Antonio Carlos Valadares

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
Alvaro Dias
José Agripino

Aloysio Nunes Ferreira
Jayme Campos

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PPL)
Alfredo Nascimento
Eduardo Amorim
**Gim

Armando Monteiro
Cidinho Santos
**João Costa
*PSD

Sérgio Petecão

Marco Antônio Costa

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
** Vaga compartilhada entre o Bloco Parlamentar União e Força e o
Bloco Parlamentar Minoria, conforme proporcionalidade partidária
de 09 de novembro de 2012.
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Deputados
Titulares

dia)

Jilmar Tatto
Janete Rocha Pietá

Beto Faro
Valmir Assunção
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

Teresa Surita
Antônio Andrade

PSD
Guilherme Campos
Fábio Faria

Eduardo Sciarra
Geraldo Thadeu
PSDB

Bruno Araújo

Cesar Colnago
PP

Arthur Lira

Jerônimo Goergen
DEM

Antonio Carlos Magalhães Neto

Pauderney Avelino

PR
PSB
Ribamar Alves

Glauber Braga
PDT

André Figueiredo

Ângelo Agnolin
Bloco (PV/PPS)
Sarney Filho
PTB

Jovair Arantes

Arnon Bezerra
PRB*

Antonio Bulhões

– Se modificado, devolução à CD: 20-12-2012
– Prazo para apreciação das modificações do SF,
pela CD: de 21-12-2012 a 23-12-2012 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 24-12-2012 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 17-2-2013
**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU
de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício
nº 102, de 2012-CN.

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios das lideranças:
Of. nº 178/2012-BLUFOR
Brasília, 9 de novembro de 2012

Paulo Freire

Stepan Nercessian
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– Prazo na CD: até 6-12-2012 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 6-12-2012
– Prazo no SF: de 7-12-2012 a 20-12-2012 (42º

Suplentes
PT
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* 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: 9-11-2012
– Designação da Comissão: 13-11-2012
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 15-11-2012 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à CD: -

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 membros Titulares e os Senadores Armando
Monteiro, Cidinho Santos e João Costa, como membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 586, de
8 de novembro de 2012, que “dispõe sobre o apoio
técnico e financeiro da União aos entes federados no
âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa, e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello Líder do
Bloco Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
Ofício nº 71/2012-GLPSD
Brasília, 12 de novembro de 2012
Ref: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 586, de 2012.
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico os
senadores Sérgio Petecão e Marco Antônio Costa,
pelo Partido Social Democrático – PSD, como membros titular e suplente, respectivamente, para compor
a Comissão Mista que apreciará a Medida nº
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586, de 2012, que trata sobre o apoio técnico e
financeiro da União aos entes federados no âmbito do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e
dá outras providências.
Respeitosamente, – Senador Marco Antônio
Costa Líder do PSD.
Of./LID/nº 230/2012
Brasília, 13 de novembro 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 à MP 586/12, que
“Dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União
aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno
Líder do Bloco PV, PPS.
Of. nº 550/2012 – LPR
Brasília, 13 de novembro de 2012
Assunto: Indicação de Membro de Comissão Mista
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Paulo Freire (PR/SP)
como membro Titular na Comissão Mista destinada a
examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória
nº 586 de 2012, que “Dispõe sobre o apoio técnico e
financeiro da União aos entes federados no âmbito do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e
dá outras providências.”
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Votação do Requerimento nº 961, de
2012, de prorrogação de prazo, até 22 de dezembro de
2013, da Comissão Externa destinada a acompanhar
os Programas de Transposição e Revitalização do Rio
São Francisco, criada nos termos do Requerimento nº
514, de 2012.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência comunica ao Plenário
que expirou, em 9 de novembro de 2012, o prazo de
vigência da Medida Provisória n° 574, de 2012.
Será publicado ato declaratório do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional, previsto no parágrafo
único do art. 14 da Resolução n° 1, de 2002-CN.
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A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução n° 1, de 2002-CN.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra o Senador Humberto
Costa, pelo prazo regimental de 20 minutos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV
Senado, na semana passada, no dia 9 de novembro,
tive a oportunidade de participar da 16ª Reunião do
Conselho Deliberativo da Sudene, realizada em Salvador, com a presença da Presidenta Ditma Rousseff. Estiveram lá também o Senador Walter Pinheiro, a
Senadora Lídice da Mata. E juntos acompanhamos o
anúncio, pelo Governo Federal, de novas medidas, fundamentais para o enfrentamento dos efeitos da seca.
Efeitos esses que, mais uma vez, tive a oportunidade
de constatar quando, nesse último final de semana, visitei cinco Municípios da região do Agreste de Pernambuco: Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas, Garanhuns e
Ibirajuba. Lá pudemos ver, mais uma vez, o drama que
a população nordestina está vivendo neste momento
por conta da seca que assola a região e que, segundo técnicos do Ministério de Ciência e Tecnologia, é a
mais grave ocorrida nos últimos 50 anos.
Nessa reunião foram anunciadas várias iniciativas, por parte do Governo Federal, com o objetivo de
minimizar os efeitos da estiagem, sobretudo a partir de
abril, quando foi iniciada uma articulação conjunta com
os governos estaduais e municipais. Ou seja: além das
medidas emergenciais e dos investimentos constantes, o Governo Federal adotou uma ação coordenada
entre os diversos entes federados, articulação essa
fundamental tanto para identificar e listar com maior
precisão as ações prioritárias contra a seca, quanto
para implantá-las com maior celeridade.
Foram várias as ações emergenciais adotadas
até o momento, como operação de utilização de carros-pipa, recuperação de poços, distribuição do Bolsa
Estiagem e do Garantia-Safra, oferta de milho subsidiado, transferência de recursos para assistência à
população, linha emergencial de crédito, entre outras.
Além desse balanço positivo que tivemos oportunidade de conferir na reunião da Sudene, a Presidenta
Dilma Rousseff anunciou mais medidas, na intenção
de minorar o sofrimento de milhões de brasileiros. Isso
porque estamos diante de uma das piores secas, como
eu disse, dos últimos 50 anos, com grande impacto na
vida de muitos agricultores, trabalhadores e trabalhadoras do semiárido do Nordeste e do norte de Minas
Gerais. São mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras atingidos por essa estiagem e 1.317 Municípios
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em situação de emergência. Desse total, temos mais
de um milhão de pernambucanos e pernambucanas
sofrendo com a seca e 117 Municípios de Pernambuco
em situação de emergência.
Os impactos dessa estiagem só não foram mais
negativos por causa do enfrentamento vigoroso do
Governo Federal e por causa dos reflexos de uma
nova era iniciada no governo do ex-presidente Lula.
Diferentemente do que se via no passado, hoje, mesmo diante desse flagelo, não há fome humana nem
saques nas áreas atingidas pela seca. Isso é fruto da
distribuição de renda e dos programas sociais, embora, infelizmente, os rebanhos estejam morrendo e o
quadro econômico tenha sido afetado drasticamente.
A Presidenta anunciou a prorrogação do Bolsa Estiagem com o pagamento de mais parcelas de R$80,00
para os produtores rurais do semiárido. Essa é uma
renda fundamentai para evitar que muitos agricultores
e suas famílias passem fome, pois muitos não conseguiram colher o que plantaram para se alimentar e vender. A Presidenta anunciou ainda o pagamento de mais
duas parcelas de R$136,00 do Garantia-Safra. Com
essas duas medidas, estamos garantindo renda para
1,5 milhão de famílias atingidas diretamente pela seca.
Para se ter uma ideia, até outubro deste ano foram
pagos R$232 milhões pelo Programa Bolsa Estiagem
e R$473 milhões por meio do Garantia-Safra.
Além disso, foi prorrogada para até 2013 a venda
de milho subsidiado a fim de alimentar os animais. O
Governo anunciou ainda a ampliação do número de
carros-pipa. E, até outubro deste ano, nós já investimos
mais de R$310 milhões para 4.162 carros-pipa levarem
água às famílias. E foi autorizada agora a contratação
de mais 906 desses veículos.
Como disse a Presidenta Dilma, talvez essa seja
a maior operação de carros-pipa da história do País.
Nas suas palavras, nós nos orgulhamos de realizar a
maior operação de carros-pipa pela necessidade, mas
não nos orgulhamos de estar usando os carros-pipa
mais uma vez como forma de superar a seca.
“Nós não achamos que essa é a melhor resposta para o Nordeste. Usamos porque ainda temos de
recorrer aos carros até o momento em que as obras
estruturantes estiverem na sua maior maturidade”,
disse a Presidenta.
Vale ressaltar ainda o início de outros investimentos importantes que permitirão ampliar a oferta de
água nas áreas afetadas pela seca. Durante o evento
na Sudene, a Presidenta anunciou o aporte de R$1,8
bilhão para 77 obras. Mas essa é a primeira parte de
uma lista que prevê investimento total de R$3 bilhões.
São empreendimentos como a construção e a amplia-
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ção de adutoras, barragens, sistemas de abastecimento e outras obras.
Os termos para o início da construção foram
assinados pelos governadores na mesma reunião da
Sudene. Desse total de R$1,8 bilhão, R$1,06 bilhão
será disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional para 33 obras; outros R$656,2 milhões, pelo
Ministério das Cidades para 22 empreendimentos; e
mais R$108 milhões da Fundação Nacional de Saúde
para 22 obras.
Caberá aos Estados e Municípios executar as
obras, sob supervisão da Caixa Econômica Federal.
A previsão é de que a primeira etapa útil dos empreendimentos seja concluída em até 18 meses.
Nesse primeiro momento, Pernambuco receberá
R$242 milhões. Esses recursos serão investidos em
obras como:
1) ampliação de oferta de água a partir do sistema adutor do oeste (trecho Orocó-Ouricuri);
2) implantação de adutora a partir de Tabocas para
estação de tratamento Poço Fundo 1, em Santa Cruz;
3) ampliação do sistema de abastecimento de
água de Águas Belas a partir de poços em Tupanatinga;
4) ampliação do sistema de abastecimento de
água de Santa Maria da Boa Vista a partir do sistema
Redenção;
5) implantação do Sistema de abastecimento de
água de Santa Cruz da Baixa Verde;
6) substituição de trecho da adutora de Amaraji;
7) implantação de uma nova captação para o
sistema Cabrobó;
8) implantação de adutora a partir da Barragem
de Inhumas;
9) ampliação do sistema de abastecimento de
água de Ouricuri; e
10) ampliação da adutora da Barragem Pau Ferro até a Barragem São Jacques, entre outras obras.
O Governo Federal continuará atento e monitorando constantemente a situação da seca para tomar
novas medidas que forem necessárias e minimizar os
seus efeitos.
O Senado Federal precisa estar atento a esse
tema, cobrando ações, levando os pleitos dos Estados
e Municípios atingidos e participando dessa ampla articulação encabeçada pelo Governo Dilma Rousseff.
Além de ter usado esta tribuna para enfatizar a
importância de enfrentarmos com rigor a estiagem,
tenho ouvido prefeitos e lideranças de Municípios de
Pernambuco atingidos por esse flagelo.
Como disse, no último sábado estive no Agreste Meridional e visitei os Municípios de Tupanatinga,
Itaíba, Águas Belas, Garanhuns e Ibirajuba. E, recen-
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temente, estive também nos Municípios de Custódia,
São José do Egito, Tabira e Serra Talhada.
A ideia é trabalharmos juntos com a Presidenta Dilma, os prefeitos e os governos estaduais para
revertermos a situação precária em que vive parcela
importante da nossa população.
Na reunião da Sudene, a Presidenta mais uma
vez reforçou a importância dessa articulação entre
os diversos entes federativos. Disse ela: ”O País não
pode, para resolver os seus problemas, agir de forma
isolada ou parcial no que diz respeito as suas diferentes esferas de governo”.
Com a participação de todos, as medidas para
reduzir os efeitos da estiagem se tornam mais eficazes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Humberto Costa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno
Malta pela Liderança do PR.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, V. Exª podia me inscrever depois, pela
liderança do PT, se for possível?
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Faço a inscrição do Senador Walter
Pinheiro pelo PT.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, aqueles que nos assistem em casa
através os veículos de comunicação desta Casa, Rádio Senado, TV Senado.
Sr. Presidente, que me comunica que está prestes a deixar esta Casa, eu lamento e vejo com tristeza. V. Exª chegou aqui, deu seu recado em nome do
povo de Rondônia, homem honesto, idôneo, de boas
ideias, uma aquisição significativa. Eu até aconselharia
o nosso nobre Senador Raupp, meu amigo pessoal,
que descansasse um pouco mais e lhe deixasse aqui
para que nós pudéssemos desfrutar um pouco mais da
sua sabedoria, da sua paciência, do seu companheirismo que eu, de uma forma muito pessoal, desfrutei
e estou desfrutando. Aprendi a respeitar V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Magno Malta, é
uma honra ouvir as palavras de V. Exª. Agradeço a V.
Exª a gentileza, mas o Senador Raupp, certamente,
terá aqui o seu retorno com muita galhardia.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se a
assessoria do Raupp estiver me ouvindo, diga ao Raupp que eu pedi a ele para lhe deixar mais um pouco
por aqui, que, certamente Deus vai recompensá-lo.
Senador Pinheiro, Senador Lindbergh, eu acabo
de sair da Embaixada do Senegal, onde estive hoje
à tarde, com o Embaixador. E, de que fui tratar na
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Embaixada do Senegal? Tomamos conhecimento de
que, na semana passada, um casal de missionários,
a missionária Zenaide Morais Novaes, que é filha do
Sr. Zacarias, chamado de irmão Zacarias em Itapetinga, no interior da Bahia, na cidade onde eu me criei.
Se coincidência, eu não sei, mas acho que está mais
próximo de ser “jesuscidência” do que coincidência.
Na cidade em que eu me criei, irmão Zacarias era
como um irmão de sangue; era um irmão de oração,
de fé da minha mãe, Dona Dadá. E eu conheço essa
família. E essa moça tinha, a exemplo dos seus irmãos,
que sempre tiveram um ardor missionário, um coração
desprendido e a missão sacerdotal, o desejo de servir
ao próximo, que lhe ardia no peito, na África. Imaginem
uma moça de um bairro muito simples, chamado Nova
Itapetinga – hoje está muito bonito, naqueles dias, era
muito simples, na infância –, com um desejo que lhe
ardia no peito: o desejo de ajudar os irmãos africanos.
A vida passou para todos. Eu saí de lá aos 17
anos. Volto todos os anos, duas, três vezes. Meus parentes vivem lá. E eu saí de lá e tenho que voltar lá,
Sr. Presidente, para não esquecer de onde é que Deus
me tirou e me colocou aqui, filho de uma faxineira, que
morreu ganhando meio salário mínimo por mês. Então,
não posso esquecer o lugar de onde Deus me tirou,
porque a Bíblia diz que nós não devemos esquecer o
dia dos pequenos começos. Então, eu preciso voltar
lá e entrar naquele colégio, onde minha mãe limpava
o chão e fazia merenda para as crianças. Eu preciso
voltar lá todo ano, entrar naquela cozinha, olhar, lembrar
da minha mãe ali dentro e dizer: “Deus me tirou daqui.”
É nessa cidade que vive a família do irmão Zacarias, Senador Lindbergh, que é nordestino como
nós. Essa moça foi para uma missão chamada Missão
Servos, mantida pela Igreja Presbiteriana. Hoje, neste
momento, há dez minutos, falei com o Presidente da
Igreja Presbiteriana, o Pastor Roberto Brasileiro, que
mantém essa missão na África. Lá está o Pastor José
Dílson da Silva, mantido pela missão presbiteriana do
Brasil, Senador Suplicy.
E dia 6, Senador Pinheiro, semana passada, a
missionária lá de Itapetinga, do seu Estado da Bahia,
Senador Pinheiro, foi presa, juntamente com o Pastor
Dílson da Silva – eles, que dirigem um orfanato-escola,
uma creche-escola, uma obra social significativa para
crianças órfãs em Madagascar.
Nós estamos intrigados. Eles foram presos na
semana passada, e há boatos de que o julgamento será amanhã – tão rápido! – com a acusação de
evangelização de menores, maus-tratos às crianças
e de abrigar menores sem autorização de seus pais.
V. Exª sabe que eu sou uma das pessoas que
têm lutado neste País em defesa da integridade física
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e moral das crianças do Brasil, combatendo abusos e
violência contra a criança neste País. Não admito quem
comete abuso e violência. Mas me admira muito que
aquele que sai de seu País, para uma missão como
essa – a moça eu conheço...
Nós sabemos que a polícia é truculenta em alguns
momentos no Brasil e comete excessos. A verdade é
que a maioria absoluta da polícia no Brasil é sacerdotal
e faz segurança pública por sacerdócio, porque é mal
paga; mas existem aqueles que extrapolam, passam
do limite e cometem atrocidades. Não seria diferente
lá. Eles foram levados para a delegacia e presos sob
esta acusação: o pai de uma criança, de família muçulmana, que resolveu fazer oração e cantar músicas
cristãs, os entregou, e eles foram presos.
A Embaixada do Brasil os assistiu imediatamente;
os advogados entraram com habeas corpus, o Judiciário não aceitou. Eles já foram levados para a penitenciária, muito rapidamente, e aí começou a acontecer
uma série de boatos: o juiz é muçulmano, o juiz está
tomando pressão dos muçulmanos que, porque eles
são missionários cristãos, pedem que eles sejam sentenciados rapidamente.
Ontem, eu falei com o Ministro Patriota, Senador
Pinheiro. O Ministro Patriota me disse: “Olha, Senador,
estive agora, em agosto, lá no Senegal. É um país
irmão. É o único país da África que nunca teve uma
ditadura, um golpe militar. Lá há democracia e com o
qual temos relações desde 1911. Nossas relações são
muito boas com a Ministra da Justiça. E nós vamos tratar do assunto.” Verdade! O Ministro Patriota colocou
uma servidora, penso que uma secretária mais próxima dele, para tratar do assunto. Ela tem falado comigo
e com o meu gabinete, informando-nos. Hoje, ainda,
nos informará a respeito da situação.
A situação é que eles estão sendo defendidos
por dois bons advogados. É a informação que temos.
Resolvo, então, diante de tanta informação desencontrada, pedir uma audiência ao Embaixador do Senegal no Brasil. Educado, ele me atendeu ao meio-dia e
marcamos para as 15h30min. Às 15h30min cheguei à
Embaixada do Senegal e fui atendido, Sr. Presidente,
por um Embaixador educado, que ama o Brasil porque
temos um relacionamento, quem sabe, uma relação
de sangue, com a África. Eles têm uma gratidão muito
grande pelo parceiro/irmão que o Brasil tem sido da
África. Ele me disse: “Olha, Senador, se a questão é
religiosa o senhor pode descansar, o Senegal é laico,
como laico é o Brasil. No Senegal qualquer cidadão
pode professar a sua fé onde achar melhor e entender, como no Brasil.”
E me disse: “Está vendo aqui a minha tradutora?
É uma brasileira católica. Temos servidores católicos
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aqui. O primeiro Presidente do Senegal era católico, e
nós não temos qualquer tipo de problema. Não acredite, porque nós não trataríamos dessa maneira. Não
conheço o assunto, disse ele, mas vou me inteirar
hoje. Amanhã te dou todas as informações a respeito
da condução desse processo.”
Sr. Presidente, eu me dispus a ir ao Senegal na
próxima semana com mais um Senador e dois Deputados da Comissão de Direitos Humanos, numa comissão, para que possamos acompanhar de perto, uma
vez que são missionários que vivem de oferta e não
dispõem de recursos para arcar com as suas demandas físicas no Senegal. Não queremos conviver com
quem abusa de criança, mas eu, que conheço bem
essa lida e conheço bem essa missionária, sinto-me
na obrigação de me envolver nesse assunto de uma
forma muito profunda para dar informações claras à
sociedade brasileira.
Senador Pinheiro.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Senador
Magno Malta, este é um tema que, não sei se posso
chamar isso de coincidência, mas a gente tem vivido
com essa experiência sempre ao final ou nos finais de
ano. Recordo-me de que, numa época muito próxima
ao Natal, eu fui surpreendido com uma ligação do presidente, na época, da nossa convenção, a partir, exatamente, do risco – porque as decisões, às vezes, são
dessa natureza, risco de vida, ou até risco de morte,
que é o mais correto – que alguns missionários enfrentam, a partir, exatamente, de uma livre expressão da
liberdade de poder falar, inclusive, de professar a sua
fé e pregar a palavra. É obvio que alguns começam a
levantar, mas aí você tem que respeitar a regra no país
dos outros. Nós respeitamos. Respeitamos, inclusive,
quando esses missionários entram, eles não entram
sem dizer que são missionários, até porque, por diversas vezes, eles terminam fazendo cobranças. Aí, em
todos esses casos, eu quero chamar a atenção. V. Exª
falou do Ministério das Relações Exteriores. A gente
tem contado com uma ótima participação. Esse caso
específico a que estou me referindo aconteceu, inclusive, na Jordânia. Eu fiquei numa tentativa. Imagine
o que é, na boca do Natal, você encontrar alguém...
Aliás, perdão, não foi no Natal, foi no final de ano. Pior
ainda, porque há uma liberação. Mas, graças a Deus,
com a participação, também, do nosso Itamaraty, a
gente conseguiu tirar o nosso missionário, em tempo,
inclusive, para não ser surpreendido por nenhuma
outra medida. Quero, aqui, só para dizer a V. Exª, que
acho que me somo a essa iniciativa. Hoje, inclusive,
tive a oportunidade de conversar com o Senador Paulo
Paim, que não está em Brasília, para que ele pudesse delegar, pela Comissão de Direitos Humanos do
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Senado – V. Exª, inclusive, é membro –, para que não
fique parecendo algo da nossa participação, da nossa também profissão de fé. Isso não pode ser tratado
como algo daqueles que professam a fé. Isso tem ser
tratado, inclusive, por aqueles que defendem direitos
humanos, ou seja, combater toda e qualquer forma de
intolerância. Portanto, essa é a bandeira. Quero dizer a
V. Exª que, se necessário for, estou à disposição. Não
tenho, até por conta dessa programação feita – inclusive, na quinta-feira estarei em Goiânia, a convite do
nosso apóstolo Cesar – como desmontar uma parte
da agenda. Mas, se V. Exª precisar, inclusive do meu
mandato, da Liderança do PT, da Comissão de Direitos
Humanos, quero me irmanar nessa luta, para que a
gente possa, de uma vez por todas, encaminhar essa
questão sob a ótica, exatamente, do respeito aos direitos humanos e da liberdade de culto, que é importante. Aliás, V. Exª foi meu parceiro à época em que
eu ainda estava na Câmara dos Deputados, quando
nós, de uma vez por todas, sepultamos isso no nosso
Código Civil, no que diz respeito à liberdade de culto,
de que natureza for. Liberdade de culto, para que não
nos acusem, como tentaram dizer na época, de buscar
só liberdade de um tipo de culto. Trata-se de liberdade
de culto de todas as opções de fé. Portanto, acho que
é fundamental que a gente assegure a essa nossa
missionária a condição dos direitos humanos. Portanto,
quero colocar à disposição de V. Exª o apoio da nossa
Liderança do Bloco, da Liderança do Partido dos Trabalhadores e o meu mandato, em particular, para que
nós possamos, em conjunto, trabalhar nessa questão.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Obrigado, Senador Pinheiro. Incorporo suas palavras ao meu
pronunciamento. V. Exª tem propriedade para falar, até
por conta da sua confissão de fé cristã e por conta do
seu exercício de luta em favor dos direitos humanos.
Digo a V. Exª que esses irmãos têm desenvolvido
um trabalho grande com as talibês, como são chamadas, que são crianças abandonadas na rua, tirando
da rua essas crianças. Algum exagero houve que nós
queremos corrigir com esse país irmão. Eu me lembro,
também, de que há 2 ou 3 meses, nós lidamos com a
questão do pastor que estava condenado à morte no Irã.
Eu quero, mais uma vez, agradecer ao embaixador do Irã aqui, que tratou essa questão com responsabilidade e nos respeitou.
Eu estive, diversas vezes, com ele, informando.
Ele já estava condenado de fato, mas, por essa ação
que fizemos, esse pastor foi tirado da cadeia e liberado da condenação à morte por conta de ele ter se
convertido ao cristianismo.
Agradeço ao Embaixador Abdul Aziz, que nos
recebeu, juntamente com o seu pessoal, de forma tão
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respeitosa. Eu espero que, já nas próximas semanas,
nós tenhamos a missionária Zenaide e o Pastor Dilson
de volta ao Brasil.
Infelizmente, as crianças ficarão sem eles, crianças de rua, abandonadas, por conta de uma acusação
leviana, infundada.
Eu espero – quem sabe – haja um entendimento
do Judiciário, e eles permaneçam no país, para poderem ajudar as crianças daquele país irmão.
Sr. Presidente, eu quero mostrar a minha inconformidade e a minha tristeza. Está em todos os noticiários que o Ministério Público de São Paulo entrou com
uma medida para tirar a frase “Deus seja louvado” da
nossa moeda. Eles querem judicializar até Deus agora.
Eu quero saber qual é o risco. Eu quero saber
qual é o crime. Eu gostaria de entender a fundamentação, as razões.
Olha, e num país cristão! Se nós fôssemos um
país de confissão muçulmana, um país de qualquer
tipo de confissão, em que esse tipo de frase não tivesse sentido para nós... Aliás, tem sentido até para
o muçulmano, porque é “Deus seja louvado” – não
é Cristo; lá é Maomé. Até para os judeus, que ainda
estão esperando o seu Messias, que têm em Jesus
só um anjo, um espírito superior, iluminado, e não um
Messias, como diz a Bíblia.
Mas eu não entendo. Eu pedi a minha assessoria: pelo amor de Deus, se aprofundem aí e me deem
alguma informação. Se isso vier a acontecer, eu só
preciso ver chover para cima, porque o resto eu já vi.
Tirar da nossa moeda a frase “Deus seja louvado”!
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Nós
já vivemos tantas dificuldades. Quanto tempo de humilhação nós passamos com este País cheio de desemprego, com uma inflação desgraçada, dominados
e humilhados pelo FMI o tempo inteiro! Os grupos
internacionais, as grandes potências ditando ordens
para nós, como hoje vive Portugal, como vive a Espanha, como vive a Grécia. A própria América, economicamente, vive um momento absolutamente delicado.
O grande pregador Billy Graham resumiu numa frase
muito simples a situação da América. Ele diz: “A América se esqueceu de Deus”.
Tirar a frase “Deus seja louvado” da moeda brasileira! Eu estou me dirigindo ao Ministério Público de
São Paulo. Eu quero entender, Ministério Público de
São Paulo.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Aliás,
quando falo Ministério Público, de repente, não estou
falando no todo. Estou falando de quem está propondo
a medida, a iniciativa, porque o Brasil inteiro professa fé
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em Deus: o Brasil católico, o Brasil evangélico, o Brasil
das religiões afro, o Brasil dos judeus que vivem aqui
e creem em Deus.
Este Brasil que crê em Deus, Senador Suplicy,
quer saber do Ministério Público de São Paulo as razões disso.
Eu não conheço o texto na sua profundidade,
tomei conhecimento do debate na Globo News, no
Estúdio i, com Maria Beltrão debatendo, e esta frase
nem é minha. É de um debatedor que lá estava e disse: “Estão querendo judicializar até Deus”.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Portanto, quero aqui revelar minha tristeza, com uma pitada muito forte de indignação, e conclamar a sociedade brasileira a se indignar, porque o justo precisa
indignar-se. A indignação do justo tem sentido. Por
que isso? Tanta coisa para se fazer! Tanta coisa para
se fazer! Tanta atitude para se tomar! Entrar com uma
ação para tirar “Deus seja louvado” da nossa moeda.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Magno Malta, avalio que devemos respeitar o sentimento do povo brasileiro, que há tanto tempo coloca
em suas notas, ainda que com uma inscrição pequena
“Deus seja louvado”.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Acho
que, mesmo aqueles que não sejam cristãos, católicos,
evangélicos e tudo, sempre tiveram uma atitude de respeito para com isso. Mesmo que a Constituição diga
que nós somos um Estado laico, essa é uma questão
de respeito a algo que é uma tradição. Avalio que deva
ser reconsiderada essa iniciativa que V. Exª menciona.
Em seguida, hoje, farei um pronunciamento de respeito
para com aqueles que praticam a umbanda, cujo dia
vai ser comemorado esta semana. Eu, como católico
que sou, acho que é muito importante que nós respeitemos todas as religiões, inclusive aquilo que é uma
tradição tão arraigada ao povo brasileiro, como ter a
inscrição “Deus seja louvado” nas notas do nosso Real.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy. A expressão
“Deus seja louvado” é uma expressão de gratidão, de
louvor pelo que Deus tem feito por este País, pelo que
Deus nos tem dado.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Nós
não temos aqui catástrofes, Senador Suplicy, como
outros países experimentam. Nós somos um país rico,
com um subsolo rico, um país que tem água, que tem
onde plantar e o que plantar. Nós temos petróleo. A
nossa situação é absolutamente diferenciada.
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Em 1987, quando estudei em Israel, ouvi um adido militar de Israel, que passou cinco anos no Brasil,
brincando, numa aula, na Universidade de Jerusalém,
dizer que, quando Deus falou “Moisés, vá para a terra
de Canaã”, Deus o estava mandando para o Brasil,
mas ele errou e foi para lá, porque a terra que emana
leite e mel é o Brasil.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ele
disse: “Eu levei meus filhos a Foz do Iguaçu, para ver as
cataratas, quando cheguei ao Brasil”. Os meninozinhos
judeus vieram para o Brasil, porque o pai era adido. E
foram ver. Diz ele que os filhos ficaram olhando tanta
água, e um perguntou: “Pai, a que horas desliga?”. “Não
desliga. Eles têm isso aqui, sempre, sempre e sempre.”
Então, Deus seja louvado! Deus seja louvado!
Deus seja louvado, porque as misérias, as catástrofes que vemos na televisão, que ocorrem em outros
países, as guerras civis, as matanças públicas... Aqui,
há desrespeito aos direitos humanos. No meu Estado
mesmo, houve as masmorras, mas nada comparado
a determinados países do mundo. A intolerância desgraçada aqui não há.
Deus seja louvado!
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E aí
vem o Ministério Público de São Paulo – não diria o
Ministério Público, sabe? – e entra com uma ação: “Vamos tirar essa frase da moeda”. Mamãe, me acode!
Mamãe, me acode!
Eu queria conclamar o povo do Brasil a se levantar. Quando o povo quer, vai às redes sociais – a
Internet está aí – para repudiar. Repudiar essa atitude!
Nós precisamos reconhecer realmente um Deus que
tem sido bom e misericordioso para com este País.
Sr. Presidente, gostaria que V. Exª me desse só
um minuto, para que eu pudesse fazer alusão a uma
reportagem especial, feita pelo jornal A Tribuna, do meu
Estado, que traz na capa a alegria de Abel e Fred, por
terem conquistado o campeonato brasileiro antes da
hora, três rodadas antes.
Eu só não estou chateado... Estou chateado,
porque sou Flamengo. Queria que fosse o Flamengo,
mas o Fluminense é um time cuja torcida não tem tanta
rivalidade conosco, como a torcida do Vasco.
Quero parabenizar o Abel, parabenizar o mineiro
Fred aqui; enfim, o time inteiro.
Mas é uma matéria interessante que trata da
criminalidade de uma forma exacerbada: cometida
por homens – machos de 17, 16, 15, 14 anos –, que
estupram, sequestram, que queimam seres humanos
dentro de um pneu, que incendeiam ônibus com crianças dentro. A matança de policiais que está aconte-
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cendo em São Paulo, a criminalidade à solta fazendo
enfrentamento ao Estado todos os dias. E cada crime
desses tem um menor envolvido. Menor, não! Macho,
homem feito de 17 anos que estupra, mata e rouba!
Quero falar de uma entrevista feita pelo jornal A
Tribuna com um menor detido na delegacia. Na entrevista, o menor diz: “Roubo porque sei que não fico preso”.
A crença na impunidade. Se você me perguntar se a
redução da maioridade penal vai resolver o problema
da violência no Brasil, digo que não. A violência é um
bolo muito grande, mas é um componente fortíssimo:
a redução da maioria penal é uma fatia significativa
desse bolo.
É preciso que aqueles que defendem a não redução entendam definitivamente que não estamos
vivendo em um país de Alice já há muito tempo. Já
há muito tempo! E, de cada dez crimes cometidos no
Brasil, pelo menos um tem um menor envolvido. Um
menor, não; um homem de 17 anos, de 15, de 14...
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Que
chama um aposentado na porta do banco de safado;
que toma o cartão de crédito dele; que rouba a bicicleta do filho de um pobre; que assassina um empresário
que gera 500 mil empregos, jogando-o no porta-malas
do carro, colocando uma arma na cabeça dele e estuprando sua mulher na sua frente. Mas depois, quando
a polícia põe a mão, diz: “Tira a mão de mim porque eu
conheço os meus direitos. Tira a mão de mim porque
conheço os meus direitos”.
Tenho dito ao Senador Pedro Taques, porque há
juristas que discutem que agora, na reforma do Código Penal, podemos mudar essa realidade em favor
de uma sociedade em que 92% das pessoas querem
a redução da maioridade penal; uma sociedade que
não tem mais direito de sair às ruas; que não tem mais
direito de frequentar as praças; que não tem paz enquanto o filho está na escola; uma sociedade em que
uma mulher se angustia enquanto o marido não chega
em casa, em que esse marido não tem paz enquanto
a mulher não volta do supermercado.
É preciso devolver a rua a quem de direito!
E por que não fazemos isso? Porque há uma minoria tão barulhenta, que parece viver no país de Alice:
como se aqui nada estivesse acontecendo! Trata um
homem estuprador, matador, assaltante de 17 anos de
idade, como se fosse uma criança.(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Alguns
juristas dizem que nós podemos discutir e fazer essa
mudança no Código Penal agora.
Outros dizem que não, que é uma cláusula pétrea, que é uma conquista, e só uma nova Constituinte
pode fazer essas mudanças.
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Nós vamos esperar essa nova Constituinte para
que dia, Sr. Presidente?
E ficar vendo esses homens matarem, incendiarem ônibus, atirarem na polícia, deixando órfãos,
deixando viúvas? Em São Paulo, o policial está com
medo de andar nas ruas, em todo lugar. Mas, em São
Paulo, eles resolveram afrontar o Estado de frente.
E sabem por que eles fazem isso? Porque eles
sabem exatamente o que esse menor lá do Espírito
Santo, dessa reportagem que A Tribuna fez, sabe.
Aliás, eu quero parabenizar a Michelli Possmozer, a
repórter que fez a matéria: parabéns! Eles acreditam
no que este aqui acredita: “Eu não serei e não ficarei
preso. Eu conheço os meus direitos”.
Então, quem morreu não tinha direito a nada;
quem é assaltado não tem direito a nada; quem é sequestrado não tem direito a nada; quem recebe um
tiro no meio do rosto na rua não tem direito a nada!
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas é
botar a mão e, se o policial puxar com mais força um
pouquinho para jogar dentro do camburão, esse soldado
vai processado e expulso da polícia porque foi violento
com essa criança que assassinou, estuprou e matou.
Que brincadeira é essa?!
Eu queria fazer um debate, eu queria até ser
aparteado, mas não há ninguém para me apartear. Só
estamos nós três aqui – o povo não está vendo não,
mas está tudo vazio aqui.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Magno Malta...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pois
não, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se V.
Exª insiste... Se, de um lado, eu concordo com V. Exª
no ponto de que antes V. Exª tratava, neste caso, democraticamente, quero dizer que discordo de V. Exª:
eu não sou a favor da diminuição da maioridade penal. Eu tenho a mesma preocupação que tem V. Exª
com respeito a como criar condições para diminuir a
violência e a criminalidade que preocupam a tantos,
inclusive na minha cidade de São Paulo, que nas últimas semanas e meses vem observando um aumento
no número de mortos, por exemplo, entre os policiais
militares, entre os contraventores, mas também, inclusive, entre pessoas inocentes.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas
então vamos debater, Senador Suplicy. Então, se um
sujeito de 17 anos atira na cara de um policial de São
Paulo – que deve ter sido eleitor do senhor, porque o
senhor tem tantos votos em São Paulo –, atira na cara
dele, esse rapaz não precisa ser punido?
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É que
eu vou…
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E, se
não tivermos punibilidade – eu pergunto ao senhor –,
como é que nós vamos resolver esse problema em
São Paulo?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Neste
instante, é necessário, agora, respeitar o Regimento.
Então, mas eu…
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas
o bom seria debater.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu me
disponho, sim, a debater com V. Exª sobre esse tema.
Mas eu assinalo – V. Exª já sabe – que eu não sou a
favor da diminuição da idade penal, mas sou a favor de
muitas medidas para diminuir a criminalidade. E, neste
ponto, eu acredito que nós estaremos juntos, como em
tantos outros pontos. Então, agora, eu vou respeitar
a observação do Presidente Tomás Correia a V. Exª.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ali
está um Senador do Acre que sabe mais do que eu e
do que todo mundo como Hildebrando Pascoal e seu
povo, amparados no Estatuto da Criança e do Adolescente, usavam esses homens de 16 e 17 anos para
cometer atrocidades no Acre. Eu sei, porque eu era o
Presidente da CPI do Narcotráfico e fui para lá me juntar
a Jorge Viana, a Tião Viana, a Marina, a ele, a Sibá, a
todo mundo que queria a libertação do Acre. E como!
Quem é que utiliza a fala: “Ah, vai pegar um menino desses e levar para a penitenciária? Ele vai ficar pior.”
Pior de quê? O cara que está na penitenciária é
que tem medo desse menino. O cara é que não quer
saber dele lá. Com 17 anos é um menino? Com 16
anos é um menino? Reflexos prontos; na faculdade;
útero pronto para ser mãe aos 16 anos de idade. Assassinar, matar, estuprar, sequestrar, traficar, conduzir
a violência do País.
“Ah, porque eles são usados.” São usados? Por
quem?
Eu tenho um sobrinho que é especial. Ele tem
6 anos. E eu falo: “Guigui, você quer ir ao shopping?”
“Quero. Shopping, shopping!” – pula, bate palma. Está
indo para o shopping. “Sorvete no shopping, sorvete!”
– grita “sorvete”. “Guigui você quer café?” “Quer não,
ruim, ruim… quer não.” Se um menino de 6 anos, especial, sabe o que é certo, o que é bom e o que é ruim,
alguém vem me dizer que um sujeito com a pistola na
cintura, com escopeta no pescoço, com uma granada na mão, que não tem compromisso com a vida de
ninguém; incendeia um ônibus com gente dentro, dá
prejuízo a um empresário que gera emprego...
(Soa a campainha.)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Foi
queimado um ônibus daqueles que são três, em São
Paulo, agora, que custa quase meio milhão. Quantos
empregos essas empresas dão? Ninguém está preocupado com nada.
A única coisa que eles sabem é o seguinte: “A
lei me ampara. Eu cometo atrocidade, eu toco o terror. E se puserem a mão em mim, têm de me soltar e
ficar calado, porque a lei é minha. Nós fazemos a lei”.
Isso é uma brincadeira. Tudo tem seu tempo. Se
isso foi uma poesia 22 anos atrás, com o Estatuto da
Criança e do Adolescente, se isso era poesia, já não é
mais. E alguém já afirmou que só os tolos não mudam.
Que crime há em alguém mudar de posição porque a violência aumentou? Qual é o crime? E a gente
fica se sentindo mal, porque fica parecendo João Batista clamando no deserto – clamando no deserto! –,
e nada acontece.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É por
isso que, quando nós somos avaliados, que as pesquisas vão para a rua, o povo não tem crença nenhuma
no Poder Legislativo.
Onde mais dói, onde mais sofre a sociedade?
A grande dor hoje é violência. Há duas desgraças
hoje: a primeira é a violência, e a segunda é plano de
saúde. Nós poderíamos muito bem socorrer a sociedade, e a minha proposta não tem, Senador Suplicy,
faixa etária. Na minha proposta, o texto é assim: que
todo cidadão brasileiro que cometer crime com natureza
hedionda – perca-se a menoridade – seja colocado na
maioridade para pagar as penas da lei, porque quem
comete crime tem de pagar pelo crime que cometeu.
Parabéns à Rede Tribuna, parabéns ao jornal A
Tribuna, do meu Estado, que fez uma matéria absolutamente importante para que o povo, a sociedade do
meu Estado...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...reflita. É uma sociedade que é exemplo de tudo no Brasil:
mais de 90% esperam o momento em que este País
vai colocar no lugar aqueles que afrontam, aqueles que
atentam contra o estado físico (Fora do microfone.),
emocional e moral das famílias brasileiras.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Magno Malta. Agradeço de modo especial as palavras de V. Exª.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy, pelo prazo regimental de vinte minutos, com
a tolerância do Senador Magno Malta.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Prezado Presidente Senador Tomás Correia...
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Senador Eduardo Suplicy, eu queria
só fazer um registro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Aqui, está presente o Prefeito Jean dos
Santos, da minha cidade, que nos está visitando. É o
Prefeito da cidade de Jaru, onde eu moro.
Eu queria saudar o Prefeito, pedindo desculpas
a V. Exª por tê-lo interrompido. Agradeço a V. Exª, Senador Suplicy.
Saúdo o Prefeito!
Fique à vontade, Prefeito Jean dos Santos, em
nossa Casa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Seja bem-vindo ao Senado! Coloco-me à disposição
ao sugerir a V. Exª que faça do seu Município um dos
exemplos da Renda Básica de Cidadania, porque teremos mais elementos para diminuir a criminalidade
onde ela for instituída no Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, na
Câmara dos Deputados, no Plenário nº 2 das Comissões, houve uma Mesa, por iniciativa do querido Deputado Romário, do PSB do Rio de Janeiro, sobre o
Dia Mundial do Hip Hop. Eu estava lá com o Senador
Rodrigo Rollemberg, que também participou do evento.
Eu iria, justamente hoje, fazer um pronunciamento
sobre o Dia da Umbanda, que será comemorado no dia
15 de novembro. Mas quero, justamente, relacioná-lo
a esse outro tema.
Na oportunidade, contamos com o Deputado
Romário; com o Sr. Fabiano Kempfer, que representou
o Ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto; com
o Deputado Domingos Neto; com o Deputado Jovair
Arantes; com a Srª Márcia Rollemberg, Secretária da
Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da
Cultura; com a Srª Silvany Euclênio, Secretária de Comunidades Tradicionais da Secretaria de Políticas da
Promoção da Igualdade Racial. Contamos também com
a presença do Rappin Hood, do GOG, do DJ Dona, do
MC Mano Oxi, do Bboy Will Robson; do Grafite-Rivas;
da Moda de Rua – Ninne Ribeiro; do MC Sharylaine,
do Big Richard e de muitos outros.
Nós tivemos um diálogo muito interessante. Em
especial, representantes do Rap, do Hip Hop, como
Gog e como Rappin Hood, mostraram quão importante
é para todos nós brasileiros ouvirmos as canções, as
letras do Hip Hop, do Rap, para bem compreendermos
os seus sentimentos.
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Se, ao longo do século XX e do início do século XXI, nós tivemos, por exemplo, em Luiz Gonzaga,
assim como em seu filho, Gonzaguinha, intérpretes
formidáveis dos sentimentos do povo brasileiro, hoje,
sobretudo nesses últimos 30 anos, através do Rap e
do Hip Hop, nós temos, em seus principais autores,
uma formidável interpretação artística, o que faz com
que suas letras sejam tão bem consideradas. Não é
à toa que esses artistas do Hip Hop e do Rap, hoje,
têm uma extraordinária audiência, um extraordinário
sucesso, dentre os quais os Racionais MCs, cujas letras dizem, por exemplo:
Negro Drama
Negro drama,
Entre o sucesso e a lama,
Dinheiro, problemas,
Inveja, luxo, fama.
Negro drama,
Cabelo crespo,
E a pele escura,
A ferida, a chaga,
A procura da cura.
Negro drama,
Tenta ver
E não vê nada,
A não ser uma estrela,
Longe meio ofuscada.
Sente o drama,
O preço, a cobrança,
No amor, no ódio,
A insana vingança.
Por aí, eles seguem, para, ao final, dizerem:
Negro drama,
Drama, drama.
Aê, na época dos barracos de pau lá na pedreira onde vocês tavam?
O que vocês deram por mim?
O que vocês fizeram por mim?
Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho
Agora tá de olho no carro que eu dirijo
Demorou, eu quero é mais
Eu quero até sua alma
Aí, o rap fez eu ser o que sou
Ice Blue, Edy Rock e Klj, e toda a família
E toda geração que faz o rap
A geração que revolucionou
A geração que vai revolucionar
Anos 90, século 21
É desse jeito
Aê, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai
de você, morou irmão?
Você tá dirigindo um carro

NOVEMBRO 2012
Novembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O mundo todo tá de olho em você, morou?
Sabe por quê?
Pela sua origem, morou irmão?
É desse jeito que você vive
É o negro drama
Eu não li, eu não assisti
Eu vivo o negro drama, eu sou o negro drama
Eu sou o fruto do negro drama
Aí dona Ana, sem palavras, a senhora é uma
rainha, rainha
Mas aê, se tiver que voltar pra favela
Eu vou voltar de cabeça erguida
Porque assim é que é
Renascendo das cinzas
Firme e forte, guerreiro de fé
Sr. Presidente, peço que seja transcrito na íntegra
o poema de Mano Brown, dos Racionais MC’s, Negro
Drama, como parte deste pronunciamento em que irei
falar sobre o Dia da Umbanda.
“Chegou, chegou, chegou com Deus,
Chegou, chegou o Caboclo das Sete Encruzilhadas”
Com esse ponto, eu, Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, católico, cristão, quero saudar o Caboclo
das Sete Encruzilhadas, a entidade espiritual que
fundou a Umbanda. Foi essa entidade que, no dia 15
de novembro de 1908, durante um culto espírita em
Niterói, no Rio de Janeiro, se manifestou por meio do
médium Zélio Fernandino de Mores para dar início a
uma religião genuinamente brasileira, uma religião que
respeita a memória ancestral de um País que deve
muito do que é ao sangue, às crenças e ao suor do
indígena e do negro.
Segundo palavras do próprio Caboclo das Sete
Encruzilhadas, a Umbanda nasceu para os espíritos
dos negros e índios poderem dar a sua mensagem de
igualdade entre os povos. É uma religião sem luxos ou
vaidades, para falar aos humildes. Em uma de suas
traduções, Umbanda quer dizer “Deus ao nosso lado”.
Depois de séculos de sofrimento, de negação,
de exclusão, a essência da nova religião pregava um
Deus não só ao lado do branco, mas também do vermelho e do negro.
Por isso, nesse dia 15 de novembro, depois de
amanhã, todos nós, umbandistas ou não, precisamos
celebrar, pois se trata de data em alusão ao nascimento
de uma religião voltada para os excluídos, que são tão
parte deste País quanto qualquer brasileiro.
A Umbanda nasceu depois da Lei Áurea, mas em
uma época onde não havia liberdade religiosa, época
em que os cultos africanos eram caso de polícia. Todas as religiões que tinham alguma semelhança com
rituais africanos eram perseguidas, os terreiros eram
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destruídos, e os praticantes eram presos. Porém, logo
em sua primeira manifestação, Caboclo das Sete Encruzilhadas disse que não haveria caminhos fechados
para ele. Sendo assim, por mais que a Umbanda fosse
perseguida, conseguiu se sair e seguir sua estrada.
Ao longo dos tempos, além do Candomblé e de
outras religiões de matrizes africanas, a Umbanda
absorveu elementos do catolicismo, do espiritismo e
da religiosidade indígena. A religião que cresceu e se
diversificou é hoje tão plural quanto a alma brasileira.
Além da Umbanda original, chamada de Umbanda Tradicional, há a Umbanda dos Sete Raios, a
Umbanda Kardecista, a Umbandomblé, a Umbanda de
Angola, a Umbanda Traçada, a Umbanda Esotérica, a
Umbanda Eclética Maior, a Umbanda Iniciática, a Umbanda Sagrada, a Umbanda Guaracyana, a Umbanda
Popular ou Cruzada.
A beleza da Umbanda está no fato de a religião
não ter uma cartilha, um livro sagrado, um modelo
padrão. Cada casa vem com seu lema, com seus rituais, com seus guias e mentores, com sua maneira de
louvar, com suas entidades, mas dentro da verdade e
da fé que é a Umbanda.
Depois de cumprir sua missão de criar os primeiros sete templos que seriam responsáveis por divulgar a
Umbanada, Caboclo das Sete Encruzilhadas trabalhou
pela organização da nova religião. Após o falecimento do médium Zélio Fernandino, na década de 1970,
a entidade não mais se manifesta nos terreiros, mas
continua incumbida de zelar pela religião, uma religião
que, por inspiração da Nação Nagô, tem como fonte
criadora universal um Deus supremo chamado Zambi.
Aximane Ngana Zambi!
As minhas homenagens aos pais e mães de santo, às mães-pequenas, aos sacerdotes e sacerdotisas,
aos ogãs curimbeiros e ogãs atabaqueiros, aos filhos
de santo e a todos os praticantes desta religião, pessoas que são exemplo no barracão e na sociedade.
Um saravá a todos os preto-velhos, caboclos,
crianças, boiadeiros, marinheiros, baianos, orientais,
mineiros, malandros, ciganos, exus e pombas-giras
que movimentam essa religião vivida no templo, no
centro, na tenda, no terreiro.
A minha saudação aos falangeiros, que são os
mensageiros de orixás como Oxóssi, lemanjá, Oxalá
e de tantos outros que dão vida, luz e sentido à nossa
vida. Para citar apenas alguns dos falangeiros mais conhecidos nesta religião, de modo a homenagear todos,
dou salvas aos caboclos Beira-Mar, Iara, Rompe-mato,
Sete Flechas, Vira-Mundo, Jurema, Guaracy, Tupi, Sete
Pedreiras, Sete Cachoeiras, Sete Montanhas.
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O meu respeito a todas as entidades que trabalham para ajudar os encarnados com conselhos,
curas, descarregos.
Que, neste 15 de novembro, quinta-feira, celebrando o Dia Nacional da Umbanda, instituído pela
Presidenta Dilma Rousseff, por meio da Lei nº 12.644,
de 16 de maio último, possamos viver em um País em
que ninguém seja perseguido por sua crença, sofra
qualquer preconceito por sua prática religiosa ou tenha
vergonha em dizer: “Eu sou umbandista”.
Que possamos reconhecer a Umbanda como
parte da nossa raiz.
Umbanda é o Orixá que é a simplicidade, a pureza e a força da natureza.
Umbanda é aquele que se dá ao Orixá para depois transmitir aos outros essa energia em forma de
auxílio espiritual. É o médium que se entrega aos seus
guias para cumprir uma missão maior, para integrar
um trabalho histórico e coletivo.
Umbanda é colocar suas guias para fazer o bem,
o bem-comum. É viver sua religião sem querer nada
em troca. É vestir branco sem vaidade; é bater cabeça
ao seu orixá em sinal de humildade.
Ser umbandista é não ter vergonha de levar sua
oferenda para uma praia, para uma mata, para uma
cachoeira, para uma pedreira, para uma encruzilhada.
É estar sempre pronto a atender ao chamado da sua
religião, seja no terreiro, na encruza, na calunga, enfim,
seja onde for que o trabalho tenha de ser realizado.
Ser umbandista é se alimentar do som e do ritmo dos atabaques, das macumbas e dos tambores.
A minha alegria àqueles que, a partir da vibração sentida dentro de uma gira, transformam-se em
pessoas melhores.
O meu respeito ao transe, à incorporação, aos
passes, às danças, aos cânticos, às bebidas e às comidas que são parte do sagrado.
O meu respeito aos aprendizados, experiências
e corações existentes na Umbanda.
A minha reverência ao compromisso, ao comprometimento, ao amor e à seriedade daqueles que
abraçam a Umbanda.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Senador Eduardo Suplicy, por gentileza, peço licença a V. Exª para prorrogar a sessão por
mais uma hora, a fim de que todos os oradores inscritos possam falar.
Está prorrogada a sessão por mais uma hora.
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Devolvo a palavra a V.Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado, Presidente Tomás Correia.
O meu encanto com a pureza da reza, com a
beleza dos ritos, com a realidade dos dias de trabalho
dentro da religião.
Os meus parabéns àqueles que se enchem de
alegria ao receberem seu Axé.
Os meus parabéns aos umbandistas de fato, que
vão além das palavras e fazem, pensam e sentem o
mundo como umbandistas.
Os meus parabéns àqueles que sabem que para
a Umbanda não interessa cor, raça, classe social, tampouco opção sexual, religiosa, política. O que interessa
é o respeito, o amor e a fé dentro do local onde se reza,
se pede, se chora, se ajoelha, se canta, se agradece.
Os meus parabéns para aqueles que fazem da
Umbanda uma religião de ajuda, de união, de caridade,
de luta, de justiça, de cura, de realização, de choro e
de contentamento.
Os meus parabéns àqueles que se dedicam a
construir uma Umbanda livre, pronta para servir a todos que a procuram.
Que, neste dia 15, saibamos aprender com as diferenças, em vez de criticar ou dizer que isso ou aquilo
está errado na religião alheia.
Quero trazer a este Plenário uma máxima sempre
repetida dentro da Umbanda: “Dê de graça o que de
graça recebestes, com amor, humildade, caridade e fé”.
Que Zambi abençoe a todos e nos ajude a encontrar a receita do respeito mútuo.
Quero muito agradecer ao jornalista, poeta e
escritor Daniel Campos, que colaborou comigo neste
pronunciamento.
Quero aqui reiterar que, como católico e cristão
que sou, manifesto o meu respeito pelo Dia da Umbanda. Observo que muitos valores que nós, católicos,
cristãos, temos, como a forma de agir e de respeitar,
são valores que também são encontrados naqueles
que praticam a Umbanda. E, sobretudo, ressalto o
respeito por todas as pessoas e por todas as religiões.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Concedo agora a palavra ao próximo Líder inscrito, a Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez a situação dos
Municípios brasileiros exige que os prefeitos voltem a
Brasília para pedir socorro. Coordenados pela Confederação Nacional dos Municípios, a mobilização visa
a buscar respostas do Governo Federal para o enfrentamento da crise financeira das prefeituras.
Segundo a própria Confederação, cerca de 3 mil
prefeitos poderão ter as suas contas contestadas no
final de 2012, por causa da questão fiscal resultante
do aumento das atribuições e do baixo crescimento
das receitas municipais.
Outro fato incontestável e inaceitável é que em
torno de 1.400 cidades chegarão ao final do ano com
61 mil obras empenhadas em 32 Municípios, sem ressarcimento integral. Em 45% dos casos, as ações empenhadas são de obras já iniciadas, cujos empenhos
não podem ser cancelados. Como a legislação não
permite que esses Restos a Pagar sejam passados
para os seus sucessores, a Confederação Nacional
dos Municípios aponta que somente aí está um problema de R$8,5 bilhões.
A essa questão dos Restos a Pagar, temos que
levantar também a desoneração do IPI. Essa medida
significou uma redução de receita a cerca de R$1,5
bilhão. A isso podemos somar a redução do IPI-Exportação e a redução da Cide-Combustíveis, gerando
mais uma perda de cerca de R$1,1 bilhão.
Sabemos que, do total de tributos arrecadados
no País, 15% vão para os Municípios, e 60%, para a
União. Portanto, há uma desigual distribuição dos recursos frente aos grandes encargos das prefeituras.
Em termos de aumento de suas despesas, os
Municípios passaram a arcar com a justa lei do piso
do magistério e o aumento do salário mínimo, tudo
sem contar com o correspondente aumento de receita.
Chamo a atenção dos Srs. Senadores para a
gravidade da situação, principalmente se analisarmos
as pesquisas da Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro, que revela números preocupantes.
Os resultados indicam que 83% dos Municípios não
geram nem 20% das suas receitas, e apenas 2% das
prefeituras conseguem pagar as suas folhas de pessoal com os seus próprios recursos. Isso quer dizer
que 98% das cidades precisam de transferências de
Estados e da União para sobreviver. Nesses Municípios, moram 35% da população brasileira.
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Neste momento em que o Congresso Nacional
preocupa-se em discutir o pacto federativo, estudos da
USP indicam que a alocação eficiente de recursos seria
possível pela descentralização da produção de bens e
serviços públicos nos distintos níveis de Governo. Por
outro lado, no momento em que a Câmara Federal
aprovou o projeto de divisão dos royalties, conforme
encaminhado pelo Senado, reafirmo meu esforço para
que seus recursos possam ser efetivamente utilizados
para reduzir as fortes disparidades regionais existentes em nosso País.
Apelo ao Poder Executivo, assim como já fizeram
aqui desta tribuna vários Senadores, para que tenha
sensibilidade. E vamos juntos construir um verdadeiro
pacto federativo para que os nossos Municípios possam
continuar executando as ações tão necessárias para
a melhoria de vida do povo brasileiro. Não é possível
mais que continuemos a tolerar que os Municípios
venham a Brasília de pires na mão para buscar esses
recursos, que visam, sem dúvida nenhuma, a uma
gestão de qualidade para o povo brasileiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senadora Lúcia Vânia.
Concedo a palavra à nobre Senadora Lídice da
Mata.
Tem a palavra V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, pretendo fazer
um pronunciamento breve, Senador Rodrigo Rollemberg, mas quero ressaltar que, na última sexta-feira,
acompanhei a Presidente Dilma e o Governador Jaques
Wagner à cidade de Malhada, quando participamos da
inauguração da adutora do algodão, uma importante
adutora para aquela região, que tem como cidade principal a cidade de Guanambi e que é uma solução, sem
dúvida alguma, para o enfrentamento das dificuldades
de abastecimento daquela região, em particular neste
momento em que o Brasil e o semiárido brasileiro enfrentam tão grande e grave seca.
Depois de lá, fomos para Salvador, Presidente,
onde pude me integrar, juntamente com o Senador
Humberto e o Senador Pinheiro, aos trabalhos da reunião que lá se desenvolveu, sob a presidência do Ministro da Integração Regional, Fernando Bezerra. Nós
tivemos a oportunidade de ouvir o registro de todos os
governadores do Nordeste, da importância da postura
solidária do Governo da Presidente Dilma com o Nordeste brasileiro no enfrentamento desta seca, postura
de que somos testemunhas, quando aprovamos aqui
a Medida Provisória da Seca, e lá também, quando a
Presidente, mais uma vez, anunciou a ampliação do
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Programa do Seguro Safra, postura de reconhecimento das dificuldades da seca enfrentada pelo Nordeste,
quando o balanço da Defesa Civil demonstra as ações
empreendidas pelo Governo Federal, dando condições
para que todos os órgãos federais que atuam na área
do Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro, façam
investimentos para atender emergencialmente a população da nossa região.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senadora Lídice da Mata?
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Primeiro, quero solidarizar-me com o pronunciamento de
V. Exª e ressaltar também quão importante têm sido
as iniciativas da Presidenta Dilma Rousseff em solidariedade à população de todo o Nordeste, sobretudo
diante do flagelo das secas, que outra vez acontece,
com a liberação de recursos e iniciativas importantes de
investimentos para se prover melhor o acesso à água
a toda a população daquela região. Mas permita-me,
também, saudar aquilo que V. Exª há pouco me disse,
quando falei sobre o Dia da Umbanda. V. Exª, nesse
instante, me sugeriu que será interessante, quem sabe,
termos o dia das religiões afro-brasileiras. Eu quero
aqui – em diálogo com V. Exª – dizer que acho boa sua
iniciativa e me disponho, inclusive, a colaborar com V.
Exª para, quem sabe, possa o Dia da Umbanda ser
também o dia de todas as religiões afro-brasileiras,
como o candomblé e outras. Então, quero agradecer
a sugestão que V. Exª me fez e me irmanar a esse objetivo. Muito obrigado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada, Senador Suplicy. Agradeço sua sensibilidade para os temas afrodescendentes de nosso
País, em especial a sensibilidade para podermos trabalhar juntos na dimensão de combater qualquer tipo
de intolerância religiosa em nosso País.
Na cidade de Salvador, a Câmara de Vereadores
instituiu o dia 21 de janeiro como o Dia de Luta contra
a Intolerância Religiosa. Nesse dia, sempre fazemos
um grande ato público, com a participação de todas as
religiões em nosso Estado. Muito obrigada.
Mas, Sr. Presidente, como dizia, essa reunião
da Sudene foi extremamente importante, uma reunião
histórica, eu diria. Primeiro, pelo reconhecimento que
todos os governadores tiveram da ação de solidariedade, dos investimentos feitos pelo Governo Federal
no enfrentamento da seca no Nordeste, nas ações
emergenciais e também nos novos investimentos para
ações que saem do emergencial para a construção
de ações de médio prazo que possam contribuir para
a diminuição das consequências nefastas da seca no
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futuro. Já que não podemos impedir que a seca ocorra, é um fenômeno natural da nossa região, podemos,
sim, amenizar a convivência do homem, a convivência
dos animais, a convivência da economia nordestina
com a seca.
Nesse momento, a Presidente anunciou mais
investimentos, no valor de 1,8 bilhão, em 77 obras
destinadas ao aumento de oferta de água em Municípios do Nordeste e do Norte, de todo o Nordeste e do
norte de Minas Gerais, que é uma área também atendida pela Sudene, como forma de enfrentamento, de
continuidade de ação, de enfrentamento dos efeitos
da estiagem. Também assinou convênios, termos de
compromisso com os governadores para a realização
de obras destinadas a medidas de prevenção da estiagem, que contarão com recursos da ordem de R$3
bilhões. Com todos os governos do Nordeste foram
assinados compromissos, convênios com o Ministério
da Integração Regional e com a Funasa, dirigidos para
a convivência com a seca em ações de médio prazo e,
portanto, de sustentação de um desenvolvimento econômico que possa ser integrado e sustentado.
Finalmente, Sr. Presidente, quero ressaltar o que
acho que de mais importante aconteceu nessa reunião,
que digo histórica, porque a Sudene, que foi recriada no
governo do Presidente Lula, pôde agora receber aquilo
que era uma reivindicação da Bancada do Norte e do
Nordeste em relação à Sudene e à Sudam, que foi a
financeirização do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia.
Esse é um gesto histórico, que permite que a
Sudene, a partir de agora, contribua com projetos
em sua área de atuação, proporcionando o fortalecimento dessa autarquia, que ganha musculatura para
desenvolver ações que promovam o desenvolvimento
regional, e que retome, pouco a pouco, a centralidade
de ações, de planejamento, de intervenção, de pensamento, sobre a economia nordestina e de articulação
das diversas ações do Governo Federal.
E quero saudar a Presidente Dilma, que, nessa reunião e nesse fórum, pôde também receber do
Ministro Fernando Bezerra um programa de irrigação
de áreas, para se desenvolver a produção irrigada no
Nordeste brasileiro. E, hoje, lançou, às 16 horas, no
Palácio do Planalto, com a presença dos governadores
do Nordeste e do Governador do meu Estado, que lá
esteve presente e falou em nome dos governadores
nordestinos, um amplo programa de irrigação no semiárido nordestino, destacadamente o programa do
Baixio de Irecê e do Salitre, em nossa região.
Portanto, quero saudar essa decisão, que faz da
Presidente Dilma uma presidente que continua as ações
do governo do Presidente Lula, olhando pelo Nordes-
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te, não apenas repetindo as ações do Presidente Lula,
mas aprofundando e ampliando políticas públicas que
venham, realmente, beneficiar a nossa região.
Finalmente, Sr. Presidente, quero falar, aqui, de
algo. Sei que o Senador Humberto Costa já se referiu
a essa reunião, mas eu queria dar o meu testemunho
pessoal, e falar também de outra reunião, que já foi
falada na sessão de hoje, pelo companheiro Senador
Paulo Davim, que foi a audiência da CPI do Tráfico
Nacional e Internacional de Pessoas do Senado, realizada ontem, na Assembleia Legislativa da Bahia,
uma audiência extremamente rica, em que o Promotor Luciano Ghignone pôde demonstrar que, na leitura
dos autos de adoções dos últimos 6 anos, estão, claramente, os vestígios e os indícios apontados de uma
ação organizada para o tráfico de crianças com fins de
adoção. Isso pôde ser constatado a partir de um dos
casos que foi amplamente divulgado, em rede nacional de televisão, das mais importantes do País, com
uma das maiores audiências do País, que registrou a
adoção de 4 crianças de uma só família, uma delas
retirada com apenas 2 meses de idade dos braços da
mãe, num processo que se caracteriza, claramente,
como irregular.
Como resultado dessa denúncia, além da visitação, da audiência da CPI do Tráfico de Pessoas da
Câmara dos Deputados, fizemos essa audiência da
CPI do Senado, ontem, em Salvador.
Hoje, o CNJ está no Município de Monte Santo para, in loco, fazer as averiguações e investigar a
ação dos juízes que autorizaram essas adoções. E o
Ministério Público da Bahia também está presente, adotando medidas para que a Corregedoria e o Conselho
Nacional do Ministério Público investiguem tudo que
aconteceu no caso baiano de Monte Santo.
Essa situação de tráfico de crianças, caracterizada pela intermediação de uma só pessoa com fins
de promover a adoção de maneira irregular, ou sem
consentimento dos pais, como se deu no caso de Monte Santo, precisa ser investigada e punida. O crime,
hoje, não está claramente definido no Código Penal.
Por meio da nossa Comissão, já demos uma contribuição ao Anteprojeto do Código Penal que esta Casa
analisa neste momento.
Na nossa Comissão, no relatório, como relatora
da CPI, já fizemos um projeto buscando tipificar de forma mais clara o crime de tráfico de pessoas, já que,
no momento, no Código atual, ele se caracteriza apenas como tráfico de mulheres para fins de exploração
sexual. E essa não é a única forma da existência de
tráfico de pessoas no nosso País, e muito menos o
tráfico de crianças está caracterizado.
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Finalmente, fizemos também uma emenda à proposta de Código Penal, que tem como relator o nosso
competente Senador Pedro Taques.
Tivemos, em Salvador, a ausência, que também
ocorreu na Câmara dos Deputados, da Srª Carmem
Topschall, que é considerada a intermediária dessas
operações. Ela aparece em diversos processos de
adoção naquela região, mesmo não sendo moradora
da região, o que é mais esquisito ainda, o que caracteriza uma ação estranha de comportamento naquela
região. Estávamos dispostos inclusive a aprovar que a
Polícia Federal pudesse determinar a caça e considerá-la foragida, mas ela apresentou, através dos seus
advogados, um documento à CPI no dia de hoje e nós
reiteramos a sua convocação para a próxima audiência
da CPI, que ocorrerá no dia 23 de novembro, após o
feriado, em Brasília.
Portanto, quero agradecer à Assembleia Legislativa; aos deputados estaduais que se fizeram presentes;
à Rede de Proteção à Infância do Estado da Bahia; ao
Coordenador do Pacto pela Vida, Secretário Fernando
Schmidt; ao Secretário de Justiça Almiro; à Secretária
de Políticas de Igualdade para as Mulheres, Vera Lúcia; e a todos os militantes que compareceram, como
a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Cedeca,
destacadamente o Cedeca, instituição que orgulha o
nosso Estado, por ser uma organização não-governamental que tem se destacado de forma vanguardista na luta em defesa da criança e do adolescente
em nosso Estado, particularmente na denúncia e no
combate à exploração sexual infanto-juvenil, aos homicídios inúmeros cometidos neste País contra jovens,
adolescentes e crianças, na sua maioria impunes, e
principalmente, neste caso, assumindo a defesa das
vítimas, a defesa dos pais, dos familiares que tiveram
seus filhos arrancados do lar para serem levados, sem
o seu consentimento, sem a sua aprovação, para a
adoção de famílias diferentes, embora sejam quatro
irmãos, em São Paulo e no interior de São Paulo.
Há uma clara discordância e desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente neste caso, e a
nossa CPI tem o compromisso de investigar, ir a fundo na investigação dessa situação que hoje comove
a Bahia e o Brasil.
E quero deixar aqui o meu testemunho e o meu
agradecimento a todos aqueles que contribuíram para
o sucesso da nossa CPI, ontem, na Assembleia Legislativa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senadora Lídice da Mata.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Rodrigo
Rollemberg, pedindo desculpas por ter invertido a ordem quando o anunciei.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senador Tomás Correia, que
preside esta sessão, cumprimento V. Exª. Cumprimento
a Senadora Lídice da Mata, parabenizando-a pelo seu
pronunciamento. Cumprimento os demais Senadores
e Senadoras, os ouvintes da Rádio Senado e os telespectadores da TV Senado.
Senador Randolfe, nós vivemos hoje um momento
diferente na Câmara dos Deputados, numa audiência
pública proporcionada pelo Deputado Romário, que
mais uma vez demonstra muita sensibilidade para com
as causas sociais, especialmente dando oportunidade
de voz a uma parcela da população brasileira que tem
muita dificuldade de ser ouvida. Eu me refiro ao encontro, realizado há pouco na Câmara dos Deputados, que
contou com a presença também do Senador Suplicy;
do Deputado Romário; do Deputado Domingos Neto,
presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Juventude; da Márcia Rollemberg, Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura;
de diversos outros parlamentares; de representantes
da Secretaria da Igualdade Racial do Ministério do
Trabalho, mas especialmente de muitas lideranças
representativas do Movimento Hip Hop brasileiro, em
comemoração ao Dia Mundial do Hip Hop, que foi
ontem, e ao mesmo tempo para discutir assuntos de
interesse da sociedade brasileira.
Tivemos a oportunidade de ouvir as participações do rapper Wood; do GOG; da DJ Dona; do MC
Mano Oxi; do Bboy campeão mundial Will Robson; do
Rivas, grafiteiro; da Ninne Ribeiro; da MC Sharylaine;
do Big Richard, enfim, de diversas outras pessoas que
estiveram ali presentes, representando todos esses
segmentos do Movimento Hip Hop, os MCs, os DJs,
os Bboys, os grafiteiros, representando a música, a
dança e a arte da pintura.
É importante ouvir essa população, população
que, como disse, se encontra marginalizada, com pouquíssimas oportunidades, que quer ser ouvida e tem
muita dificuldade de ser ouvida.
No processo em que vivemos, de violência urbana
cada vez maior, em que a vítima maior dessa violência
urbana são os jovens da periferia, sobretudo, os jovens
negros da periferia.
O que querem esses jovens, representados no
Movimento Hip Hop? Eles querem políticas públicas,
políticas públicas que possam reconhecê-los como su-
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jeitos importantes da sociedade e como importantes
na construção dessas políticas públicas.
Nesse sentido, o Deputado Romário tem liderado esse processo de uma forma muito positiva. Ali
naquela reunião, surgiu a ideia de se criar um fórum
permanente para discutir essas questões, que vão
desde a elaboração de políticas públicas até a flexibilização, hoje no regulamento da Ordem dos Músicos,
por exemplo, para que essas pessoas que trabalham,
sobretudo os MCs sejam incorporados, reconhecidos
como músicos, que as atividades culturais promovidas
pelos Movimentos Hip Hop também sejam beneficiadas pela Lei Rouanet, além, é claro, de políticas, de
empregos, de educação, de saúde, para essas regiões
mais afastadas do Brasil, mais esquecidas e para esse
segmento, que tem sido vítima da violência urbana.
Uma vez, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
li uma frase em grafite, nas ruas da periferia de Recife, que me marcou muito, não tanto pela estética nem
tanto pela tradução social daquela mensagem, mas
pela força simbólica do povo brasileiro. Ao lado de um
adolescente pintado, nas paredes com os punhos para
cima, estava escrito: “Expresso com o que tenho.” Fiquei tocado ao ler aquilo, porque traduz perfeitamente
a força criativa do povo brasileiro, sua capacidade inesgotável de reinventar realidades, de responder e superar adversidade pela força de sua diversidade cultural.
E não posso deixar de falar disso numa celebração ao hip hop do Brasil. Porque o hip hop, para
mim, é uma das expressões fortes da força criativa e
da vocação antropofágica, que nos caracteriza como
cultura, como Nação.
Engana-se quem diz que o hip hop brasileiro
seria uma simples importação de uma manifestação
cultural norte-americana. Sim, o hip hop foi assimilado pelo Brasil desde os anos 1980, inclusive chegou
ao País pela dança, não pela música. O Bboy Nelson
Triunfo, com seu cabelo no estilo black power e andar
robótico, que causava grande estranhamento, foi um
dos responsáveis por essa difusão no País.
No período de organização das equipes de break
e do surgimento do grafite, entre 1983 e 1988, o rap
conquistava sutilmente a juventude negra nos bailes
chamados blacks.
E aí, mesmo que se alimente de sua genealogia
estadunidense, o movimento hip hop passou por uma
apropriação e uma ampla reconstrução, ao se abrir e
se misturar com outras múltiplas formas de expressão brasileira, como o samba, o repente, o carimbo e
outros gêneros musicais. O break se misturou com a
ginga da capoeira e com o siriá, e o grafite também
foi influenciado por desenhos regionais, retratando a
Caatinga, o Sertão do Nordeste e os orixás da Bahia.
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E não poderia ser diferente com um movimento
de expressão popular tão forte, com um papel social e
político tão expressivo e um vínculo tão profundo com
a dimensão local ali cantada. “Se queres ser universal,
canta a tua aldeia.”
Hoje o hip hop está amplamente disseminado
no País. Pode ser encontrado em todo o território
nacional, principalmente nas periferias das regiões
metropolitanas, mas também no interior do Brasil, em
vários lugares.
Com isso, absorveu a diversidade da cultura brasileira, criando uma identidade própria, com múltiplas
variações, tornando-se uma linguagem artística das
mais representativas da nossa cultura.
O hip hop também assumiu no Brasil uma força
política e social sem precedentes. Como cultura urbana
que se disseminou na periferia das grandes cidades,
tornou-se um instrumento vital não só de manifestação
e expressão cultural, mas também de engajamento,
protesto e transformação.
São artistas que conseguem recriar um ambiente
muitas vezes de violência, de ausência do Estado e de
carências básicas para a sobrevivência. Conseguem
expressar beleza, força, capacidade de luta, de resistência e resiliência.
Foi impressionante ouvir os relatos e as histórias
daqueles jovens que enfrentaram cenários de muita diversidade, de muita violência e foram resgatados pelo
Movimento Hip Hop. Portanto, foi com muita alegria e
com muita emoção que hoje participei dessa celebração.
Tínhamos ali presentes pensadores, artistas,
profissionais da música, da dança, da arte urbana. E
estávamos fazendo isso, talvez pela primeira vez, na
Casa do Povo, no Congresso Nacional. E foi impressionante o número de pessoas, e o envolvimento e o
engajamento dessas pessoas nesse evento.
Aqui no Distrito Federal, Sr. Presidente, o Movimento Hip Hop vem ganhando espaço e assumindo
características próprias, com reconhecimento nacional e internacional. Hoje, o Distrito Federal divulga no
mercado cultural nomes como GOG, DF Zulu Breakers,
BSB Girls, Atitute Feminina, Liberdade Condicional,
Tropa de Elite, Guindarte 121, Viela 17, Código Penal,
Pacificadores, DJ Raffa, DJ Jamaika, DJ Marola, Satão,
Rapadura Xique Chico, entre tantos outros.
Gostaria muito que todos os Senadores desta
Casa e toda a população brasileira tivessem ouvido o
depoimento do GOG, artista de Brasília, na abertura
do evento, pela força, pela autenticidade, pela profundidade do depoimento e também pela denúncia, pela
indignação e, ao mesmo tempo, pela aspiração, pela
esperança e pela mobilização para a construção de
um novo cenário nacional.
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Aliás, todos os depoimentos foram muito fortes
na defesa de um novo modelo, um modelo de inclusão
cultural e social.
Quero declarar que também sou um admirador
do Movimento. Não é de hoje que acompanho e tive
oportunidade de contribuir como Secretário de Turismo, Senador Randolfe Rodrigues, junto com o então
Governador do Distrito Federal Cristovam Buarque.
Naquela ocasião, lembro-me, recebi três jovens, três
adolescentes que me mostraram o grafite. Eles procuravam sensibilizar, mostrando que o grafite é uma
manisfestação cultural diferente da pixação. E tive
oportunidade de ir ver, em vários lugares do Distrito
Federal, essas manifestações dos grafiteiros.
Naquela ocasião, tive uma ideia que acabou tendo muito sucesso: nós resolvemos fazer uma série de
cartões postais com as fotos dessas obras, desses
grafites e, no verso, letras de rap falando da cidade e
falando da condição social em que as pessoas viviam.
Isso foi muito interessante, porque em geral as
pessoas viam Brasília apenas como cidade que é
patrimônio cultural da humanidade – cidade de que
temos muito orgulho –, conheciam Brasília por sua
beleza cênica, por seus monumentos, por seu projeto
urbanístico, e também como uma cidade identificada
exclusivamente com a política. Esses cartões postais
tiveram a capacidade, tanto pelos grafites quanto pelos
textos, de mostrar outra cidade, uma cidade pulsante,
uma cidade que representava as diferenças sociais
existentes no Brasil – diferenças que, no caso de Brasília, são exacerbadas. Era uma manifestação, através
da arte, do inconformismo da juventude brasiliense.
Também lembro que, em 2008, tive oportunidade de ser procurado mais uma vez, já como Deputado
Federal, por representantes de diversos grupos de rap
da cidade e, através de emendas parlamentares, apoiamos o primeiro e o segundo BSB Rap Festival. Naquele
momento, como subproduto, produzimos uma série de
CDs sob o título Coletânea Musical Várias Quebradas.
Nesses CDs, nós registramos a participação de mais
de 50 grupos de rap do Distrito Federal.
Ali, naquele momento, eu senti o impacto, tive
a consciência profunda do que significa o Movimento Hip Hop, por sua capilaridade, por sua força e por
sua pujança na vida da juventude do Distrito Federal,
especialmente na vida da juventude das periferias do
Distrito Federal, de toda a região metropolitana do
Distrito Federal, não só aqui no Distrito Federal, mas
em toda região do Entorno.
É impressionante o conteúdo social daquelas
músicas. São verdadeiras manifestações políticas, não
manifestações político-partidárias, mas manifestações
sociais bastante profundas, bastante legítimas, de uma
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população que quer ser ouvida, de uma população que
precisa ser ouvida, de uma população que pode contribuir, inclusive com o Estado brasileiro, na elaboração
de políticas de contenção da violência, de redução da
violência, da elaboração de políticas de melhoria da
educação, de reforma da educação. Porque, como disse
um rapper hoje – salvo engano, o GOG –, nós temos
que fazer uma escola que atraia mais uma criança e um
jovem do que a rua atrai. E, certamente, esses jovens
têm uma contribuição importante a dar no sentido de
identificar que escola a juventude quer, que escola a
juventude precisa e que escola que efetivamente pode
contribuir para a libertação dessa juventude.
Enfim, quero registrar que tenho a satisfação de
dizer que venho acompanhando a formação, mobilização, divulgação, qualificação e valorização de inúmeros profissionais, artistas, integrantes do Movimento
Hip Hop desta cidade. É por isso que queremos mais.
Fico muito feliz de ver o amadurecimento desse
Movimento, que hoje busca a regulamentação de suas
profissões, incentivos fiscais específicos para o mercado cultural do hip hop, o fortalecimento da cadeia
produtiva cultural desse segmento, para a consolidação
desse mercado cultural e a ampliação de produtos e
serviços. Além do fomento, há espaços formais de discussão, tais como os congressos, fóruns e audiências
públicas, como a que realizamos hoje.
Consciente da importância desse trabalho, eu
gostaria de parabenizar a iniciativa do Deputado Romário e de toda a Liderança do PSB na Câmara dos
Deputados, que contribuiu para a organização desse
evento. E, também, gostaria de dizer que me senti
muito honrado, muito emocionado, com a participação
nesse evento. É um evento que, sem dúvida, nos revigora, nos reenergiza e nos aproxima, cada vez mais,
da razão de ser da política, que só tem sentido como
um instrumento efetivo para melhorar a qualidade de
vida das pessoas.
Era esse registro que eu gostaria de fazer, Sr.
Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
Concedo a palavra ao nobre Senador Randolfe
Rodrigues, pela Liderança do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, espectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna hoje para relatar e insistir em um tema aviltante para a sociedade,
para o povo do meu Estado. Refiro-me aos excessos
financeiros e orçamentários cometidos no Amapá pelo
Tribunal de Contas do Estado, mas, em especial, pela
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Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. E o que
me traz à tribuna é a insistência atual da Assembleia
Legislativa do meu Estado em querer sustentar um orçamento que não se justifica, um orçamento que é, no
mínimo, criminoso contra a sociedade amapaense. Eu
estou a falar de uma prática continuada, que se repete
há pelo menos 17 anos, de excessos orçamentários
por parte da Assembleia Legislativa, que não tem nenhum tipo de justificativa e transparência e que avilta
a sociedade amapaense.
Um levantamento de despesas que fizemos da
Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado mostra que um dos geradores dessas distorções
é fruto do superdimensionamento das despesas do
Poder Legislativo do meu Estado e seu órgão auxiliar.
Isso vem desde 1994 pelo menos. E eu quero destacar aqui que, em 1994, o orçamento da Assembleia
Legislativa do meu Estado deu um salto de R$13,392
milhões para R$26,515 milhões, mesmo, naquele ano,
com a inflação já tendo sido controlada. Então, vejam,
o primeiro salto superdimensionado é em 1994, um
salto de mais de 50% no orçamento da Assembleia
Legislativa do Amapá. E isso praticamente paralisou o
Estado do Amapá no ano seguinte. No ano de 1995, o
Estado do Amapá não teve um centavo em obra pública
realizada, porque todos os recursos de investimento,
naquela época, foram transferidos para a Assembleia
Legislativa. Naquele mesmo ano, os gastos do Tribunal de Contas foram mais longe: saltaram de R$4,257
milhões para R$13,729 mil, um aumento de mais de
100%, e isso em uma época de inflação controlada.
Em função desse verdadeiro golpe orçamentário, o Estado foi condenado a passar anos sem investimentos em saneamento básico, sem investimento em
construção de escolas, sem investimentos em hospitais,
sem investimentos em necessidades básicas porque,
no ano de 1994, todos os recursos para investimentos
foram apossados indevidamente pela Assembléia Legislativa do Estado e pelo Tribunal de Contas.
Essa manobra, iniciada em 1994, executada em
1995, cassando do Estado a capacidade de investimento nas necessidades básicas da população, passou a
ser corriqueira ano a ano, de 1995 até agora 2012. A
Assembléia Legislativa, nesse período de 1995 a 2012,
teve um gasto anual de quase R$100 milhões. Isso representa, Sr. Presidente, dizer que, de 1995 até 2012,
o orçamento da Assembléia Legislativa do Amapá foi
de quase R$2 bilhões, o que corresponde a mais do
que o orçamento anual do Estado do Amapá.
Não é demais lembrar aqui, desta tribuna, o que
ocorreu no meu Estado na data de 10 de setembro
de 2012, quando uma operação da Polícia Federal, a
maior operação da Polícia Federal no Amapá, levou à
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prisão as principais lideranças políticas do meu Estado. Não é demais lembrar que, ainda em consequência
disso e como continuação da Operação Mãos Limpas,
este ano, o Ministério Público do Estado do Amapá
organizou na Assembléia Legislativa, uma operação
chamada Operação Eclésia.
Em decorrência dessa Operação Eclésia, no último dia 31 de outubro, por unanimidade, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amapá receberam
denúncia formulada pelo Ministério Público do meu
Estado contra os Deputados Estaduais Moisés Souza
e Edinho Duarte, respectivamente Presidente, Secretário– Geral da Assembleia Legislativa. A investigação
do Ministério Público deu conta da organização de uma
fraude envolvendo esses Parlamentares que dirigem a
Assembleia Legislativa e a Cooperativa de Transporte
de Veículos Leves e Pesados do Amapá, a Cootram.
No entender do Ministério Público, esses Deputados, Sr. Moisés Souza e Sr. Edinho Duarte, comandaram um esquema criminoso que resultou no
desvio de mais de R$5 milhões dos cofres públicos
da Assembleia Legislativa, através de contratos fraudulentos para essa empresa de locação de veículos
denominada Cootram.
Eu quero aqui destacar, Sr. Presidente, um trecho
do parecer do relatório do voto da Desembargadora
Sueli Pini, que relatou o processo envolvendo esses
Deputados. No voto, S. Exª, a Desembargadora Sueli
Pini, destaca o seguinte em relação a esses acusados:
Os denunciados teriam formado um poderoso
grupo organizado, com o escopo de apoderar-se de recursos dos cofres públicos, através
de pseudocontratos celebrados com a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, motivo
pelo qual mantê-los afastados de quaisquer
funções que poderiam, em tese, facilitar-lhes
a reiteração das condutas delituosas, ou mesmo a ocultação de provas, ou a intimidação de
testemunhas, é medida que se impõe como
garantia da própria atuação judicial.
Felizmente, o Tribunal de Justiça do meu Estado
acatou o voto da relatora desse caso, Desembargadora Sueli Pini, e acatou a denúncia do Ministério Público do Estado do Amapá, afastando da Presidência e
da Secretaria da Mesa da Assembleia Legislativa do
Amapá esses senhores. Mas isso não representou,
por outro lado, por parte do conjunto da Assembleia,
uma medida necessária de redução do seu orçamento
para o ano que vem.
É injustificável o orçamento que tem a Assembleia
Legislativa, e mais lamentável é a notícia que vejo,
hoje, nos jornais do meu Estado, que dão conta de
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que se debate, na Assembleia Legislativa do Amapá,
a construção e a criação de formas para impedir, numa
clara burla constitucional, numa clara burla jurídica, a
adoção de fórmulas para impedir a recondução, para
a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amapá
da Promotora, da Drª Ivana Cei, que foi a autora e responsável pela denúncia contra o Presidente, o ex-Presidente e o ex-Secretário-Geral da Assembléia Legislativa daquele Estado. Ou seja, há uma clara intenção,
por parte do investigado, de impedir que aquele que
está investigando continue na sua atuação de investigação. Isso é inaceitável e é um crime, um atentado,
contra a ordem em um Estado democrático de direito.
Tentar afastar ou impedir recondução de Procuradora-Geral de Justiça com artimanhas legislativas, como se
pretende na Assembléia Legislativa do meu Estado, é
claramente uma medida de investigado que tenta impedir que as investigações avancem.
Quero continuar essa análise dos números falando aqui das contas, também, do Tribunal de Contas do
Estado, nos últimos anos. O TCE gastou, nesse período, R$64 milhões. Um ano depois da operação Mãos
Limpas, no exercício de 2011, as despesas caíram para
R$36 milhões, uma diferença de quase R$28 milhões,
numa clara demonstração de que existem recursos,
dinheiro, em excesso.
A Assembléia Legislativa do meu Estado, do
Amapá, consome, com 24 Parlamentares por mês,
R$13 milhões. A Câmara de Vereadores do Município
de Macapá, que tem 17 Vereadores, consome R$14
milhões por ano. Essa é uma comparação elementar
que justifica, que explica claramente, que há dinheiro
demais na Assembléia Legislativa. Em 2011, a Assembléia Legislativa alterou a lei orçamentária anual
de 2012, aumentou a previsão de receita do Fundo de
Participação dos Estados, formulando uma receita de
R$1,9 bilhão, que é a receita real, para R$2,4 bilhões,
um aumento de R$498 milhões, sem indicar as razões
e, em especial, ignorando que nós vivemos sob uma
gravíssima crise econômica em todo o Planeta.
Ignorando que o Fundo de Participação dos Estados, no decorrer deste ano, teve seus repasses para o
Estado reduzidos, ignorando que o mundo está sob a
égide de uma crise econômica, o que ocorre com a Lei
Orçamentária deste ano, no meu Estado? A Assembléia
Legislativa superestima essa receita ignorando todo o
mundo, todo o planeta que existe ao redor só com um
intuito: ampliar os seus repasses orçamentários. E só
com um intuito claro e um intuito pernicioso: ampliar
os recursos para a Assembleia Legislativa do Estado,
retirando os recursos de investimento, que deve ser responsabilidade do governo estadual; retirando recursos
de investimento em infraestrutura, de investimento em
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obras, de investimento em saúde, saneamento básico
e educação. Retira de um Estado pobre e de um povo
que precisa, o povo do Estado do Amapá, os recursos
indispensáveis para a estruturação do Estado.
O maior aumento efetuado no orçamento da Assembleia foi, no ano anterior para o exercício deste ano,
de R$96 milhões, no ano de 2011, para R$156 milhões,
agora, no ano de 2012. Veja, Sr. Presidente, são R$60
milhões a mais. Com R$60 milhões, podemos construir
mais de duas mil habitações populares no meu Estado
do Amapá. Com R$60 milhões podemos investir em
saneamento básico no Estado do Amapá e garantir
reajustes de salários para servidores públicos, que
reivindicam em praça pública nas suas mobilizações.
São R$60 milhões a mais, tirados em um tempo de
crise econômica e de redução dos repasses orçamentários, de transferência do Fundo de Participação do
Estado para os Estados-membros da União. Houve a
transferência desses recursos para serem gastos em
um prédio com 24 Deputados Estaduais.
Não se justifica, não cabe. É injustificável, é aviltante para a sociedade amapaense. O Governador do
Estado tem o conhecimento, moveu ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, que,
lamentavelmente, teve um julgamento desfavorável.
Quero aqui utilizar a tribuna para, ao mesmo
tempo, solicitar apoio das instituições brasileiras, do
Supremo Tribunal Federal, quando for provocado, e
das demais instituições, porque o que estamos vendo
é a recorrência.
Não tenho dúvida de que a Operação Mãos Limpas, deflagrada pelo Polícia Federal, no ano de 2010,
diagnosticou a recorrência desse crime continuado, que
existe há 17 anos, de superdimensionar o orçamento
do Estado, para garantir gordos e vultosos repasses
orçamentários para, em especial, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.
Durante o exercício de 2012, o quadro superestimado de arrecadação não vem se confirmando pelos
dados claros da crise financeira mundial e pela continuação das isenções fiscais adotadas pelo Governo
Federal. Com isso, é o povo que fica penalizado, sem
os recursos que deveriam ir para investimento.
Até o mês de outubro, para se ter ideia, Sr. Presidente, o Amapá recebeu R$1,7 bilhão de Fundo
de Participação dos Estados. Caso se confirmasse a
previsão estimada pela Assembleia, o Executivo teria
arrecadado em outubro, R$1,982 bilhão. O que ocorre
é que o financeiro do Estado é totalmente discrepante do orçamentário, que foi superestimado criminosa
e indevidamente por parte da Assembleia Legislativa,
e os repasses que são feitos para as Assembleias
Legislativas são baseados no orçamentário e não no
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financeiro. Com isso, quem padece é o povo do Estado do Amapá.
Não tivesse a Assembleia Legislativa superdimensionado a receita do FPE, com objetivo de aumentar
os seus próprios duodécimos, o Amapá estaria contornando a crise que afeta o Brasil e que afeta o mundo,
e nós teríamos uma capacidade maior de investimento
nas necessidades básicas da população amapaense.
Ao passo disso, o Ministério Público tem atuado
e diagnosticado um verdadeiro esquema de corrupção,
que já foi dado conta com o afastamento do ex-presidente e do ex-secretário da Assembleia Legislativa, Sr.
Moisés Souza e Sr. Edinho Duarte. Ao mesmo tempo,
os recursos da Assembleia Legislativa, os repasses do
duodécimo da Assembleia Legislativa, o dinheiro que
é gasto pelos Deputados Estaduais do Amapá, não
têm transparência nenhuma, não é esclarecido cada
centavo que é gasto por aquele Poder.
Portanto, Sr. Presidente, é inadmissível e inaceitável que a atual legislatura da Assembleia continue a
utilizar o artifício de superdimensionamento de suas
despesas. Tive e recebi, ontem, a lamentável notícia de
que o atual prefeito de Macapá, derrotado nas urnas
na última eleição do último domingo de outubro e anteriormente preso pela Polícia Federal, tendo passado 60
dias detido em cela da Polícia Federal em Brasília, está
apresentando para a Câmara Municipal de Macapá um
orçamento – pasmem! – também superdimensionado,
numa clara intenção de orquestrar um golpe contra a
vontade do povo de Macapá que elegeu Clécio para
governar os destinos de sua cidade.
O orçamento encaminhado pelo prefeito de Macapá foi superdimensionado para claramente garantir
para a Câmara Municipal a execução de um repasse
orçamentário de 5% e, com isso, mais uma vez, retirar
do Poder Público em Macapá, retirar a possibilidade de
investimento em unidades básicas de saúde, de investimentos em escolas municipais que estão sucateadas
e em contrapartida para creches que foram perdidas
ao longo dos últimos 4 anos.
Quero acreditar e tenho certeza de que os atuais
Vereadores de Macapá não incorrerão no erro continuado que a Assembleia Legislativa do Estado tem
cometido e não cometerão contra o povo da cidade de
Macapá um golpe contra a vontade que elegeu Clécio
para governar os destinos de sua cidade. A tentativa
do prefeito atual de Macapá de encaminhar um projeto de lei superdimensionando a receita e orçamento
do ano que vem é uma clara tentativa de golpe contra
a vontade do povo de Macapá, que conduziu Clécio
para ser o seu prefeito. Quero acreditar que isso não
se expressará por parte da Câmara Municipal da capital do meu Estado.
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E quero aqui apelar também à Assembleia Legislativa para que reveja, no debate orçamentário deste
ano, seus percentuais orçamentários. É inadmissível,
Sr. Presidente, em um Estado pobre como o Amapá,
em um Estado carente de recursos como o Amapá,
um Poder constituído, que deveria ser a casa da representação popular, se apossar, ao longo dos últimos 17
anos, de quase R$2 bilhões, R$100 milhões por ano e
legar com isso, ao conjunto da população do Estado,
não ter saneamento básico, não ter água potável nas
suas casas, não ter escola de qualidade funcionando,
não ter unidade básica de saúde funcionando, e, em
especial, esse Poder não ter nenhum tipo de transparência nos seus atos. Isso avilta a cidadania e o Amapá,
que, em virtude disso, pede socorro aos Poderes da
República, porque a continuação dessa ação é claramente uma continuação da prática delituosa...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– .. que foi constatada pela Operação Mãos Limpas
da Polícia Federal.
Era o que tinha, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ricardo
Ferraço, pelo prazo de 20 minutos.
Após, será do Senador Eduardo Amorim, como
Líder, que já está aguardando sua oportunidade.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmo Sr. Presidente em exercício, Senador Tomás Correia, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, brasileiros que
nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, capixabas que nos acompanham, ocupo a tribuna
para repercutir carta enviada por nosso governador,
o Governador Renato Casagrande, em seu nome e,
naturalmente, em nome de todos os capixabas, à Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma
Rousseff, onde faz uma abordagem sobre a conjuntura do nosso Estado, o Espírito Santo, que, ao longo
dos últimos 10 anos, vem dando muito duro, vem se
esforçando muito para a superação de um conjunto
muito complexo de desafios.
A correspondência foi redigida nos seguintes
termos:
Excelentíssima Presidenta Dilma,
Desde que o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de novo marco
regulatório para a exploração das reservas de
petróleo na camada pré-sal, temos enfrentado a pressão dos Estados e Municípios não
produtores por maior participação nas receitas
derivadas dos royalties. Não satisfeitos com os
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ganhos futuros definidos no novo modelo de
distribuição, representantes desses Estados e
Municípios se deixaram seduzir pela perspectiva de uma arrecadação imediata.
E, assim, atropelando princípios fundamentais do nosso sistema federativo e da própria
Constituição brasileira, mobilizaram-se para
avançar sobre contratos firmados em busca
de uma participação indevida. Depois de meses de tramitação e manobras regimentais, a
matéria finalmente foi à votação no plenário
da Câmara dos Deputados. E a insensatez
saiu vitoriosa! Ao alterar os critérios de distribuição em áreas já licitadas, o texto aprovado
na Câmara Federal dá forma a uma das mais
truculentas agressões ao arranjo jurídico e
institucional que sustenta a República e a democracia em nosso País.
Além das incoerências legais, o texto aprovado
no Congresso representa um golpe duríssimo
para os Estados produtores, principalmente o
Estado do Espírito Santo e o Estado do Rio
de Janeiro. Sem os recursos previstos, investimentos essenciais ao desenvolvimento dos
nossos Estados deixarão de ser realizados
e haverá, seguramente, grande dificuldade
para manter os serviços públicos no mesmo
patamar de qualidade e abrangência. Mas se
o golpe é duro para os
Estados, para alguns Municípios significa perdas ainda maiores, principalmente na sua capacidade de investir em áreas prioritárias para
o bem-estar da população capixaba.
Para nós, do Espírito Santo, os impactos dessa
decisão vêm acrescidos de reveses anteriores
como a unificação das alíquotas de ICMS sobre
produtos importados, que levou ao enfraquecimento do nosso mecanismo de incentivo às
importações, o Fundo para o Desenvolvimento
das Atividades Portuárias (Fundap), há mais de
40 anos em atividade no nosso Estado. Sem
esse mecanismo de incentivo aos empreendedores do comércio exterior, as perdas para
a economia capixaba já começarão a ser sentidas a partir do próximo ano, principalmente
nos Municípios que sediam nossos principais
portos. Se somarmos essas perdas à dívida
histórica que a União mantém com o Estado no
que diz respeito à infraestrutura, não há como
negar que sobre o Estado capixaba pesa um
desequilíbrio enorme com relação às demais
unidades federadas.
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Em nome do povo capixaba, a quem temos
a responsabilidade e a honra de representar,
e na certeza de que estamos defendendo a
própria essência da democracia nacional, empreenderemos todos os esforços necessários
para revogar a decisão insensata que levou
à aprovação da chamada Emenda “Vital do
Rego”. Isto incluirá, por certo, o recurso ao
Supremo Tribunal Federal como medida extrema em caso de falência do bom-senso e
das alternativas políticas. Nos últimos meses,
em parceria com o Estado do Rio de Janeiro
e contando com o empenho da nossa bancada federal, procuramos mostrar ao Congresso
e ao País o absurdo dessa proposta. Agora,
quando o caminho do entendimento e da negociação responsável parece ter se esgotado,
resta-nos confiar que Sua Excelência impeça
que seja consumada essa agressão aos direitos dos nossos Estados federados, sobretudo
os Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, com a aposição do veto presidencial à
matéria aprovada pelo Congresso Nacional.
Não solicitamos, Senhora Presidente, privilégios nem atenção diferenciada. O que exigimos
dos demais Estados brasileiros é respeito ao
esforço que desenvolvemos para construir no
Espírito Santo uma sociedade mais próspera,
mais justa e mais humana. Esse é o sentido da
nossa luta pela manutenção dos critérios de
distribuição dos royalties para as áreas de exploração de petróleo já licitadas. E é em nome
desse objetivo que reafirmamos a indignação
diante do avanço sobre as nossas finanças e
a determinação de lutar, até o limite de nossas
possibilidades, em defesa do povo capixaba,
[manifestando a confiança, a expectativa e a esperança de que Vossa Excelência possa vetar
esse projeto aprovado no Congresso Nacional
pelos fundamentos de violação à Constituição
Federal e por ser justo para a consideração
dos royalties, que são, nada mais, nada menos, que indenização, que compensação pelos
impactos à exploração do petróleo].
Na certeza de que teremos em Vossa Excelência uma aliada inabalável na condução desse
assunto, despedimo-nos e, desde já, apresentamos nossos mais efusivos agradecimentos.
Respeitosamente,
Renato Casagrande
Governador do Estado do Espírito Santo.
Assim, que, em nosso nome, em nome de todos os capixabas, o Sr. Governador enviou, na últi-
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ma semana, correspondência à Presidente Dilma, na
expectativa de alcançarmos a sensibilidade da nossa
Presidente para com os impactos, para com as consequências que o nosso Estado, o nosso governo e
os nossos Municípios enfrentarão não apenas com a
possibilidade, evidentemente, de vermos implantado
esse projeto aprovado pelo Congresso, mas, também,
diante de outras perdas que nós, capixabas, estamos
acumulando e que, seguramente, ameaçam, colocam
em risco todo o esforço que fizemos nos últimos anos
para derrotar o crime organizado, para derrotar todo um
conjunto de iniciativas que desonraram os capixabas.
Se esse esforço a que me refiro resgatou a capacidade de investimento, colocou o nosso Estado
de pé, resgatou a autoestima do povo capixaba, neste momento, por meio desse conjunto de iniciativas,
coloca-se em risco tudo aquilo que foi construído ao
longo dos últimos anos.
Meu Estado não se oferece como problema ao
País; ele se oferece, sim, como alternativa e solução
de um Estado que, embora estivesse mergulhado, nos
últimos anos, numa crise sem precedentes, com muito
esforço, com muito trabalho, com muita fé em Deus e
com muita união, vem conseguindo superar cada um
de seus desafios.
É a repercussão que dou, aqui da tribuna do Senado, à correspondência enviada por S. Exª o Chefe do
Executivo estadual, o Governador Renato Casagrande, à Presidente Dilma, em nome dos capixabas, na
expectativa e na confiança de ver esse projeto vetado
pelos fundamentos que relatamos e que temos debatido ao longo desses meses em que, embora firmes,
temos padecido, na defesa daquilo que consideramos
justo e adequado.
Muito obrigado, Sr. Presidente; muito obrigado,
Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Ricardo Ferraço.
Concedo a palavra, como Líder, ao Sr. Senador
Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Tomás Correia; Srªs Senadoras, Srs. Senadores; ouvintes da Rádio Senado; expectadores da TV
Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais, em abril deste ano, ocupei a tribuna desta Casa
para parabenizar um dos mais ilustres filhos do meu
Estado, o Estado de Sergipe. Falo do Ministro Carlos
Ayres Britto, que, na ocasião, assumia a Presidência
da mais alta Corte do nosso País, o Supremo Tribunal
Federal. Hoje, aqui estou para homenageá-lo, uma vez
que deixará, no próximo dia 22, não apenas a presi-
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dência da Suprema Corte, mas o próprio tribunal, em
função de sua aposentadoria compulsória.
O garoto nascido em Propiá, que sonhava ser
jogador de futebol profissional e era um leitor voraz,
tornou-se um jurista brilhante. E não hesito em afirmar
que Carlos Ayres Britto é um ser humano plural e, por
isso mesmo, uma figura ímpar.
Aqui, aproveito para citar o Ministro aposentado
do Supremo Tribunal Federal Aliomar Baleeiro, quando disse: “Desgraçado de um país em que os juízes
forem apenas juristas”. Para nosso júbilo, o Ministro
Ayres Britto é também um literato, poeta, estudioso
da Filosofia e profundo conhecedor da alma humana.
É tão admirado pela suas posições políticas e habilidade com a Língua Portuguesa como pelo seu conhecimento jurídico.
Ao longo de sua atuação como magistrado, revelou-se um grande progressista, com argumentos bem
fundamentados. No STF, destacou-se como relator de
causas polêmicas, como a que liberou as pesquisas
com células-tronco embrionárias no País, em 2008. Entende que quando há interesse na vida vivida, aguça-se
a sensibilidade em busca da justiça, e a isso chama
de humanismo. Afirma que não há ciência do Direito
sem humanismo. E, dessa maneira, abre as janelas
do Direito para o mundo circundante.
Vários julgamentos importantes aconteceram durante os 7 meses nos quais presidiu – e ainda preside
– a nossa Suprema Corte. Contudo, o mais importante
e de maior repercussão é o do mensalão, que já dura
45 dias. São 38 réus, 600 testemunhas, mais de 300
volumes com mais de 300 apensos, que tem conduzido com maestria e imparcialidade.
O Ministro Celso de Mello reconheceu o trabalho
do Ministro Ayres Brito e exaltou o seu posicionamento:
[...] resolveu questões revestidas da maior
transcendência social, política e jurídica, nelas
assegurando, em favor dos cidadãos, em defesa dos bons costumes político-administrativos
desta República, os valores da igualdade, da
afetividade, da liberdade, da ancestralidade
dos povos indígenas, da própria vida, da busca da felicidade e da moralidade das práticas
administrativas, proferindo, então memoráveis
decisões.
Hoje, aos 69 anos o Ministro afirma: “Tenho ainda
muita infância pela frente.”. E nós sabemos que é a mais
pura verdade, assim como sabemos que a contribuição
que deu e que dá ao nosso povo e ao nosso País só é
possível graças àquelas pessoas que reúnem, de um
lado, a capacitação técnica, profundo conhecimento
jurídico e, Sr. Presidente, de outro lado, a erudição.
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Vida longa e produtiva a esse sergipano que muito
orgulha a todos nós sergipanos e que, também, orgulha a todo o nosso País, e que é capaz de transformar
e dar ao transitório a profundidade e a densidade do
eterno, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Eduardo Amorim.
O Ministro Ayres Britto não pertence hoje só a
Sergipe. Peço licença a V. Exª para dizer que é um
nome nacional, um nome do País inteiro, como V. Exª
bem ressaltou. E é uma figura que não é apenas um
grande jurista; é também um grande humanista. Portanto, diante do trabalho que tem no Supremo, é uma
pena deixá-lo, agora, tão prematuramente, porque teria
muito ainda a contribuir com o País, com a Nação, pelo
seu talento, pelo seu conhecimento e pela sua garra,
sobretudo, a garra de nordestino, de sergipano. S. Exª
trouxe para o Supremo o seu sotaque nordestino, mas,
na verdade, demonstrou, de maneira bem clara, que
é um grande jurista e um grande humanista. O País
perde, sem dúvida, um grande ministro.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE)
– Sr. Presidente, com certeza, conhecendo o Ministro Ayres Britto um pouco, sei que ele não parará; ele
continuará contribuindo com a nossa Nação, com o
nosso País e com todos nós sergipanos. Pelo seu dinamismo, pela sua humanidade, sabemos que muito
precisamos ainda dele. Ele se afasta do Tribunal, mas,
com certeza, continuará ajudando, sim, o nosso País,
Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Sem dúvida.
Obrigado a V. Exª, Senador Eduardo Amorim.
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao nobre Senador Wellington Dias, do PT do Piauí.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, eu queria, neste final de sessão, fazer,
aqui, inicialmente, alguns esclarecimentos.
Primeiro, eu tenho todo carinho e respeito ao
povo capixaba e ao povo carioca do nosso País. Devo
dizer que, por meio do diálogo franco, do diálogo com
os diversos setores, vamos encontrando caminhos.
Devo, aqui, registrar que o projeto que aprovamos, de
regulamentação de royalties e participação especial,
vai além disso. É um projeto que trata de pré-sal, é um
projeto responsável e, exatamente por isso, foi aprovado
no Senado, que é formado por líderes do País inteiro.
Aqui estão ex-governadores, ex-ministros, pessoas que
lidam com o setor empresarial, com o setor público,
com técnicos, enfim, dos mais diferentes setores. Da
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mesma forma, na Câmara, foi aprovado também por
ampla e esmagadora maioria, exatamente por isso.
Por que foi aprovado?
Primeiro, por uma convicção: petróleo em mar é
uma riqueza da União. Sendo uma riqueza da União,
é uma riqueza que pertence a todos os brasileiros e
brasileiras.
Dito isso, quero registrar, com todo carinho e todo
respeito, que Rio, Espírito Santo e seus Municípios não
são produtores de petróleo. Isso não é apenas uma
força de palavra.
Torço, oro e espero que Rio e Espírito Santo,
nos seus territórios, possam encontrar gás, possam
encontrar petróleo, mas, até este instante, não produzem uma gota de petróleo, nem um botijão de gás,
para colocar de uma forma popular.
Na verdade, o petróleo é produzido, como eu
disse, no mar, a 200 ou 300 quilômetros da praia mais
próxima, para ficar mais claro.
Assim sendo, essa riqueza... Por uma razão, em
1998, na forma da distribuição, por uma proteção momentânea devido a uma mudança na Lei do ICMS, se
colocou, se garantiu... Ali, não se sabia da existência
do pré-sal e, ali, nós tínhamos uma receita de R$280
milhões por ano. Neste ano, está chegando a mais de
R$30 bilhões.
Pois bem, o fato é que, naquela ocasião, se fez
uma concentração de 94 a 96% dessa receita para
esses dois Estados: inicialmente, Rio; um pouco depois, Espírito Santo.
Por que digo que é uma proposta responsável?
Porque aqui tivemos o cuidado de deixar uma responsabilidade com esses Estados.
Hoje mesmo eu estive no Palácio do Planalto,
e ali pude dialogar com a equipe técnica, mostrando
que, no projeto que aqui aprovamos, e aprovado na
Câmara, no art. 42 da lei que trata do Fundo Social,
onde nós fazemos a alteração, diz que...
Aliás, é bom lembrar: quando o Presidente Lula
encaminhou a lei para criar o Fundo Social...
Aliás, é preciso explicar um pouco antes.
O que é o Fundo Social? Há uma mudança de
concessão para partilha. No regime de concessão que
temos hoje, o petróleo extraído pertence às empresas,
e elas pagam royalties e participação especial.
No caso, agora, com a mudança, a partilha é o
novo regime. Nesse regime, o petróleo extraído é da
União; é verdadeiramente do povo brasileiro. Com o
dinheiro obtido com cada barril, paga-se a empresa,
seja a Petrobras, seja outra empresa nacional ou internacional. Ali se faz o pagamento pelo serviço da
extração de petróleo. É como você pagar uma empresa que faz uma estrada: ela não é dona da estrada. É
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como você pagar uma empresa que faz um hospital.
Então, a empresa que executa o serviço de extração
do petróleo é remunerada, inclusive com o lucro, e
com os riscos, enfim.
Pois bem, vamos imaginar: se ali se extraem,
como hoje, 2,3 milhões de barris de petróleo, 30% disso
pagam-se à empresa. Os outros 70% transformam-se
em dinheiro, formando o Fundo Social. É uma poupança que dia a dia, ano a ano, vai crescendo.
A previsão que se faz é de que, após a extração,
com base nesse sistema, por volta de 2016, 2017, abrindo os leilões agora, em 2013... Por isso, queremos a lei.
Por que é importante que essa lei seja sancionada pela Presidente Dilma? Para poder o Brasil voltar a
fazer os leilões. Há 5 anos, por falta de entendimento
no Congresso Nacional, o Brasil não explora novos
campos, não faz novos leilões. Nós estamos explorando apenas os campos já licitados, já concedidos.
Pois bem. O que nós fizemos aqui? Esse dinheiro, então, vai para o Fundo Social.
O Presidente Lula encaminhou um projeto dizendo o seguinte: aquela parte dos royalties que pertence
à União vai também para o Fundo Social.
E eu chamei a atenção do Ministro Guido: Ministro, a União tem condições e está preparada para abrir
mão, de uma vez só, de cerca de R$12 bilhões? Não.
Pois está aqui, está escrito aqui. Na hora que aprovar
a lei, do jeito que está vai ficar.
Foi quando tomamos a decisão de fazer uma alteração. Nessa alteração, os 40% que são da União
– está lá no art. 42 que nós alteramos – dependerão
de regulamentação do Governo Federal, em que o
Governo Federal, inclusive, está também autorizado
a compensar eventuais perdas.
O Senador Renan lembra-se perfeitamente, o
Senador Romero Jucá, e V. Exª... Na época, o Renan
acompanhava como Líder, e o Romero acompanhava aqui também como Líder do Governo. Tínhamos
aqui uma situação em que diziam que a tabela que o
Wellington Dias e o Vital do Rêgo apresentaram não
era consistente. Nós dizíamos: é uma tabela com base
na Empresa de Pesquisa Energética.
Resultado: a nossa estava até mais pessimista
que a da EPE, mais conservadora. Ela está batendo
perfeitamente ano a ano: bateu 2010, bateu 2011 e,
com certeza, agora 2012.
Pois bem, por que eu estou relembrando isso?
Porque ali está dito que, desses R$12 bilhões, pode o
Governo compensar Rio, Espírito Santo e seus Municípios. Comprovada a perda, e eu acho que houve... E aí
é verdade o que diz na carta o Governador Casagrande; é verdade o que diz o Senador Ricardo Ferraço, e
também tem todo o nosso apoio.
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Da forma como foi aprovado na Câmara, como
não atualizaram... Ali, defendíamos a atualização no
entendimento. E foi a falta desse entendimento que
levou a uma proposta mais rebaixada.
Veja, na hora em que o Rio disse: “Não, nós estamos aqui, e a nossa Bancada tem a obrigação de
defender o interesse do nosso povo”, as outras bancadas disseram: “Nós também”.
E aí passou uma proposta mais vantajosa, que
é o meu projeto. Eu poderia perfeitamente dizer: olha,
é meu projeto e eu quero a aprovação dele, mas não.
Eu estava lá concordando que, para o entendimento
que não houve, poderíamos fazer isso.
Então, quero dizer ao povo capixaba e ao povo do
Rio de Janeiro que, sim, no mesmo projeto aprovado na
Câmara, é possível, por decreto, na regulamentação,
garantir as condições dessa compensação.
Há outra pergunta em que estão batendo muito: “Ah, mas não há dinheiro para a educação!”. Isso
também não é verdade. O projeto prevê recursos destinados à educação.
Defendo que haja um entendimento formado na
Câmara: a parte da União, até 100%, até se completar,
com a parte dos Estados e dos Municípios, de 50%, o
dobro do que se aplica hoje em educação. Se hoje há
5% ou 6% do PIB em educação, o que se quer alcançar? Dez por cento. Atingiu-se o dobro, atingiram-se os
10%? Há satisfação? Há. Então, a partir dali, vai tudo
para o Fundo Social, vai tudo para as diferentes áreas. Por quê? Porque é um volume de recursos muito
grande. Estamos falando da parte que vai para os Estados e para os Municípios, 50%, o que significa algo
em torno de 50 bilhões a 60 bilhões. Quanto à parte
do Fundo Social, estamos falando que se vai chegar,
muito em breve, a US$175 bilhões! É o resultado da
aplicação de mais de 1,5 trilhão de poupança, que se
terão acumulado, em dólares!
Então, acredito que o Brasil há de compreender
que precisamos, sim, de dinheiro para a educação.
Defendo, como ninguém – inclusive, como Relator –,
que tenhamos as condições na Casa de aprovar essa
medida, de forma casada com a proposta do pré-sal,
como deseja o Ministro Aloizio Mercadante, como deseja a Presidenta, porém reservando uma fatia também
para a saúde – é grave o problema de saúde neste País
–, para que haja recursos para a infraestrutura, para a
pesquisa, para a ciência e tecnologia, que é parte do
processo de conhecimento e de educação.
Mas, Sr. Presidente, tenho de tratar disso, para
poder trazer aqui esclarecimentos à população.
Outro ponto é que o projeto é, sim, legal. Não
temos nenhum receio em relação ao STF. Por isso,
da mesma forma com que o Governador Casagran-
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de encaminhou à Presidente o pedido do veto, hoje,
a coordenação de Bancada de 24 Estados mais os
parlamentares de São Paulo, os governadores de 24
Estados, parlamentares das assembleias legislativas,
os prefeitos que estiveram reunidos hoje num ato aqui
desses Estados, inclusive do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que também não são hoje contemplados,
todos nós estamos aqui defendendo que o projeto seja
sancionado.
Sr. Presidente, registro ainda com alegria o prêmio do jornalista Efrém Ribeiro, do meu Estado, um
dos vencedores da edição 2012 do Prêmio Esso de
Jornalismo, um dos mais tradicionais prêmios, um prêmio da maior importância em toda a América Latina.
Parabenizo, portanto, esse jornalista competente do
meu Estado do Piauí, que faz parte do Sistema Meio
Norte hoje e que nos orgulha muito pelo seu importante trabalho.
Ele concorreu com textos provenientes de vários
outros Estados. Fez uma matéria importante em que
cita a área da educação. Na reportagem “A aula de
excelência na pobreza”, ele fala de uma matéria sobre Cocal dos Alves, um Município do sertão do Piauí
que é o maior medalhista em prêmios de Física, de
Matemática, principalmente, onde as escolas são as
melhores avaliadas pelo Ideb. Aliás, quero lamentar
que o Prefeito de lá tenha sido denunciado porque está
com cinco folhas de pagamento atrasadas e também
com uma série de problemas em relação às escolas
do Município. Ele estaria no final de mandato e teria
perdido a eleição. Enfim, é uma coisa lamentável! Mas,
pela dedicação dos professores e dos alunos, fico feliz
por essa premiação.
Quero registrar ainda a aprovação de um projeto, meu querido Senador Inácio Arruda, do qual V.
Exª também é defensor, que tira a criminalização das
pessoas, das lideranças que atuam na área das rádios comunitárias. É uma coisa que me envergonhava
como brasileiro.
Hoje, aprovamos o projeto, junto com a MP nº
575, que vem para o plenário. Por esse projeto, o assunto tem de ser tratado no Código Civil, como qualquer outra entidade civil. Há padres, pastores, líderes
de associações sendo presos. É uma coisa vergonhosa! A Polícia Federal está tendo de cuidar da prisão
de pessoas nessa área, tendo em vista um artigo da
famigerada lei feita ainda no Governo do Presidente
Fernando Henrique, nos resquícios da ditadura.
Comemorei, sim. E quero parabenizar o Deputado
Assis Carvalho e todos os membros dessa Comissão,
o Senador Sérgio Souza, pela sensibilidade que tiveram. Também comemorei a aprovação da Lei da PPP
e também a criação da estrutura da Sudene, da Su-
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dam e de outros órgãos. Luiz Gonzaga Paes Landim,
que é do meu Estado e é o Superintendente, fez aqui
esse pedido, e aprovamos a legislação, assim como
a correção na regulamentação do Conselho Regional
dos Documentalistas.
Sr. Presidente, quero concluir minha fala, tratando de uma coisa que também me alegrou muito hoje.
Eu sou do sertão do Piauí. Nasci em Oeiras, uma
cidade do Semiárido. Tenho certeza de que os cearenses aqui presentes, na Mesa – V. Exª, que preside
e que tem muito orgulho do seu Estado, e também o
nosso querido Senador Inácio Arruda –, vão gostar de
ouvir o que tenho a dizer.
Pois bem, hoje foi aprovado, graças a Deus, o
Programa Mais Irrigação, o programa nacional de irrigação. Aqui, desde que cheguei, eu defendia isso. Nós
estamos vivendo uma situação de seca. Independentemente de ser no Piauí ou no Rio Grande do Sul...
Aliás, são 15 Estados que participam: todos os do Nordeste, Minas Gerais, Tocantins, Roraima, Mato Grosso,
Goiás e Rio Grande do Sul. Por que o Rio Grande do
Sul? Porque também lá há irregularidade de chuva, e
qualquer Estado que tenha irregularidade de chuva
pode trabalhar com a tecnologia da Embrapa, que tem
grande conhecimento do Brasil na área de irrigação.
Poder produzir... Vocês não imaginam a emoção...
Lá em São João do Piauí, temos o Festival da Uva.
Quando eu era menino, uva era uma coisa da Itália, era
uma coisa distante; depois, já adolescente, já era coisa
do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina;
dali a pouco, na Bahia, em Juazeiro, em Petrolina; e,
agora, no meu Piauí, estão lá produzindo uva, testando maçã, pera, ameixa, oliva, podendo produzir melão,
melancia, enfim, mas ainda a um custo muito elevado.
O programa aprovado já começa com 27 áreas
iniciais. E o meu Estado, o Estado do Piauí, já começa
com 5 blocos, com 5 projetos: Platôs de Guadalupe,
que agora vai ter uma expansão; Jenipapo-Marrecas,
lá em São João do Piauí; Tabuleiros Litorâneos, lá em
Parnaíba; o projeto Salinas, ali na região de São Francisco – saúdo aqui o Dr. Francisco, prefeito, médico,
do meu partido, que trabalhou, assim como as lideranças de Oeiras, que também é minha terra –; e há essa
barragem ali entre Oeiras, Nazaré e São Francisco do
Piauí. E ali poderemos ter um projeto de irrigação, que
vai se estender para outras regiões do meu Estado,
lá para Luzilândia, no projeto Lagoas, em Luzilândia
e Joaquim Pires; ali na região de Simplício Mendes,
o projeto Morro dos Cavalos; lá em Colônia do Gurgueia, onde já há um embrião de projeto de irrigação
– começamos com a Codevasf, ainda quando eu era
governador –; vamos ter ali, em Piripiri, o projeto Caldeirão. E mais: nas nossas lagoas, a Lagoa de Parna-
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guá, a Lagoa do Fidalgo e outras lagoas importantes
do nosso Estado. Poderemos ter em cada barragem,
em cada açude. Meu Estado tem 6 mil quilômetros de
rios perenes ou perenizados, e boa parte disso no Semiárido. E ter um programa de irrigação como esse é
uma dádiva de Deus, com condição de ter um incentivo
de energia, de financiamento, enfim.
E quero acreditar que o mais importante… Hoje,
vimos o depoimento de um empresário que nos contou
de quando começou, falou do motorista do primeiro ônibus que ele comprou para transportar os trabalhadores
que iam fazer a colheita do melão da empresa dele. E
disse que o filho dele, agora formado em agronomia é
um dos pesquisadores do seu projeto. Isso muda a vida
de uma região, assim como no Rio Grande do Norte,
assim como no meu Estado e em outros Estados do
Brasil, como Bahia…
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – …
Ceará, Pernambuco, Maranhão, enfim, todos esses
Estados.
Então, eu fico feliz e comemoro porque são investimentos: R$3 bilhões já na fase inicial. Dentro do
modelo do Programa de Aceleração do Crescimento,
mais R$7 bilhões de investimentos. É uma modelagem
com a PPP (Parceria Público-Privada), com concessão de 45 anos, priorizando pequenos – que era uma
cobrança que fazíamos, como Presidente da Subcomissão Permanente do Desenvolvimento do Nordeste,
pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
do Senado, nós defendíamos. Tem de se pensar nos
grandes, nos médios, mas tem de haver um tratamento
especial para os pequenos.
O projeto de Marrecas-Jenipapo já começa assentando 200 mil famílias que hoje são do Movimento
Sem Terra daquela região, agricultores familiares. Aliás,
devo dizer aqui que, quando implantamos,…
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – …
havia até certo preconceito de ser agronegócio. Nós
não queremos agronegócio. Hoje, estão lá as primeiras
experiências com os primeiros 22 hectares, com uva,
com melão, com essas coisas todas. As pessoas com
renda, podendo tirar uma renda de R$30 mil, de R$40
mil, de R$60 mil por ano, e ter um padrão adequado.
Então, eu quero aqui comemorar a aprovação do
Programa Mais Irrigação. E que possamos aprovar –
está aqui no Senado – o Plano Nacional de Irrigação.
Esse sim é que completa todo o sistema. Controla o
uso de água subterrânea, o uso de água de superfície,
dá incentivo com energia, enfim, garante um conjunto
de parcerias importantes. Então, eu quero aqui come-
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morar. Isso significa desenvolvimento regional, mais
emprego e mais renda. E é bom para o Brasil.
Vejam: o mundo todo sofrendo com essa crise,
com o desemprego – uma hora a Espanha, outra hora
Portugal, a Grécia, os Estados Unidos, o Japão, sei lá
–, e o Brasil aqui, mês a mês, apresentando índices
mais positivos de emprego. E isso se dá graças a medidas ousadas como essa.
Então, parabenizo a Presidenta Dilma, toda a
sua equipe, na pessoa do Ministro Fernando Bezerra, a equipe da Codevasf – e, hoje, já foi assinado o
primeiro ato de leilão – e parabenizo a todos os que
participaram. Eu me sinto orgulhoso de ser parte das
discussões, da elaboração e por ter contribuído. O
Senado contribui para esse projeto por meio de vários
dos seus membros, e eu participei pela Comissão de
Desenvolvimento Regional.
Era isso, Sr. Presidente, que eu queria registrar.
Agradeço pela tolerância com relação ao tempo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Wellington Dias.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
pela Liderança do PMDB.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, serei breve e tratarei também
de um tema a que fez referência o Senador Wellington
Dias, que é exatamente o lançamento do programa Mais
Irrigação. Trato desse tema com muita satisfação, porque considero fundamental um programa de irrigação
no semiárido, na região nordestina, no Centro-Oeste.
Registro também, com muita satisfação – e agradeço à Presidenta Dilma Rousseff e ao Ministro Fernando Bezerra –, a inclusão do Estado de Roraima no
programa Mais Irrigação. O Norte do Brasil, Senador
Arruda, tem um projeto de irrigação nessa primeira
fase do programa, e é exatamente o projeto Passarão,
no Estado de Roraima, com mil hectares, que vai ser
retomado depois de muitos anos de paralisação. É um
projeto importante. Nós, junto com o Governador José
de Anchieta e com o Ministro Fernando Bezerra, demonstramos a importância desse projeto, mostrando
o ganho que a região teria e que isso poderia ser, na
Região Norte, um símbolo de mudança no processo
de cultura e de produção na nossa região. O Ministro
entendeu, a Presidenta Dilma também, e o projeto
Passarão foi contemplado com o programa do PAC
no Mais Irrigação com o valor de R$41 milhões, que
serão investidos na implantação do projeto.
Então, nós ficamos muito felizes com o programa em todo o Brasil. A Presidenta Dilma fez questão
de dizer isso.
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É claro que o programa é prioridade para o Nordeste, o programa é a forma de enfrentar o semiárido,
é a forma de produzir nas regiões mais secas, mas, ao
mesmo tempo, a Presidenta Dilma disse que o benefício
da irrigação e os programas e projetos novos do Mais
Irrigação serão levadas a todas as Regiões do País.
Sem dúvida nenhuma, o Brasil vai ampliar a sua
capacidade de produção de alimentos, de enfrentamento das dificuldades, de geração de atividade econômica
e geração de empregos para a população.
Então, eu gostaria aqui de registrar a minha satisfação com o atendimento de Roraima no programa
Mais Irrigação. Agradeço à Presidenta Dilma, ao Ministro Fernando Bezerra e digo que esses R$5 bilhões
é um passo grande, mas outros passos deverão ser
dados como disse também a Presidenta.
Esses projetos que foram indicados e catalogados agora são uma direção, um norte que o País está
tomando e uma decisão política de investir na irrigação
como forma de construir o futuro de milhares, senão
de milhões de brasileiros.
Era esse o registro que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o Sr.
Tomás Correia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda
O Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Inácio Arruda, pelo prazo regimental de 20 minutos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto à
Tribuna do Senado Federal, nesta noite, para destacar
o trabalho que foi feito pela Câmara dos Deputados,
com o PNE – Plano Nacional de Educação. Destaco
esse trabalho, porque, de forma ousada, é evidente
que com a articulação que foi desenvolvida pelas organizações da sociedade brasileira, destacadamente a União Nacional dos Estudantes (UNE), a União
Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes), a Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG) e a
prestigiada Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), alcançamos a marca dentro do projeto de 10% do PIB para a educação.
Esse projeto, digamos assim, acaba de chegar
ao Senado, vai tramitar em três Comissões: Comissão
de Assuntos Econômicos, onde já começou a tramitar;
Comissão de Constituição e Justiça; e Comissão de
Educação, que é a principal Comissão e que, por isso,
vai ser a última a se debruçar sobre o Plano Nacional
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de Educação, porque é a Comissão de mérito e dá a
última palavra sobre o texto que veio da Câmara dos
Deputados, evidentemente já trabalhado pelos nossos
colegas da Comissão de Assuntos Econômicos e da
Comissão de Constituição e Justiça.
Quero destacar, Sr. Presidente, que, fruto desse
trabalho de articulação política de entidades comprometidas com o desenvolvimento e com o progresso
econômico e com o progresso social, especialmente
essas entidades que nominei aqui – a União Nacional
dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas, sobretudo, acompanhadas da SBPC
e da Associação dos Pós-Graduandos –, essas instituições estiveram com a Presidente da República. A
Presidente Dilma, muito corretamente, disse para todos: “Não podemos agir de forma demagógica”. Não
basta dizer que serão destinados 10% do PIB para a
educação. É preciso viabilizar isso, é preciso dizer de
onde vamos tirar os recursos para colocar na educação.
Acho que um esforço grande do Governo é o de
manter a política de redução da taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, já aumenta a disponibilidade do
Governo para atender a essa demanda extraordinária da educação, que é uma demanda pelo desenvolvimento. Não se trata de uma questão de educação
por educação, não – a educação forma o cidadão, a
educação traz a cultura e o conhecimento vasto para
o nosso povo –, mas se trata, sobretudo, da questão
do desenvolvimento do nosso País. Sem educação de
qualidade, sem estarmos devidamente preparados,
nós não vamos conseguir dar fôlego, a médio e longo
prazo, ao projeto de desenvolvimento que nosso País,
evidentemente, está desenhando, está construindo, e
é preciso esse reforço na área da educação.
E o que disse a Presidente? Disse que não podemos agir com demagogia. Isso significa: de onde
vem o dinheiro?
Essas entidades, fruto do debate já ocorrido no
Congresso Nacional, inclusive de demandas que foram
aprovadas neste plenário e também na Câmara dos
Deputados, como foi o caso da emenda que oferecemos
no debate do marco regulatório... Eu lembro bem que
fiz uma emenda, acompanhado da Senadora Fátima
Cleide e do Senador Antonio Carlos Valadares. Nós fizemos uma emenda que destinava 50% do Fundo Social do Pré-sal para a educação. No entanto, pressões
que não ficaram absolutamente explícitas levaram o
Presidente da República a vetar esse item, à época. A
arguição foi a de que havia muitas prioridades e a de
que não estava devidamente justificado por que teriam
de ser destinados 50% para a educação.
Infelizmente, o Presidente Lula vetou esse artigo
do texto do novo marco regulatório do petróleo e do gás
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no Brasil. Assim, a discussão volta para o Congresso
Nacional. Fiz, então, um projeto de lei, que está tramitando no Senado Federal, já aprovado por unanimidade
na Comissão de Educação, e não poderia ser diferente.
É preciso garantir uma forma de financiamento mais
consistente para a educação. É a garantia do recurso, a garantia desse dinheiro tão importante, de uma
riqueza tão importante para o Brasil destinada para a
educação. Nós o aprovamos na Comissão de Educação, por unanimidade.
Dialoguei, ainda hoje, pela manhã, com o Líder
do Governo no Senado, Senador Eduardo Braga, que
assumiu o compromisso e pediu vista desse projeto
na Comissão de Assuntos Econômicos e que me disse: “Inácio, pode deixar, que ainda hoje devolverei o
projeto, para que ele seja discutido, examinado e, com
certeza, aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, em caráter terminativo, no Senado, para que
vá à Câmara dos Deputados e, o mais rapidamente
possível, se transforme nessa fonte tão importante
para a educação”.
Agregamos a essa discussão o fato de que, primeiro, 80% desses recursos serão destinados para a
educação básica. Mas destinamos uma parte para a
educação superior e também para a produção científica
e tecnológica, que já tem outras fontes seguras. Mas,
em um País como o nosso, em que toda hora falamos
em inovação, em desenvolvimento da tecnologia, em
mais pesquisas, é preciso também ampliar as fontes
de financiamento. Fomos buscar no Fundo Social do
Pré-Sal essa importante fonte.
Portanto, Sr. Presidente, isso está em nossas
mãos, nas mãos dos Senadores da República. É claro
que há um debate, uma discussão. Eu mesmo estive
ontem no Fórum de Educação do Estado do Ceará,
formado por dezenas de entidades. Eu, o Senador
Pimentel, o Deputado Chico Lopes, o Deputado Artur
Bruno, aqui do Congresso Nacional, dentre outros Parlamentares, participamos, durante a manhã inteira, do
fórum estadual em defesa da educação de qualidade,
de que precisamos no nosso País.
Então, o debate do Plano Nacional de Educação
começa na Comissão de Assuntos Econômicos. E, na
Comissão, há um projeto de lei que pode dar sustentação à ideia de que não pode haver demagogia com
educação. É preciso dizer “10% do PIB” e dizer de onde
vem o dinheiro. E nós estamos dizendo: 50% vêm do
Fundo Social do Pré-Sal, que é um Fundo já bilionário,
porque o pré-sal já representa mais de 10% da produção de petróleo do País e vai se ampliar rapidamente.
Daqui a pouco, vai alcançar 20%. Quem sabe 50% da
produção brasileira de petróleo e gás sejam exatamente
da área do pré-sal? E o lucro de tudo isso vai para o
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Fundo. Esse Fundo, daqui a pouco, vai ser trilionário
e vai dar, então, uma sustentação muito importante à
educação no nosso País.
Por que nós precisamos desses meios, desses
recursos? Imaginem se nós não tivéssemos aprovado,
lá trás, a Emenda Calmon! Imaginem se a gente não a
tivesse aprovado! Foi a Emenda Calmon que permitiu
a universalização da educação, hoje praticamente universalizada. Quer dizer, a educação básica, o ensino
fundamental está universalizado no Brasil.
Agora, nós precisamos de outra etapa: universalizar a educação infantil, o que é fundamental. É aqui
onde praticamente formamos, de fato, a nossa garotada. Forma-se a criança, e só uma parte pequena dos
brasileiros tem tido direito à formação nessa idade.
De 2 anos a 5 ou 6 anos de idade, uma fatia pequena
da população das crianças brasileiras tem direito à
creche-escola, à creche de qualidade, à creche com
a socialização de informações importantes. Na hora
em que a criança está aprendendo mesmo, o que ela
põe na sua mente, o que vai para o seu cérebro nessa idade não sai jamais, fica permanentemente, para
sempre, na mente dessas crianças, o que vai ajudar o
progresso econômico e social do nosso País, sobretudo formando um povo culto, capaz, que compreende
de onde veio, o que é. Então, isso é muito importante.
É aqui que estamos trabalhando, com esta ideia:
mais qualidade e, sobretudo, universalização da educação infantil no Brasil. É preciso essa sustentação!
E mais, precisamos garantir a formação continuada dos nossos mestres e, sobretudo, precisamos de
mestres com doutorado. Quero uma sala de aula da
educação infantil com doutor, com um pedagogo que
fez mestrado, doutorado e tem meios suficientes para
dar uma aula na educação infantil. É isso que estamos
querendo. Por isso, queremos 50% do pré-sal aprovado pelo Senado Federal. Não pode haver dúvida de
nenhum Senador e de nenhuma Senadora em relação
a uma matéria dessa natureza.
Eu mesmo, com a consciência que tenho das lutas de que participei no Brasil inteiro, sei que há áreas
– e são muitas – que também precisam, que também
querem recursos, que pressionam, que discutem.
Então, conclamo a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas sobretudo, mas a União Nacional dos
Estudantes, a Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência, que façamos a caravana da educação no
Brasil, uma ampla mobilização para dar corpo forte à
luta pelos 10% do PIB para educação.
Ter 10% do PIB para educação significa ter os
meios de onde nós vamos buscar os recursos que
existem, os recursos existem. Não vamos criar um imposto novo. É preciso um diálogo. É lógico! Eu tenho
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consciência. Eu sei que, quando falamos de 100% dos
royalties para educação, devemos dizer por quanto
tempo. Durante os próximos 30 anos, nós precisamos
desses recursos para educação, porque, para formar
uma pessoa, nós precisamos de quantos anos? Vamos para educação infantil, para o ensino fundamental,
para o ensino médio, para universidade. São 20 anos
para se formar uma geração. Então, temos que ter tudo
isso em conta, para que possamos dar essa garantia.
Royalties mexem com o interesse da União, porque é quem tem a maior fatia dos royalties nas suas
mãos. Depois mexem com os Estados e mexem com
os Municípios.
É evidente que temos que dialogar com os governadores que recebem os royalties. É evidente que
temos que discutir com os prefeitos que recebem os
royalties. Então, é com essa consciência que queremos trabalhar e mobilizar. Se for preciso, os Senadores
devem ir a todos os Municípios, devem dialogar com
os estudantes, com os pais; devem dialogar com os
professores; devem dialogar com os prefeitos, com os
governadores; devem dialogar com os dirigentes das
classes trabalhadoras, diretamente com os trabalhadores rurais, com o movimento dos sem– terra, com
os sindicatos, para que eles coloquem na sua pauta a
questão da educação. Ela é fundamental para os comerciários, para os metalúrgicos, para os bancários,
para os petroleiros, para todos. Não é uma pauta de
educadores e estudantes, não é uma pauta de professores e lideranças estudantis; é uma pauta nacional, é
uma pauta do desenvolvimento, é uma pauta do projeto de Brasil. É isso que nós estamos discutindo, por
isso que é preciso.
A nossa mobilização não tem o intuito... Ouvi uma
discussão sobre a votação na Câmara, se foi aprovado
o projeto A, se foi aprovado o projeto B. Não, companheiro, o nosso projeto é o PNE – Plano Nacional de
Educação, e nós vamos buscar esses recursos dos
royalties e do Fundo Social do pré-sal, com mobilização tranquila, com mobilização ampla, com mobilização transparente, consciente de que nós sabemos que
o que estamos fazendo é um grande investimento no
projeto de desenvolvimento nacional.
Não há desenvolvimento sem educação de qualidade, não há desenvolvimento sem formação ampla,
muito, muito ampla do nosso povo. Como é que vamos
formar os milhares e milhares de técnicos, tecnólogos
e profissionais de nível superior de que nós estamos
precisando para responder a uma demanda de construção de uma refinaria no Ceará, uma refinaria em
Pernambuco, uma refinaria no Maranhão? Ampliar
as já existentes, fazer com que o nosso projeto tenha modais de transporte resolvendo os seus garga-
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los de infraestrutura. Como faremos se não tivermos
uma ampla formação de engenheiros, de geólogos,
de tecnólogos, de técnicos de nível médio? Às vezes,
até garantindo um mutirão de formação para aqueles
que não tiveram oportunidade nenhuma, durante toda
a sua vida, e que hoje estão ainda na construção civil.
Ou, às vezes, a construção civil pedindo gente para
trabalhar e não podendo mais empregar aquele que
era um simples servente sem formação nenhuma. Hoje,
o servente tem que ter formação, tem que ter preparo. Não se contrata mais um mestre de obras de uma
grande empresa de construção civil se ele não tiver
qualificação adequada.
O Brasil dos grandes eventos esportivos. Daqui
a pouco não serão apenas eventos esportivos, nós
teremos muitos mais eventos que virão ao Brasil. Preparar este nosso País para esse momento em que ele
vai ocupando cada vez um espaço maior no projeto
de desenvolvimento da nossa região inteira, que é a
América do Sul, exige um investimento largo, profundo,
corajoso, sem receio, sem medo.
Vamos votar, Srªs e Srs. Senadores, vamos votar
o projeto! Está na hora, está ali na Comissão de Assuntos Econômicos. É só votar e mandar para a Câmara.
E manda a Câmara votar.
É preciso essa mobilização popular do nosso
povo, com essa compreensão. Quando estamos falando
em 50% dos recursos do fundo social para o pré-sal,
isso é a garantia da educação infantil, das creches do
Programa Brasil Carinhoso. Para haver a creche, tem
que haver professor. Para ganhar medalha olímpica,
tem que haver educação física ampliada.
Hoje, o Brasil, vergonhosamente, é obrigado a
ter uma hora de educação física nas escolas durante
a semana. Ampliar para duas é um deus nos acuda. E
é isto que estamos querendo agora: ampliar para duas
horas no mínimo de educação física nas escolas, para
que as crianças, desde dentro da escola, já tenham o
hábito, o costume de praticar exercícios físicos e escolher um esporte para que possam, quem sabe, ganhar
uma medalha olímpica lá em 2016.
Esse preparo do nosso povo, preparo vasto, preparo amplo, capacitando para exercer um papel cada
vez mais destacado no desenvolvimento do nosso País
exige essa decisão nossa. Vamos investir maciçamente
em educação. Existem os meios. Estão aqui, em nossas
mãos. É só tomarmos a decisão de, na Comissão de
Assuntos Econômicos, já votarmos esse projeto, que
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vem sendo discutido, já há um ano e meio, mandá-lo
para o Senado Federal e encontrarmos os meios, no
debate com prefeitos, governadores e com o Governo
Federal, de garantir que os royalties também venham
nessa mesma direção.
Sr. Presidente, agradeço sua paciência, nosso
cearense de quatro costados, representando Rondônia, mas era muito importante que pudéssemos,
na hora em que o debate do Programa Nacional de
Educação (PNE) no Senado Federal vai começar, dar
os meios para que ele exista de fato, garantindo fonte
segura de recurso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Inácio Arruda. Cumprimento-o pelo pronunciamento que faz nesta noite.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 254, de 2012, de relatório de viagem
do Senador Francisco Dornelles, referente ao Requerimento nº 554, de 2012, de missão, no qual relata
comparecimento na Conferência das Nações Unidas
sobre desenvolvimento sustentável (Rio+20), ocorrido
em junho do corrente ano.
O Ofício vai à publicação.
É o seguinte o ofício na íntegra:
Of. nº 254/2012-GSFD
Brasília, 9 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Ao renovar meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar minha participação em Missão Oficial como membro de Comissão
Externa destinada a representar o Senado Federal na
Sessão Solene de Abertura, no segmento de alto nível
da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, em 20 de junho, objeto
do Requerimento nº 554, de 2012, lido e aprovado por
esta Casa em 13 de junho do corrente ano.
Atenciosamente, – Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/PMDB
– RO) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 256 e
257, de 2012, do Presidente da Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, que comunicam a apreciação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs
212, de 2012; e 523, de 2007, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. – PRES nº 256/2012 – CRA
Brasília, 1º de novembro de 2012
Assunto: Comunica a aprovação de proposição na
Comissão.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do §
2º, do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal,
que esta Comissão aprovou, em 1º de novembro do
corrente, o Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2012,
que Altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980,
para incluir os remineralizadores como uma categoria
de insumo destinado à agricultura e dá outras providências, de autoria do Senador Rodrigo Rollemberg,
e as Emendas nºs 1 e 2 – CRA.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Of. PRES nº 257/2012-CRA
Brasília, 1º de novembro de 2012
Assunto: Comunica a rejeição de proposição na Comissão
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do §
2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que esta Comissão rejeitou em 1º de novembro do
corrente, o Projeto de Lei do Senado nº 523 de 2007,
que Dispõe sobre a Política Nacional de Sementes de
Mudas, de autoria do Senador Marcelo Crivella.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com referência aos Ofícios nºs 256 e
257, de 2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – 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 411, DE 2012
Acrescenta os §§ 3º e 4º ao art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967,
que dispõe sobre a responsabilidade dos
Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências, para estabelecer que a justa causa
exclui a responsabilidade de Prefeito municipal nas hipóteses que arrola.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de
fevereiro de 1967, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 1º ............................................................
........................................................................
§ 3º Os atos comissivos e omissivos descritos
nos incisos XVI a XXIII deste artigo só configuram os crimes neles tipificados na ausência
de justa causa.
§ 4º Entende-se como justa causa para os
fins do disposto no § 3º a falta de repasse
para o Município, pela União ou pelo Estado,
de recursos financeiros, conforme previsto na
Constituição, na lei, em contrato, convênio ou
outra forma de ajuste.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
O projeto de lei que ora apresentamos a esta
Casa tem o objetivo de prevenir grave problema que
pode ocorrer proximamente em milhares de Municípios
por todo o território brasileiro.
Trata-se do risco que paira sobre os Prefeitos
desses Municípios, que podem até ser condenados
criminalmente em razão da expressiva diminuição de
recursos financeiros que são regularmente transferidos pela União.
Conforme dados coletados pela Confederação
Nacional dos Municípios (CNM), as municipalidades do
País deixarão de receber cerca de R$ 6.900.000.000,00
(seis bilhões e novecentos milhões de reais) somente
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em
função da diminuição da arrecadação federal que serve de base para o repasse do fundo.
Ainda de acordo com o levantamento em questão
da CNM, outro motivo de perdas para os municípios
tem sido a política de desoneração de impostos, como,
por exemplo, a desoneração do imposto sobre produtos industrializados (IPI) dos setores automobilístico
e de eletrodomésticos, que resultaria em menos R$
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1.458.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e cinqüenta
e oito milhões de reais) para o os Municípios.
Por outro lado, a suspensão da contribuição de
intervenção no domínio econômico sobre os combustíveis (CIDE-combustíveis) também foi apontada como
mais um fator para a queda de recursos. Segundo a
CNM, essa suspensão vai custar aos cofres municipais R$ 595.000.000,00 (quinhentos e noventa e cinco
milhões de reais).
Além disso, o governo federal estaria deixando
de repassar sete bilhões e meio em restos a pagar
devidos aos Municípios, referentes a obras que já foram iniciadas, o que “jogaria milhares de prefeitos na
criminalidade”.
Desse modo, para evitar que Prefeitos se vejam
na contingência de ser condenados a até três anos
de detenção (art. 1º, § 1º, do Decreto-Lei nº 201, de
1967), com perda de mandato e inelegibilidade (art.
1º, § 2º, do Decreto-Lei nº 201, de 1967 e art. 15, III,
da CF), por razões sobre as quais não têm qualquer
responsabilidade, é que estamos propondo que os
atos comissivos e omissivos descritos nos incisos XVI
a XXIII do art. 1º da lei dos crimes de responsabilidade de Prefeitos (Decreto-Lei nº 201, de 1967) pela Lei
nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, só configurem
os crimes neles tipificados na ausência de justa causa, entendendo-se como tal a falta de repasse para
o Município, pela União ou pelo Estado, de recursos
financeiros, conforme previsto na Constituição, na lei,
em contrato, convênio ou outra forma de ajuste.
Portanto, como se vê, não estamos propondo
suprimir os novos tipos de crimes de responsabilidade
que podem ser cometidos pelos Prefeitos municipais
em razão da vigência da Lei Complementar nº 101,
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que entendemos ser uma grande conquista para o País, mas
apenas ressalvando que os Prefeitos não podem ser
apenados por razões sobre as quais não têm nenhuma responsabilidade.
Só a título de exemplo, uma das hipóteses de
crime, conforme previsto no inciso XIX do art. 1º do
Decreto-Lei nº 201, de 1967, ocorre quando o Prefeito
deixa de promover ou de ordenar a liquidação integral
de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais
encargos, até o encerramento do exercício financeiro.
Ora, se recursos que se destinariam a solver tal
compromisso não se somaram às receitas municipais
por razões totalmente alheias à vontade do respectivo
Prefeito, não podemos aceitar que esse seja penalizado, até mesmo criminalmente. Seria injusto.
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Em razão do exposto, solicitamos o apoio das
Senhoras Senadoras e dos Senhores Senadores para
a aprovação da presente iniciativa.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS).
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos,
cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
I – cancelamento da naturalização por sentença
transitada em julgado;
II – incapacidade civil absoluta;
III – condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem seus efeitos;
IV – recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
V – improbidade administrativa, nos termos do
art. 37, § 4º.
DECRETO-LEI
Nº 201, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o parágrafo 2º, do artigo 9º, do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da
Câmara dos Vereadores:
I – apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou
desviá-los em proveito próprio ou alheio;
Il – utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;
Ill – desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou
verbas públicas;
IV – empregar subvenções, auxílios, empréstimos
ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com
os planos ou programas a que se destinam;
V – ordenar ou efetuar despesas não autorizadas
por lei, ou realizá-Ias em desacordo com as normas
financeiras pertinentes;
VI – deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar,
nos prazos e condições estabelecidos;
VII – Deixar de prestar contas, no devido tempo,
ao órgão competente, da aplicação de recursos, em-
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préstimos subvenções ou auxílios internos ou externos,
recebidos a qualquer titulo;
VIII – Contrair empréstimo, emitir apólices, ou
obrigar o Município por títulos de crédito, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;
IX – Conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara, ou em desacordo
com a lei;
X – Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas
municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;
XI – Adquirir bens, ou realizar serviços e obras,
sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei;
XII – Antecipar ou inverter a ordem de pagamento
a credores do Município, sem vantagem para o erário;
XIII – Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;
XIV – Negar execução a lei federal, estadual ou
municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar
o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito,
à autoridade competente;
XV – Deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais, dentro do prazo estabelecido em lei.
XVI – deixar de ordenar a redução do montante
da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em
lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante
da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000)
XVII – ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo
Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária
ou na de crédito adicional ou com inobservância de
prescrição legal; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000)
XVIII – deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação
de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei; (Incluído pela
Lei 10.028, de 2000)
XIX – deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação
de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros
e demais encargos, até o encerramento do exercício
financeiro; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000)
XX – ordenar ou autorizar, em desacordo com a
lei, a realização de operação de crédito com qualquer
um dos demais entes da Federação, inclusive suas
entidades da administração indireta, ainda que na
forma de novação, refinanciamento ou postergação
de dívida contraída anteriormente; (Incluído pela Lei
10.028, de 2000)
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XXI – captar recursos a título de antecipação de
receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda
não tenha ocorrido; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000)
XXII – ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade
diversa da prevista na lei que a autorizou; (Incluído pela
Lei 10.028, de 2000)
XXIII – realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida
em lei. (Incluído pela Lei 10.028, de 2000)
§1º Os crimes definidos nêste artigo são de ação
pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena
de detenção, de três meses a três anos.
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos
crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de
cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para
o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de
nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano
causado ao patrimônio público ou particular.
....................................................................................
LEI No 10.028, DE 19 DE OUTUBRO DE 2000
Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a Lei no 1.079, de
10 de abril de 1950, e o Decreto-Lei no 201,
de 27 de fevereiro de 1967.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 339 do Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração
de investigação administrativa, inquérito civil
ou ação de improbidade administrativa contra
alguém, imputando-lhe crime de que o sabe
inocente:” (NR)
“Pena .............................................................
“§ 1o .............................................................. ”
“§ 2o .............................................................. ”
Art. 2o O Título XI do Decreto-Lei no 2.848, de
1940, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo
e artigos:
“CAPÍTULO IV
Dos Crimes Contra as Finanças Públicas” (AC)*
“Contratação de operação de crédito” (AC)
“Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa:” (AC)
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“Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.” (AC)
“Parágrafo único. Incide na mesma pena quem
ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo:” (AC)
“I – com inobservância de limite, condição ou
montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal;” (AC)
“II – quando o montante da dívida consolidada
ultrapassa o limite máximo autorizado por lei.” (AC)
“Inscrição de despesas não empenhadas em
restos a pagar” (AC)
“Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em
restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido
em lei:” (AC)
“Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos.” (AC)
“Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura” (AC)
“Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de
obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último
ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso
reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que
não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade
de caixa:” (AC)
“Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”
(AC)
“Ordenação de despesa não autorizada” (AC)
“Art. 359-D. Ordenar despesa não autorizada
por lei:” (AC)
“Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”
(AC)
“Prestação de garantia graciosa” (AC)
“Art. 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em
valor igual ou superior ao valor da garantia prestada,
na forma da lei:” (AC)
“Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano.” (AC)
“Não cancelamento de restos a pagar” (AC)
“Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de
promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei:” (AC)
“Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos.” (AC)
“Aumento de despesa total com pessoal no último
ano do mandato ou legislatura” (AC)
“Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato
que acarrete aumento de despesa total com pessoal,
nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato
ou da legislatura:” (AC)
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“Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”
(AC)
“Oferta pública ou colocação de títulos no mercado” (AC)
“Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a
oferta pública ou a colocação no mercado financeiro
de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema
centralizado de liquidação e de custódia:” (AC)
“Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”
(AC)
Art. 3o A Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 10. ..........................................................
....................................................................... ”
“5) deixar de ordenar a redução do montante da
dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em lei,
quando o montante ultrapassar o valor resultante da
aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal;” (AC)
“6) ordenar ou autorizar a abertura de crédito em
desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado
Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na
de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal;” (AC)
“7) deixar de promover ou de ordenar na forma
da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação de
crédito realizada com inobservância de limite, condição
ou montante estabelecido em lei;” (AC)
“8) deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação
de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros
e demais encargos, até o encerramento do exercício
financeiro;” (AC)
“9) ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei,
a realização de operação de crédito com qualquer um
dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma
de novação, refinanciamento ou postergação de dívida
contraída anteriormente;” (AC)
“10) captar recursos a título de antecipação de
receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;” (AC)
“11) ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade
diversa da prevista na lei que a autorizou;” (AC)
“12) realizar ou receber transferência voluntária
em desacordo com limite ou condição estabelecida
em lei.” (AC)
“Art. 39-A. Constituem, também, crimes de responsabilidade do Presidente do Supremo Tribunal
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Federal ou de seu substituto quando no exercício da
Presidência, as condutas previstas no art. 10 desta
Lei, quando por eles ordenadas ou praticadas.” (AC)
“Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos Presidentes, e respectivos substitutos quando
no exercício da Presidência, dos Tribunais Superiores,
dos Tribunais de Contas, dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribunais de Justiça e de Alçada dos Estados e do Distrito Federal, e
aos Juízes Diretores de Foro ou função equivalente no
primeiro grau de jurisdição.” (AC)
“Art. 40-A. Constituem, também, crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República, ou
de seu substituto quando no exercício da chefia do
Ministério Público da União, as condutas previstas no
art. 10 desta Lei, quando por eles ordenadas ou praticadas.” (AC)
“Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se:” (AC)
“I – ao Advogado-Geral da União;” (AC)
“II – aos Procuradores-Gerais do Trabalho, Eleitoral e Militar, aos Procuradores-Gerais de Justiça dos
Estados e do Distrito Federal, aos Procuradores-Gerais
dos Estados e do Distrito Federal, e aos membros do
Ministério Público da União e dos Estados, da Advocacia-Geral da União, das Procuradorias dos Estados e
do Distrito Federal, quando no exercício de função de
chefia das unidades regionais ou locais das respectivas instituições.” (AC)
“Art. 41-A. Respeitada a prerrogativa de foro que
assiste às autoridades a que se referem o parágrafo
único do art. 39-A e o inciso II do parágrafo único do
art. 40-A, as ações penais contra elas ajuizadas pela
prática dos crimes de responsabilidade previstos no art.
10 desta Lei serão processadas e julgadas de acordo
com o rito instituído pela Lei no 8.038, de 28 de maio
de 1990, permitido, a todo cidadão, o oferecimento da
denúncia.” (AC)
Art. 4o O art. 1o do Decreto-Lei no 201, de 27
de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1o ............................................................
....................................................................... ”
“XVI – deixar de ordenar a redução do montante
da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em
lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante
da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado
Federal;” (AC)
“XVII – ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo
Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária
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ou na de crédito adicional ou com inobservância de
prescrição legal;” (AC)
“XVIII – deixar de promover ou de ordenar, na
forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação
de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei;” (AC)
“XIX – deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação
de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros
e demais encargos, até o encerramento do exercício
financeiro;” (AC)
“XX – ordenar ou autorizar, em desacordo com a
lei, a realização de operação de crédito com qualquer
um dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma
de novação, refinanciamento ou postergação de dívida
contraída anteriormente;” (AC)
“XXI – captar recursos a título de antecipação
de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador
ainda não tenha ocorrido;” (AC)
“XXII – ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou;” (AC)
“XXIII – realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei.” (AC)
“..................................................................... ”
Art. 5o Constitui infração administrativa contra as
leis de finanças públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão
fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual
que não contenha as metas fiscais na forma da lei;
III – deixar de expedir ato determinando limitação
de empenho e movimentação financeira, nos casos e
condições estabelecidos em lei;
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para a
redução do montante da despesa total com pessoal
que houver excedido a repartição por Poder do limite
máximo.
§ 1o A infração prevista neste artigo é punida
com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais
do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da
multa de sua responsabilidade pessoal.
§ 2o A infração a que se refere este artigo será
processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que
competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida.
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Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de outubro de 2000; 179o da Independência e 112o da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – José Gregori.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.10.2000

(À Comissão Temporária de Reforma do Código Penal)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 412, DE 2012
Altera a Lei nº 10.741, de 1º de dezembro
de 2003 (Estatuto do Idoso), acrescentando o art. 71-A ao Capítulo I do Título V (“Do
Acesso à Justiça/Disposições Gerais”), para
definir que a ação pessoal e a ação fundada
em direito real sobre bens móveis deverão
ser propostas, como regra geral, no foro do
domicílio do idoso.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso), passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 71-A. A ação fundada em direito pessoal
e a ação fundada em direito real sobre bens
móveis serão propostas, em regra, no foro do
domicílio do idoso.
Parágrafo único. O disposto no caput deste
artigo não se aplica:
I – quando o idoso for demandante ou demandado na condição de empreendedor individual
ou de sócio ou acionista de pessoa jurídica;
II – quando o demandante e o demandado forem
pessoas idosas, caso em que a ação deverá ser
proposta, em regra, no foro do domicílio do réu;
III – nas hipóteses dos arts. 95 a 100 da Lei
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil).”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
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do Estatuto do Idoso inclui a cidadania das pessoas
idosas como objeto da proteção legal.
O foro para propositura de ação judicial integra a
questão da cidadania e da facilitação do acesso à Justiça.
Um processo judicial que tramita em comarca distinta do domicílio do idoso demanda diversos custos e
deslocamentos, como por exemplo, dentre outros, contratação de Advogado local, ligações interurbanas para
contatos, transporte para comparecimento a reuniões
e audiências, hospedagem, alimentação etc.
Para uma pessoa idosa, o peso do deslocamento
e das diligências é muito maior. O bem-estar é significativamente afetado, e o custo é mais alto frente ao
orçamento doméstico, tendo em vista os gastos com
saúde pessoal, que naturalmente se incrementam com
o advento da idade.
O Estatuto do Idoso contém, no art. 80, regra de
foro para ações judiciais específicas relativas à assistência e ao amparo às pessoas idosas.
A lei não contempla, porém, o foro para as ações
judiciais pessoais, o que tem gerado divergência entre
os Tribunais de Justiça dos Estados. Enquanto algumas
Cortes rejeitam a prevalência do foro do idoso por falta
de previsão legal (cf. TJDFT, Acórdão nº 277553, DJ
02/08/2007), outras conferem tal proteção ao idoso mediante aplicação direta do princípio da defesa do bem-estar, previsto no art. 230 da Constituição Federal (cf.
TJMS, Proc. nº 2009.022101-0/0001.00, DJ 16/10/2009).
É necessário, portanto, que a matéria seja regulamentada pelo Poder Legislativo, dentro de sua
atribuição inata de dispor sobre a normatização das
relações jurídicas no âmbito da sociedade brasileira.
Salas das Sessões, – Senador João Costa.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
....................................................................................
TÍTULO V
Do Acesso à Justiça

Justificação

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

O projeto de lei objetiva aperfeiçoar a Lei nº
10.741, de 2003 (Estatuto do Idoso), a fim de dispor
sobre a propositura de ações judiciais em que seja
parte pessoa idosa.
O art. 230 da Constituição Federal impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as
pessoas idosas e defender o seu bem-estar. E o art. 3º

....................................................................................
Art. 69. Aplica-se, subsidiariamente, às disposições deste Capítulo, o procedimento sumário previsto
no Código de Processo Civil, naquilo que não contrarie
os prazos previstos nesta Lei.
Art. 70. O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso.
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Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação
dos processos e procedimentos e na execução dos
atos e diligências judiciais em que figure como parte
ou interveniente pessoa com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
§ 1o O interessado na obtenção da prioridade a
que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente
para decidir o feito, que determinará as providências a
serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em
local visível nos autos do processo.
§ 2o A prioridade não cessará com a morte do
beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos
§ 3o A prioridade se estende aos processos e
procedimentos na Administração Pública, empresas
prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria
Publica da União, dos Estados e do Distrito Federal em
relação aos Serviços de Assistência Judiciária.
§ 4o Para o atendimento prioritário será garantido
ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a idosos em local visível e
caracteres legíveis.
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Partitipativa; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 1/MPV585-2012
Brasília, 13 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 585, de 23 de outubro de 2012, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador Eduardo Amorim
Vice-Presidente: Deputado Reginaldo Lopes
Relator: Deputado Vicente Cândido
Relator Revisor: Senador Gim Argello
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual – Senador Eduardo Amorim,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Não havendo mais oradores inscritos,
declaro encerrada a presente sessão, lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima
sessão deliberativa que convoco para amanhã no horário regimental, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Votação, 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.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
42, de 2012, tendo como primeiro signatário o
Senador Sérgio Souza, que
cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Alvaro Dias, com votos vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares,
Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes, Ricardo Ferraço, Ana Rita e Eduardo Lopes.
3
REQUERIMENTO Nº 924, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
924, de 2012, do Senador Cyro Miranda, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 55, de 2010 (que se encontra apensado ao Projeto de Lei da Câmara nº
85, de 2009) e 209, de 2012, por regularem
matéria correlata (banco de dados de consumidores e serviços de proteção ao crédito).
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 44 minutos.)
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Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney
13-11-2012
terça-feira
11h Recebe o Ministro Joaquim Barbosa, Presidente Eleito do Supremo Tribunal Federal para entrega
do convite de posse
Sala de Audiências
16h Ordem do Dia
Plenário
16h Cerimônia de Lançamento do Programa Mais
Irrigado
Salão Nobre, 2º andar do Palácio do Planalto
17h Paulo Ziulkoski, Presidente da Confederação
Nacional de Municípios acompanhado de Prefeitos
Sala de Audiências
19h Cerimônia de posse do Ministro Henrique Neves da Silva no cargo de Ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral
Plenário do TSE
Setor de Administração Federal Sul, Quadra 7,
Lotes 1/2
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY NA SESSÃO DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2012,
QUE, RETIRADOS PARA TRADUÇÃO, ORA
SE PUBLICAM.
Transcrição do Discurso do Presidente Obama
na Noite da Eleição
A seguir encontra-se o texto completo do discurso
de vitória do Presidente Obama na última quarta-feira (A
transcrição é cortesia do Serviço Federal de Notícias).
PRESIDENTE BARACK OBAMA: Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. (Vivas entusiásticos, aplausos.)
Esta noite, mais de 200 anos após uma ex-colônia conquistar o direito de determinar o seu próprio
destino, a tarefa de aperfeiçoar nossa união avança.
(Vivas, aplausos.)
Ela avança por causa de vocês. Ela avança porque vocês reafirmaram o espírito que triunfou sobre a
guerra e a depressão, o espírito que tem elevado este
país das profundezas do desespero para as grandes
alturas da esperança, a crença de que, embora cada
um de nós busque seus próprios sonhos individualmente, somos uma família americana, e nos erguemos
ou caímos juntos como uma só nação e um só povo.
(Vivas, aplausos.)
Hoje, nesta eleição, vocês, o povo americano, nos
lembraram que, ainda que o nosso caminho tenha sido
difícil, ainda que a nossa jornada tenha sido longa, nós
nos reerguemos, lutamos por nosso caminho de volta,
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e sabemos, em nossos corações, que para os Estados
Unidos da América, o melhor ainda está por vir.
(Vivas, aplausos.) Eu quero agradecer a cada
americano que participou desta eleição, (Vivas, aplausos.) tenha você votado pela primeira vez -– (vivas)
-– ou esperado na fila por muito tempo -– (vivas) – a
propósito, temos que dar um jeito nisso. (Vivas, aplausos.) Quer você tenha caminhado muito ou usado o
telefone -– (vivas) – quer você tenha usado um símbolo de Obama ou de Romney, você se fez ouvir e fez
a diferença. (Vivas, aplausos.)
Acabei de falar com o Governador Romney e dei
os parabéns a ele e a Paul Ryan por uma campanha
muito disputada. (Vivas, aplausos.) Podemos ter lutado ferozmente, mas é somente porque amamos profundamente esse país e nos preocupamos tanto com
o seu futuro. De George a Lenore e a seu filho Mitt, a
família Romney escolheu retribuir à América através
do serviço público. E este é um legado que honramos
e aplaudimos esta noite. (Vivas, aplausos.) Nas próximas semanas, eu também espero me reunir com o
Governador Romney para discutir em que podemos
trabalhar juntos para levar esse país adiante. (Vivas,
aplausos.)
Quero agradecer ao meu amigo e parceiro dos
últimos quatro anos, o feliz guerreiro da América, o
melhor vice-presidente que alguém poderia esperar,
Joe Biden. (Vivas, aplausos.)
E eu não seria o homem que sou hoje sem a mulher que concordou em casar-se comigo há 20 anos.
(Vivas, aplausos.) Deixem-me dizer isso publicamente: Michelle, eu nunca te amei tanto. (Vivas, aplausos.)
Nunca me senti tão orgulhoso de ver o resto da América
se apaixonar por você também, como primeira-dama
da nossa nação. (Vivas, aplausos.)
Sasha e Malia -– (Vivas, aplausos.) -– diante de
nossos olhos, vocês estão crescendo e se tornando
duas jovens fortes, inteligentes e belas, assim como
sua mãe. (Vivas, aplausos.) E eu estou tão orgulhoso
de vocês. Mas devo dizer que, por enquanto, um cachorro é provavelmente o suficiente. (Risos.)
À melhor equipe de campanha e aos melhores
voluntários na história da política -– (Vivas, aplausos.)
-– A melhor. A melhor que já existiu. -– (Vivas, aplausos.) -– Alguns de vocês eram novatos desta vez, e
alguns estiveram ao meu lado desde o início.
(Vivas, aplausos.) Mas todos vocês são da família.
Não importa o que façam ou aonde vão a partir daqui,
vocês levarão a memória da história que fizemos juntos.
(Vivas, aplausos.) E terão para sempre a apreciação de
um presidente agradecido. Obrigado por acreditarem
ao longo de todo o caminho, -– (Vivas, aplausos.) -–
até cada colina, até cada vale. (Vivas, aplausos.) Vocês
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me animaram o tempo todo, e eu sempre serei grato
por tudo o que fizeram e por todo o incrível trabalho
que vocês realizaram. (Vivas, aplausos.)
Sei que as campanhas políticas às vezes podem
parecer pequenas e até mesmo tolas. E isso fornece
munição para os céticos que nos dizem que a política
não é nada mais do que uma disputa de egos ou o
domínio de interesses especiais. Mas se vocês algum
dia tiverem a oportunidade de conversar com pessoas que foram aos nossos comícios e se aglomeraram
ao longo de uma corda em um ginásio de escola, ou
viram pessoas trabalhando até tarde em um escritório
de campanha em algum condado minúsculo longe de
casa, vocês vão descobrir algo mais.
Vocês ouvirão a determinação na voz de um jovem organizador de campo que está trilhando o seu
caminho na faculdade e quer garantir que cada criança
tenha a mesma oportunidade. (Vivas, aplausos.) Vocês
ouvirão o orgulho na voz de uma voluntária que vai de
porta em porta porque seu irmão foi finalmente contratado quando a fábrica de automóveis local acrescentou
mais um turno. (Vivas, aplausos.)
Vocês ouvirão o profundo patriotismo na voz do
cônjuge de um militar que está trabalhando nos telefones, tarde da noite, para garantir que ninguém que
luta por este país tenha que lutar por um emprego ou
por um teto sobre sua cabeça ao voltar para casa. (Vivas, aplausos.)
É por este motivo que fazemos isso. Isso é o
que a política pode ser. É por isso que as eleições
importam. Isso não é pouco, é muito. É importante. A
democracia em uma nação de 300 milhões pode ser
ruidosa, confusa e complicada. Nós temos nossas próprias opiniões. Cada um de nós tem crenças profundamente arraigadas. E quando passamos por momentos
difíceis, quando tomamos grandes decisões como um
país, isso necessariamente acende paixões, provoca
polêmica. Isso não vai mudar após esta noite, e nem
deve. Essas discussões que temos são uma marca
da nossa liberdade, e jamais podemos esquecer que,
neste exato momento, pessoas em nações distantes
estão arriscando suas vidas, apenas por uma oportunidade de discutir sobre as questões que importam,
-– (Vivas, aplausos.) -– pela chance de depositar seus
votos, como fizemos hoje.
Mas, apesar de todas as nossas diferenças, a
maioria de nós compartilha certas esperanças para o
futuro da América.
Queremos que os nossos filhos cresçam em um
país onde têm acesso às melhores escolas e aos melhores professores, -– (vivas, aplausos.) -– um país
que corresponde ao seu legado de líder global em tecnologia, descoberta e inovação, -– (vivas espalhados,
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aplausos.) -– com todos os bons empregos e novos
empreendimentos decorrentes.
Queremos que nossos filhos vivam em uma América que não esteja sobrecarregada por dívidas, que
não esteja enfraquecida pela desigualdade, que não
esteja ameaçada pelo poder destrutivo do aquecimento
do planeta. (Vivas, aplausos.)
Queremos passar adiante um país seguro, respeitado e admirado em todo o mundo, uma nação
defendida pelo mais forte aparato militar na terra e as
melhores tropas que este mundo já conheceu, (Vivas,
aplausos.) mas também um país que se move com confiança para além deste tempo de guerra, para moldar
uma paz construída sobre a promessa de liberdade e
dignidade para todos os seres humanos.
Acreditamos em uma América generosa, em uma
América solidária, em uma América tolerante, aberta
para os sonhos da filha de um imigrante que estuda
em nossas escolas e presta juramento à nossa bandeira, -– (Vivas, aplausos.) -– para o menino no sul
de Chicago que vê uma vida além da próxima esquina, -– (Vivas, aplausos.) -– para o filho do marceneiro
na Carolina do Norte que quer se tornar médico ou
cientista, engenheiro ou empresário, diplomata ou até
mesmo presidente.
Esse é -– (Vivas, aplausos.) -– esse é o futuro
que esperamos.
(Vivas, aplausos.) Essa é a visão que compartilhamos. É aí que precisamos ir – adiante. (Vivas,
aplausos.) É aí que precisamos ir. (Vivas, aplausos.)
Agora, vamos discordar, às vezes ferozmente,
sobre como chegar lá. Como acontece há mais de
dois séculos, o progresso virá aos trancos e barrancos. Nem sempre é uma linha reta. Nem sempre é um
caminho suave. Por si só, o reconhecimento de que
temos esperanças e sonhos em comum não vai acabar com todos os impasses, resolver todos os nossos
problemas, ou substituir o árduo trabalho de construir
consensos e assumir os difíceis compromissos necessários para levar este país adiante.
Mas esse elo comum é o lugar onde devemos
começar. Nossa economia está se recuperando. Uma
década de guerra está terminando. (Vivas, aplausos.)
Uma longa campanha terminou agora. (Vivas, aplausos.) E tendo ou não recebido o seu voto, eu os ouvi,
eu aprendi com vocês, e vocês me tornaram um presidente melhor. E com as suas histórias e suas lutas,
eu volto para a Casa Branca mais determinado e mais
inspirado do que nunca em relação ao trabalho que
há para ser feito e ao futuro que está por vir. (Vivas,
aplausos.)
Esta noite vocês votaram pela ação, e não pela
política, como de costume. (Vivas, aplausos.) Vocês
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nos elegeram para nos concentrarmos em seus empregos, e não nos nossos.
E nas próximas semanas e meses, espero alcançar e trabalhar com líderes de ambos os partidos para
enfrentar os desafios que só podemos resolver juntos
– reduzir nosso déficit, reformar nosso código tributário, ajustar nosso sistema de imigração, libertar-nos do
petróleo estrangeiro. Nós temos mais trabalho a fazer.
Mas isso não significa que o trabalho de vocês
está feito. O papel dos cidadãos na nossa democracia não se esgota com o voto. A América nunca foi de
querer saber o que pode ser feito para nós, mas sim
o que pode ser feito por nós, em conjunto, através do
trabalho duro e frustrante, mas necessário, de autogestão. (Vivas, aplausos.) Esse é o princípio sobre o
qual nos fundamos.
Este país tem mais riqueza do que qualquer outra nação, mas não é isso que nos torna ricos. Nós
temos a força militar mais poderosa da história, mas
não é isso que nos torna fortes. Nossa universidade
e nossa cultura são motivo de toda a inveja do mundo, mas não é isso que mantém o mundo vindo para
as nossas terras. O que torna a América excepcional
são os laços que unem a nação mais diversificada da
terra, a crença de que nosso destino é compartilhado,
-– (Vivas, aplausos.) -– de que este país só funciona
quando aceitamos certas obrigações de uns para com
os outros e para com as gerações futuras, de modo que
a liberdade pela qual os americanos tanto lutaram e
pela qual morreram, vem com responsabilidades, assim
como direitos, e entre eles estão o amor e a caridade,
o dever e o patriotismo. É isso o que torna a América
grande. (Vivas, aplausos.)
Estou esperançoso esta noite, porque vi esse espírito funcionar na América. Eu o vi nas empresas familiares, cujos proprietários preferem cortar seu próprio
salário a despedir seus vizinhos, e nos trabalhadores
que preferem reduzir suas horas a ver um amigo perder o emprego. Eu o vi nos soldados que se realistam
mesmo depois de perder um braço ou uma perna, e
naqueles SEALs (tropas de elite) que se arriscaram n
a escuridão e no perigo, porque sabiam que havia um
companheiro protegendo a retaguarda. (Vivas, aplausos.) Eu o vi no litoral de Nova Jersey e Nova York,
onde os líderes de todos os partidos e níveis de governo deixaram de lado suas diferenças para ajudar a
reconstruir uma comunidade a partir dos destroços de
uma terrível tempestade. (Vivas, aplausos.)
E eu o vi outro dia, em Mentor, Ohio, onde um pai
contou a história de sua filha de oito anos de idade, cuja
longa batalha contra a leucemia teria custado à sua
família tudo o que tinham, se não fosse pela reforma
da saúde aprovada apenas alguns meses antes que
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a companhia de seguros suspendesse o pagamento
por seu tratamento. (Vivas, aplausos.) Eu tive a oportunidade não apenas de conversar com o pai, mas de
conhecer sua incrível filha. E quando ele falou para a
multidão, que ouvia a história daquele pai, cada pai
e mãe naquela sala tinha lágrimas nos olhos, porque
sabíamos que aquela menininha poderia ser a nossa.
E eu sei que cada americano quer que o futuro
dessa menina seja igualmente brilhante. É assim que
somos. Este é o país que eu tenho muito orgulho de
liderar como presidente. (Vivas, aplausos.)
E esta noite, apesar de todas as dificuldades pelas quais passamos, apesar de todas as frustrações
de Washington, eu nunca me senti mais esperançoso
quanto ao nosso futuro. (Vivas, aplausos.) Eu nunca
me senti mais esperançoso em relação à América. E
peço a vocês que mantenham essa esperança.
MEMBRO DA PLATÉIA: Nós o apoiamos, Senhor
Presidente!
PRESIDENTE OBAMA: Eu não estou falando
de otimismo cego, o tipo de esperança que simplesmente ignora a enormidade das tarefas à frente ou os
obstáculos que se interpõem em nosso caminho. Não
estou falando sobre o idealismo sonhador que nos
permite apenas ficar à margem ou fugir de uma luta.
Eu sempre acreditei que a esperança é aquela coisa
teimosa dentro de nós que insiste, apesar de todas as
evidências em contrário, que algo melhor nos espera, desde que tenhamos a coragem de continuar nos
esforçando, de continuar trabalhando, de continuar
lutando. (Vivas, aplausos.)
América, acredito que podemos dar continuidade
ao progresso que fizemos e seguir lutando por novos
empregos e novas oportunidades, e mais segurança
para a classe média. Acredito que podemos manter a
promessa de nossos fundadores, a ideia de que, se
você está disposto a trabalhar muito, não importa quem
você é ou de onde você vem ou como você é ou quem
você ama. Não importa se você é negro ou branco, ou
hispânico, ou asiático, ou indígena, ou jovem ou velho,
ou rico ou pobre, capaz, deficiente, gay ou hetero. (Vivas, aplausos.) Você pode vencer aqui na América, se
você estiver disposto a tentar.
(Vivas, aplausos.)
Acredito que podemos abraçar este futuro juntos,
porque não somos tão divididos como sugere a nossa
política. Nós não somos tão céticos quanto os especialistas acreditam. Nós somos maiores do que a soma
de nossas ambições individuais, e somos mais do que
um conjunto de estados vermelhos e azuis. Nós somos,
e sempre seremos, os Estados Unidos da América.
E juntos, com a ajuda de vocês e a graça de Deus,
vamos continuar nossa jornada adiante e lembrar ao
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mundo por que nós vivemos na maior nação da Terra.
(Vivas, aplausos.)
Obrigado, América. (Vivas, aplausos.) Deus vos
abençoe. Deus abençoe os Estados Unidos. (Vivas,
aplausos.)
Esta é a transcrição completa do discurso conciliador de Mitt Romney na manhã de quarta-feira, 7
de novembro de 2012.
ROMNEY: Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado, meus amigos. Muito obrigado.
(APLAUSOS)
Obrigado. Obrigado. Obrigado.
Acabei de telefonar para o Presidente Obama
para cumprimentá-lo pela vitória. Seus correligionários
e sua campanha também merecem congratulações.
ROMNEY: Seus correligionários e sua campanha
também merecem congratulações. Eu desejo o melhor
a todos, mas particularmente ao presidente, à primeira
dama e às suas filhas.
(APLAUSOS)
Este é um momento de grandes desafios para a
América, e eu rogo a Deus para que o presidente tenha sucesso ao liderar nossa nação.
(APLAUSOS)
ROMNEY: Quero agradecer a Paul Ryan por tudo
o que fez por nossa campanha.
(APLAUSOS)
E por nosso país. Depois da minha esposa, Ann,
Paul foi a melhor escolha que já fiz.
(APLAUSOS)
E acredito que sua inteligência, trabalho árduo
e comprometimento com os princípios continuarão a
contribuir para o bem de nossa nação.
(APLAUSOS)
Também quero agradecer à Ann, o amor da minha vida.
(APLAUSOS)
ROMNEY: Ela teria sido uma primeira dama maravilhosa. Ela – ela tem sido assim e ainda mais para
mim e para nossa família, e para as várias pessoas
que ela atingiu com sua compaixão e seu cuidado.
Agradeço aos meus filhos por seu trabalho incansável a favor da campanha, e agradeço às suas esposas
e filhos por assumirem as responsabilidades, já que seus
maridos e pais passavam tantas semanas longe de casa.
(APLAUSOS)
Quero agradecer Matt Rhoades e à dedicada
equipe de campanha que ele liderou.
(APLAUSOS)
Eles fizeram um esforço extraordinário não apenas por mim, mas também pelo país que amamos.
E a vocês que estão aqui esta noite, e à equipe por
todo o país – os voluntários, os que angariaram fundos,
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os doadores, os delegados – não acredito que jamais tenha havido um esforço em nosso partido comparável com
o que vocês têm feito nos últimos anos. Muito obrigado.
Obrigado por todas as horas de trabalho, pelos
telefonemas, pelos discursos e comparecimentos, pelos
recursos e pelas orações. Vocês se doaram profundamente e desempenharam de forma magnífica. E vocês
nos inspiraram e nos ensinaram a humildade. Vocês
foram os melhores que poderíamos imaginar.
ROMNEY: A nação, como vocês sabem, está em
um ponto crítico. Em um momento como esse, não
podemos arriscar disputas partidárias e pose política.
Nossos líderes têm que esquecer as diferenças para
fazer o trabalho para o povo.
E nós, cidadãos, também temos que nos mostrar
à altura da ocasião. Contamos com nossos professores e mestres, contamos com vocês não apenas para
lecionar, mas para inspirar nossas crianças com uma
paixão pelo aprendizado e pela descoberta.
Contamos com nossos pastores e padres, rabinos
e conselheiros de todos os tipos para afirmar os princípios duradouros sobre os quais nossa sociedade é
construída: honestidade, caridade, integridade e família.
Contamos com nossos pais e mães, pois, em última análise, tudo depende do sucesso de nossos lares.
ROMNEY: Contamos com geradores de empregos
de todos os tipos. Contamos com vocês para investir,
contratar, avançar.
E contamos com Democratas e Republicanos em
todos os níveis de governo para colocar as pessoas
antes da política.
Eu acredito na América. Eu acredito no povo da
América.
(APLAUSOS)
E eu concorri à presidência porque estou preocupado com a América. Esta eleição acabou, mas nossos
princípios se mantêm. Acredito que os princípios sobre
os quais essa nação foi fundada são o único guia seguro
para reerguer a economia e renovar nossa grandeza.
Como muitos de vocês, Paul e eu demos tudo o
que tínhamos. Demos o nosso melhor a esta campanha.
(APLAUSOS)
Gostaria -– gostaria de ter sido capaz de corresponder às suas esperanças de liderar o país em uma
direção diferente, mas a nação escolheu outro líder.
Então, Ann e eu nos juntamos a vocês para orar sinceramente por ele e por esta grande nação.
Obrigado e Deus abençoe a América. Vocês
são os melhores. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal.1
(APLAUSOS)
1

Tradução de Inaiara de Souza Golob. Revisão de Vanira Tavares.
Serviço de Tradução, SIDOC.
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Ata da 211ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 14 de novembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Anibal Diniz, Tomás Correia,
Mozarildo Cavalcanti e Cidinho Santos
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 19 horas e 24 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Havendo número regimental, declaro aberta a
presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.388, de
2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 2012.
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.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 413, DE 2012
Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.
Art. 2º O art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art.43 ............................................................
§ 6° O prazo de prescrição de cinco anos relativo à cobrança de débito do consumidor tem
seu início na data de vencimento da dívida,
independentemente da data de inscrição da
dívida nos serviços de proteção ao crédito,
sendo vedada qualquer atualização da data
de vencimento da dívida por qualquer motivo, especialmente pela incidência de juros ou
quaisquer outros encargos à dívida principal.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação”.
Justificação
Apesar do Código de Defesa do Consumidor –
CDC – ser uma lei clara, moderna, bem escrita e cuja
interpretação pelo Poder Judiciário tem sido normalmente afinada com o espírito da lei e a ideia de proteção e defesa do consumidor, infelizmente, alguns
fornecedores têm insistido em buscar meios de burlar
o entendimento óbvio da lei para pressionar o consumidor ao pagamento.
Este é o caso no que se refere à prescrição da
dívida de consumo e a inscrição do consumidor nos
serviços de proteção ao crédito.
O § 1º do art. 43 do CDC determina que é proibida
a manutenção do registro negativo do consumidor por
qualquer dívida após decorridos cinco anos.
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No entanto, alguns fornecedores têm atualizado
a data de registro da dívida mensalmente pela simples
incidência de juros a cada período mensal, o que é,
obviamente, uma verdadeira aberração.
Portanto, elaboramos a presente proposta com
intuito de especificar mais precisamente que a data de
vencimento da dívida é a data inicial para contagem
do prazo de prescrição da mesma, e que não pode ser
modificada por qualquer pretexto.
Sala das Sessões, – Senador Cidinho Santos.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências.
....................................................................................
SEÇÃO VI
Dos Bancos de Dados
e Cadastros de Consumidores
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes
em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de
consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as
suas respectivas fontes.
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem
de fácil compreensão, não podendo conter informações
negativas referentes a período superior a cinco anos.
§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua
imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de
cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais
destinatários das informações incorretas.
§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos
a consumidores, os serviços de proteção ao crédito
e congêneres são considerados entidades de caráter
público.
§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas,
pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito,
quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
.....................................................................................
(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, em
decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 414, DE 2012
(COMPLEMENTAR)
Acrescenta inciso ao art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003,
para dispor sobre o local do recolhimento
do Imposto sobre Serviços de qualquer
Natureza em serviços relativos a cartões
de crédito e débito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei Complementar nº 116,
de 31 de julho de 2003, passa avigorar acrescido do
seguinte inciso:
“Art.3º O serviço considera-se prestado e o
imposto devido no local do estabelecimento
prestador ou, na falta do estabelecimento, no
local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXIII, quando
o imposto será devido no local:
........................................................................
XXIII – do Município onde está sendo efetuada
a operação, no caso dos serviços referentes a
cartão de crédito ou débito, descritos no item
15 da lista anexa.
............................................................. “ (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A determinação do sujeito ativo do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é um problema
que a Lei Complementar (LCP) nº 116, de 31 de julho
de 2003, não conseguiu resolver integralmente. Especificamente em relação à prestação dos diversos serviços inerentes à operação com cartões de crédito e
débito, a fórmula atual é injusta, uma vez que propicia
a concentração da arrecadação em poucos municípios,
onde se estabeleceram as principais credenciadoras,
a fim de usufruir das baixas alíquotas oferecidas. A
nossa proposta visa a corrigir a distorção.
Hoje, para facilitar a operacionalização da cobrança do tributo, em regra, a LCP estabelece como
local de prestação de serviços o local do estabelecimento prestador ou, na falta dele, o local do domicílio
do prestador, salvo as exceções descritas nos seus
vinte e dois incisos.
No caso dos serviços cujo regime se pretende
modificar, em vista do reduzido número de credenciadoras, a sistemática atual de determinação do sujeito
ativo do ISS acaba por favorecer uma brutal concentração da arrecadação em poucos municípios. Eles se
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valem, principalmente, do artifício de reduzir a alíquota
do tributo a níveis baixíssimos, para atrair as principais
empresas do segmento, com o objetivo de abocanhar
a receita nada desprezível gerada pelo abissal volume
de operações realizadas em todo o País. Dessa forma,
poucas unidades federativas acabam se beneficiando
de todas as operações feitas no restante dos municípios
brasileiros. Diante do vulto dessas transações, a injustiça é clara, privando a maioria de importante fonte de
receita potencial que não é revertida para a população.
Ainda que torne a operacionalização da cobrança
do tributo mais complexa, a proposição ora apresentada prescreve o recolhimento do ISS no município em
que o pagamento com o cartão de crédito ou débito é
efetuado, invertendo a lógica atual e acabando com a
injusta situação existente.
Esperamos, assim, neutralizar esse vergonhoso
instrumento de guerra fiscal, que vem corroendo as
finanças da maioria dos municípios e gerando graves
distorções no sistema federativo brasileiro.
Contamos com a colaboração e o apoio dos senhores Senadores para aperfeiçoar e aprovar o projeto.
Sala das Sessões, – Senador Cidinho Santos.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR
Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou,
na falta do estabelecimento, no local do domicílio do
prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos
I a XXII, quando o imposto será devido no local: (Vide
Lei Complementar nº 123, de 2006).
I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde
ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do art. 1o
desta Lei Complementar;
II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos
no subitem 3.05 da lista anexa;
III – da execução da obra, no caso dos serviços
descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa;
IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa;
V – das edificações em geral, estradas, pontes,
portos e congêneres, no caso dos serviços descritos
no subitem 7.05 da lista anexa;
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VI – da execução da varrição, coleta, remoção,
incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09
da lista anexa;
VII – da execução da limpeza, manutenção e
conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da
lista anexa;
VIII – da execução da decoração e jardinagem,
do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;
IX – do controle e tratamento do efluente de
qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e
biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem
7.12 da lista anexa;
X – (VETADO)
XI – (VETADO)
XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços
descritos no subitem 7.16 da lista anexa;
XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;
XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;
XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01
da lista anexa;
XVI – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços
descritos no subitem 11.02 da lista anexa;
XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;
XVIII – da execução dos serviços de diversão,
lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13,
da lista anexa;
XIX – do Município onde está sendo executado
o transporte, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa;
XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver
domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;
XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e
administração, no caso dos serviços descritos pelo
subitem 17.10 da lista anexa;
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XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal
rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.
§ 1o No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato
gerador e devido o imposto em cada Município em cujo
território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes,
cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de
passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.
§ 2o No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o
fato gerador e devido o imposto em cada Município
em cujo território haja extensão de rodovia explorada.
§ 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os
serviços descritos no subitem 20.01.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 415, DE 2012
Concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) incidente nas operações
com automóveis movidos a energia elétrica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentas do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) as operações com automóveis
equipados com motor acionado, exclusivamente, a
energia fornecida por baterias recarregáveis na rede
elétrica.
Art. 2º Fica assegurada a manutenção do crédito
do IPI relativo:
I – às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetivamente utilizados
na industrialização dos produtos referidos nesta Lei; e
II – ao imposto pago no desembaraço aduaneiro referente a automóvel de passageiros originário e
procedente de países integrantes do Mercado Comum
do Sul (MERCOSUL), saído do estabelecimento importador de pessoa jurídica fabricante de automóveis
da posição 87.03 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI)
com a isenção de que trata o art. 1º.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
O objetivo deste projeto é incentivar a aquisição
de automóveis movidos a energia elétrica, mediante
concessão de isenção tributária e consequente redução do preço de venda aos consumidores.
Por causa das inúmeras vantagens desses veículos em relação aos movidos a combustão interna,
o favorecimento do consumo acarretará ganhos ambientais e econômicos para a sociedade. Entre os benefícios, diminuem a poluição atmosférica, porque não
emitem carbono, em consequência reduzem os riscos
à saúde da população. Por não consumirem combustíveis fósseis, economizam energia não renovável, o
que enfraquece a dependência econômica do petróleo. Além do mais, o custo por quilômetro rodado com
energia elétrica é um terço do com etanol.
Em função de todas as vantagens, os países
desenvolvidos incentivam o uso da tecnologia limpa,
moderna e eficiente dos carros elétricos, que para a
maioria dos especialistas será o paradigma em longo
prazo. Porém, na contramão, o Brasil desestimula a
compra de carros elétricos, uma vez que o Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) incide sobre esses veículos com a alíquota de 55%.
Apesar da evolução tecnológica, que permitiu
a redução dos custos dos componentes usados nos
motores elétricos, o preço dos carros movidos a eletricidade é alto em comparação aos movidos a combustão. Contribui, ainda mais, para essa elevação a
carga tributária do IPI.
Haja vista esse imposto possuir função extrafiscal, cuja finalidade é outra que não a simples arrecadação de dinheiro para os cofres públicos, o IPI pode
ser usado para incentivar ou restringir o consumo de
determinados bens ou mercadorias. De acordo com o
art. 153, § 3º, inciso I, da Constituição Federal, quanto
mais essencial for o produto, menor a alíquota incidente.
Assim, a isenção do imposto visaria a reduzir os preços dos carros elétricos para torná-los acessíveis aos
consumidores. O aumento desse consumo promoveria
a melhoria das condições ambientais.
Não se pode esquecer que o Estado tem o dever
de promover medidas que protejam o meio ambiente e que combatam a poluição, conforme art. 23 VI,
da Constituição Federal. Na mesma linha, o art. 170,
inciso VI, do texto constitucional dispõe que a ordem
econômica tem como um de seus princípios a defesa
do meio ambiente.
Além da obrigação estatal de proteção e preservação ambiental para as presentes e futuras gerações,
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todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem essencial à sadia qualidade de vida,
conforme expressamente previsto no art. 225 da Carta da República.
Dessa forma, compatível com o ordenamento
constitucional e os ideais ambientalistas, a proposição
inova ao conceder isenção do IPI para as operações
com automóveis movidos, exclusivamente, a energia
elétrica. Utilizamos o termo exclusivo, para se evitar
burla à legislação, visto que poderiam ser comercializados veículos movidos com um percentual mínimo
a eletricidade apenas para serem beneficiados com a
redução do imposto.
Se não alterarmos o quadro legislativo atual,
haverá prejuízo à sociedade. A evolução dos preços
dos combustíveis e a preocupação com os problemas
ambientais, decorrentes de sua utilização, promoverão
a crescente adoção do acionamento elétrico. É importante, portanto, que o País participe dessa transição,
criando oportunidades para o consumo de bens não
poluentes. Assim, em virtude da alíquota tão elevada,
sem a redução do IPI não será possível viabilizar o
carro elétrico.
Convictos da importância da presente iniciativa,
esperamos a acolhida do projeto pelos ilustres Pares.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO III
Da Organização do Estado
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da União
....................................................................................
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
....................................................................................
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
....................................................................................
TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional
....................................................................................
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Seção III
Dos Impostos da União
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
....................................................................................
§ 3º – O imposto previsto no inciso IV:
I – será seletivo, em função da essencialidade
do produto;
....................................................................................
TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
....................................................................................
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
....................................................................................
CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá– lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies
e ecossistemas; (Regulamento)
II – preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento)
III – definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos
que justifiquem sua proteção; (Regulamento)
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IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra
ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)
V – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente; (Regulamento)
VI – promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e a conscientização pública para
a preservação do meio ambiente;
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a
Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear
deverão ter sua localização definida em lei federal, sem
o que não poderão ser instaladas.
(À Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul; e às Comissões de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Assuntos Econômicos, cabendo a
esta última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul e às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs 108 e 110,
de 2012, vão às comissões competentes.
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AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as seguintes matérias:
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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,
os Projetos serão apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, podendo receber emendas
perante a primeira ou única comissão do despacho
pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122,
II, c, da referida Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara n° 106, de 2009 (n°
6.013/2001 na Casa de origem, do Deputado Jutahy Júnior), que acrescenta dispositivos à Lei n°
10.216, de 6 de abril de 2001, que “dispõe sobre
a proteção e os direitos das pessoas portadoras
de transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em saúde”;
– Projeto de Lei da Câmara n° 110, de 2009
(n° 2.297/2003 na Casa de origem, do Deputado
Neucimar Fraga), que dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento e assepsia de areia contida
em tanques de lazer e recreação existentes em
áreas públicas e privadas;
– Projeto de Lei do Senado n° 179, de 2008,
do Senador Sérgio Zambiasi, que cria o adicional
por atividade de risco para os vigilantes de instituições federais de ensino superior e de pesquisa
científica e tecnológica;
– Projeto de Lei do Senado n° 84, de 2009, do
Senador Raimundo Colombo, que estabelece a
dilação no pagamento de prestações de mutuários da Caixa Econômica Federal e dá outras
providências;
– Projeto de Lei do Senado n° 640, de 2011,
do Senador Humberto Costa, que altera a Lei
n° 10.671, de 15 de maio de 2003, que “dispõe
sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá
outras providências”, para determinar a obrigatoriedade de disponibilização de unidade de
tratamento intensivo móvel (UTI móvel) durante
as competições; e
– Projeto de Lei do Senado n° 70, de 2012,
do Senador Paulo Davim, que altera as Leis n°s
3.268, de 30 de setembro de 1957, que “dispõe
sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras
providências”, 4.324, de 14 de abril de 1964,
que “institui o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Odontologia, e dá outras providências”, e 5.905, de 12 de julho de 1973, que
“dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal
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e Regionais de Enfermagem e dá outras providências”, para dispor sobre a publicidade médica,
odontológica e de enfermagem.
Tendo sido aprovados terminativamente pela
Comissão de Assuntos Sociais, os Projetos de Lei
do Senado n°s 179, de 2008; 640, de 2011; e 70, de
2012 vão à Câmara dos Deputados.
Os Projetos de Lei da Câmara n°s 106 e 110,
de 2009; e o Projeto de Lei do Senado n° 84 de 2009,
rejeitados, vão ao Arquivo.
Com referência aos Projetos de Lei da Câmara
n°s 106 e 110, de 2009, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Como primeiro orador inscrito temos o Senador
Lindbergh Farias, que está cedendo a sua vez para que
a Senadora Vanessa Grazziotin faça uma comunicação
inadiável. Logo em seguida, a gente volta ao Senador
Lindbergh e segue a lista de oradores.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Presidente Anibal, Srªs e Srs. Senadores, companheiros e companheiras, venho a esta tribuna para,
com muita alegria, falar da votação ocorrida ontem, no
plenário da Câmara dos Deputados, que aprovou o
Projeto de Lei nº 1.033. Senador Lindbergh, o Projeto
é do ano de 2003, que eu apresentei ainda quando
Deputada Federal, e estabelece o adicional de 30%
de periculosidade para os trabalhadores em segurança
do País, ou seja, para os vigilantes.
Sr. Presidente, o Projeto de Lei, conforme disse,
eu dei entrada no ano de 2003. A sua elaboração foi
motivada por uma série de reuniões que eu tive com os
sindicatos, com os trabalhadores em segurança, com
os vigilantes do meu Estado do Amazonas, porque,
naquele período, Sr. Presidente, o sindicato viveu momento de muita dificuldade. E as dificuldades levaram
ao assassinato do presidente do sindicato à época,
quando me relatavam, todos eles – porque eu participei de inúmeras manifestações, inclusive movimentos de greve de sindicato de vigilantes, apoiando-os,
como Parlamentar –, uma situação de precariedade
por que passava – e passa ainda –, Senador Tomás,
a categoria dos vigilantes no Brasil.
Nós sabemos que o serviço de segurança privada, na maior parte das empresas privadas ou dos
órgãos públicos, é terceirizado no Brasil e as empresas de segurança cobram pelo serviço um custo muito
elevado de quem os contrata, mas, infelizmente, esse
custo elevado não é traduzido em um salário digno
para todos os trabalhadores e vigilantes do País. Apesar da formação que todos eles têm que ter, apesar
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da formação da Polícia Federal, apesar da formação
em vários cursos que são obrigados a fazer, eles são
pessimamente remunerados, Sr. Presidente. Até hoje
nem sequer a Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT reconhecia o grau, o caráter de periculosidade
da categoria.
Então, no ano de 2003, eu apresentei esse Projeto e, na sequência, vários Deputados Federais, Deputadas e Senadores também apresentaram projeto semelhante. Conseguimos, no primeiro momento,
aprová-lo na Câmara dos Deputados. O Projeto veio
ao Senado, onde recebeu emendas, foi modificado e,
portanto, retornou à Câmara. E aquilo que poderia ser
uma votação terminativa nas comissões acabou sendo
encaminhado para o plenário, porque houve recurso
para que o Projeto de Lei fosse analisado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. E aí, Senador Anibal,
eu não tenho dúvida alguma de que o recurso foi interposto como uma forma de não só retardar a aprovação do Projeto, mas de tentar barrar a aprovação
desse Projeto tão importante para os trabalhadores e
trabalhadoras em vigilância no País.
Numa demonstração não só de respeito aos trabalhadores brasileiros, mas principalmente de compromisso com os trabalhadores brasileiros, o Presidente
Marco Maia pautou a matéria na reunião plenária do
dia de ontem e o Projeto recebeu o apoio de todos os
líderes partidários.
Então, quero falar aqui não só da minha alegria
somente como autora...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ...desse Projeto de Lei tão importante, mas da
minha alegria em ver que uma categoria tão sofrida
como a dos vigilantes passa a ter um reconhecimento
maior na lei maior trabalhista, que é a CLT, um reconhecimento e um direito garantido. E vejo a aprovação
desse projeto, como dizia o Presidente do Sindicato dos
Vigilantes do meu Estado do Amazonas, o meu amigo
e companheiro Valderli, que garante 30% de periculosidade, como uma forma também de fazer com que
outro projeto, esse de autoria do Senador Paulo Paim,
possa tramitar com uma urgência, com uma prioridade
maior, que é a aposentadoria especial para os vigilantes do Brasil. E ninguém duvida do caráter perigoso,
excepcional da profissão que eles desempenham.
Neste momento, Sr. Presidente, cumprimento e
abraço todos os trabalhadores em vigilância, em especial todos os sindicatos, a federação e, em particular,
o Deputado Estadual aqui do Distrito Federal Chico
Vigilante, que cumpriu um importante papel nesses
últimos anos, porque para aprovar o projeto, Sr. Pre-
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sidente, foram necessárias inúmeras manifestações
desses trabalhadores, todos os anos, aqui em Brasília,
no sentido de sensibilizar os Parlamentares brasileiros
para que o Projeto fosse aprovado.
Então cumprimento aqui vários Senadores, Deputados e Deputadas que nos ajudaram na tramitação
do projeto e, principalmente, todos os trabalhadores
através das suas entidades, dos seus sindicatos e da
sua federação, porque sem a mobilização dessa categoria dificilmente veríamos o projeto aprovado.
Espero que, no prazo regimental de quinze dias
a partir do recebimento, a Presidenta Dilma possa
sancionar. Não acredito jamais na possibilidade de um
veto. Sei que a luta não vai ser fácil com as empresas
seguradoras, mas vamos mostrar a uma por uma que
elas não podem continuar tratando os trabalhadores da
forma como eles são tratados no dia de hoje, ou seja,
a empresa recebe muito e paga muito pouco para os
seus trabalhadores.
Temos que mudar essa correlação de forças,
porque, afinal de contas, defende o senhor, Senador Anibal, defendo eu que um país rico é um país
sem pobreza. E um país sem pobreza é aquele que
distribui da melhor forma a sua riqueza. Sem dúvida
nenhuma, esse segmento de segurança, a categoria
dos vigilantes precisa muito do apoio do Estado para
ser dignamente remunerada, porque infelizmente, hoje
em dia, ainda não é.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Tomás Correia e, em seguida, Senador Waldemir Moka.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
requeiro a V. Exª a minha inscrição para falar pela Liderança do PMDB após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª está inscrito.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– Obrigado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de
ser inscrito para uma comunicação inadiável à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª já tem sua inscrição garantida.
E agora com a palavra o Senador Lindbergh
Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é
claro que o tema de que venho tratar hoje da tribuna
do Senado é sobre a questão dos royalties.
A Presidenta tem até o final do mês para sancionar, vetar na totalidade ou para vetar parcialmente o
projeto aprovado pelo Congresso Nacional, por este
Senado Federal e pela Câmara dos Deputados.
Para o próximo dia 26, o Governador do Estado,
Sérgio Cabral, está chamando um evento no Rio de
Janeiro, uma passeata no Rio de Janeiro.
Tenho conversado com Senadores dos mais diversos Estados da Federação: aquilo de que temos que
fugir, neste momento, é do conflito federativo.
Entendo e sei as dificuldades que Estados e
Municípios estão enfrentando neste momento: a desaceleração econômica; a isenção de IPI, que atingiu
em cheio as finanças dos Estados e Municípios, pois
58% do IPI vão para FPE e FPM; o problema da dívida dos Estados, que tem que ser atacado. Agora, sinceramente, a forma de resolvermos esses problemas
é a união dos Estados brasileiros para um debate de
altíssimo nível com a União.
Há uma concentração crescente de arrecadação nas mãos da União. Mas vejo, infelizmente, com
a marcha de prefeitos, que estão olhando para os
royalties como se eles fossem resolver todos esses
problemas. E isso não vai acontecer. O impacto nas
finanças desses Municípios com a redistribuição dos
royalties seria mínimo.
Acho que esse sentimento foi criado de forma muito artificial. É como se o projeto do Senador Wellington
Dias e o substitutivo do Senador Vital do Rêgo fossem
resolver todos os problemas dos Estados e Municípios.
E nós vamos fazer essa passeata no próximo
dia 26 para chamar a atenção do Brasil para as conseqüências que teria para o Rio de Janeiro a sanção
pela Presidenta Dilma do projeto como está.
Não é exagero o Governador Sérgio Cabral falar em comprometimento na organização da Copa do
Mundo e das Olimpíadas. Não é exagero. O comprometimento, só no ano de 2013, seria de 4,6 bilhões.
Veja bem, estou falando da retirada, de um ano para
outro, de receitas da ordem de 4,6 bilhões. Até 2020,
a perda seria de 77 bilhões; até 2030, de 116 bilhões.
Eu acho, sinceramente, que a Presidenta Dilma
tem um caminho, que é fazer o veto parcial do substitutivo do Senador Vital do Rêgo. O veto parcial. E volto
a dizer aqui o que falei em outra vez nesta tribuna: não
é o que seria ideal para nós. Nós defendíamos, desde o início, o que foi acordado com o Presidente Lula,
aquele acordo que o presidente Lula fez com vários
governadores, com o Governador Sérgio Cabral, era
aquilo que a gente defendia. Pois bem, se ela veta al-
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guns pontos, em especial vetar o art. 3º, o art. 4º e os
§§ 1º e 2º do art. 2º, ela está dizendo o quê? Eu estou
vetando tudo aquilo que já foi contratado sob o regime
de concessão. O para trás, contratado sob o regime de
concessão, eu estou vetando. Mas ela vai poder dizer
também que, em relação à partilha, os Estados não
produtores vão ganhar mais, e os Estados produtores,
inclusive o Rio de Janeiro, vão ganhar menos.
Volto a dizer: não estamos falando aqui do acordo
feito pelo presidente Lula. No acordo feito pelo presidente Lula, os Estados produtores na partilha receberiam 25%. Agora cairiam para 22% no mar e 20% na
terra. O fundo especial para Estados e Municípios não
produtores aumentaria de 44% para 50%. Então veja,
a Presidenta tem como vetar, preservando os contratos que foram feitos sob o regime de concessão, mas
deixando as regras estabelecidas por este Congresso
Nacional em relação à partilha, o que aumenta o peso
dos Estados não produtores, Sr. Presidente.
Quero trazer aqui também um parecer desse
professor e grande constitucionalista, professor Luís
Roberto Barroso, que explica, no início, como surgiu a
ideia do art. 20, § 1º, que colocou os royalties na Constituição. Começa o professor Luís Roberto Barroso:
Não se interpretam normas isoladamente,
sem fazer as conexões com o ordenamento
jurídico, em cujo ápice está a Constituição22.
A Constituição tem uma unidade interna e,
além disso, é responsável pela unidade geral
do sistema. No ponto aqui relevante, deve-se
assinalar que o art. 20, § 1º deve ser lido em
conjunto com outras normas que afetam o ciclo
econômico da produção do petróleo. Merece
destaque, para os fins visados nesse estudo,
a disciplina do imposto sobre circulação de
mercadorias, especialmente o art. 155, § 2º,
X, b, também da Constituição23. É possível
afirmar que a regra geral, em relação a esse
tributo, é o seu pagamento na origem, isto é,
no Estado onde se dá a saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Todavia, o
dispositivo acima destacado cria, em relação
ao petróleo – e, também, à energia elétrica –,
uma exceção: o ICMS, nesse caso, é pago no
Estado de destino do produto. Como já apontou o STF, essa disciplina foi criada para beneficiar o “Estado de destino dos produtos em
causa, ao qual caberá, em sua totalidade, o
ICMS sobre eles incidente, desde a remessa
até o consumo”
Continua o Professor Luís Roberto Barroso:
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Tal sistemática, em relação ao petróleo, se
deveu ao fato de que os Estados produtores,
em lugar da tributação do ICMS, receberiam
royalties e participações especiais, nos termos
do art. 20, § 1º. Uma coisa, então, compensaria
a outra. Também esse aspecto já foi abordado pelo STF. Confira-se, a propósito, o trecho
abaixo transcrito, extraído do voto do Ministro
Nelson Jobim, que, baseado em sua atuação
como deputado constituinte, explicitou a conexão necessária – e deliberada – entre os
dois dispositivos: [Chamar a atenção dos Srs.
Senadores para esse voto do Ministro Nelson
Jobim, que diz:] “Daí por que preciso ler o §
1º do Art. 20, em combinação com o inciso X
do art. 155, ambos da Constituição Federal. O
que se fez? Estabeleceu-se que o ICMS não
incidiria sobre operações que se destinassem
a outros estados – petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e derivados e energia elétrica –, ou seja, tirou-se
da origem a incidência do ICMS. (...) Assim,
decidiu-se da seguinte forma: tira-se o ICMS
da origem e se dá aos estados uma compensação financeira pela perda dessa receita. Aí
criou-se o § 1º do art. 20 (...)”
Continua o Ministro Nelson Jobim:
Então, Ministra Ellen, estou tentando recompor uma questão histórica com isso, que não
é uma receita da União que liberalmente está
dando por convênio ao Estado; é uma receita
originária dos Estados face à compensação
financeira da exploração em seu território de
um bem, de um produto, sobre o qual não incide o ICMS.
Esse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é apenas um aspecto que eu quero chamar
a atenção nesse amplo debate jurídico. Nós estamos
muito confiantes de que, se perdêssemos essa batalha, iríamos reconquistar o nosso direito no Supremo
Tribunal Federal.
Agora, eu chamo a atenção para esse voto do
Ministro Nelson Jobim para que se entenda que o
Constituinte teve um papel na discussão da federação,
de pensar no equilíbrio federativo. Os Estados produtores estavam perdendo porque não iam ter o ICMS
na origem. Aí que se criou o art. 20, §1º, colocando
os royalties na Constituição. Ao mexer dessa forma,
nós estamos destruindo aquele equilíbrio federativo
encontrado pelo Constituinte.
Então eu chamo a atenção dos senhores e das
senhoras. Não é guerra de Estado contra Estado; pelo
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contrário. Nós temos aqui é que discutir verdadeiramente o Pacto Federativo. A União tem que encontrar
formas de compensar os Estados e Municípios, agora,
com essas isenções de IPI; tem que mexer na dívida.
Não dá mais para usar IGP-DI mais 6% a 9%.
Agora, eu apelo para a nossa Presidenta Dilma. Acho
que é um caminho do equilíbrio. Não era o que nós
queríamos, mas se ela veta o art. 3º e o art. 4º, §1º e
§2º do art. 2º, ela está dizendo só uma coisa: “Olha,
não dá para mexer nos contratos que já foram firmados sob regime de concessão; não dá para mexer
nisso”. E ela diz, também, ao Congresso Nacional:
“Nós estamos aceitando as regras que este Congresso Nacional, contra a nossa posição, estabeleceu em
relação à partilha.”
Acho que é um caminho equilibrado e, eu espero,
Sr. Presidente, que esse seja o caminho adotado pela
Presidenta Dilma, porque aqui parece que é choro do
Estado do Rio de Janeiro, mas não é. A retirada de
R$4,6 bilhões de um ano para outro, nos Municípios
e no Estado, tem um impacto grande, maior ainda nos
Municípios. Significa interrupção de políticas públicas,
fechamento de postos de saúde. Não é exagero; chamo a atenção dos senhores para isso.
Aqui, no começo desta discussão, Senador
Wellington Dias, Senador Vital do Rêgo, tentaram
passar a ideia de que os Estados não perderiam de um
ano para outro, mas isso não foi garantido. O número
correto é a perda de R$4,6 bilhões para o próximo ano.
Encerro dizendo isso. A nossa maior crítica àquele substitutivo, que foi feito naquele momento neste
Senado Federal, era superestimar as expectativas de
produção de petróleo. No texto do Senador Vital do
Rêgo, eles falavam de arrecadação de R$79 bilhões
de participações governamentais até 2020.
No Plano de Negócios da Petrobras, eram R$59
bilhões, e, agora, o Ministério de Minas e Energia está
falando em R$54 bilhões. Então foi em cima desses
dados que eles disseram que os Estados e Municípios
não iam perder de um ano para o outro. Isso, infelizmente, está comprovado, pelos números do Ministério das Minas e Energia, que foi em cima dessa base
equivocada que construíram um projeto, que eu espero
que a Presidenta Dilma, com muito equilíbrio, vete e
comunique à Nação e aos Estados que, na verdade, o
que está já contratado pelo regime de concessão vai
ser vetado, mas que a mudança no regime de partilha
vai beneficiar muito os Estados não produtores.
Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Exª.
Nós, do Rio de Janeiro, estamos nesta expectativa. Sob a liderança do Governador do Estado, vamos
fazer essa passeata, que não é uma passeata contra
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ninguém, mas é uma passeata em defesa do Estado
do Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco PT –
AC) – Obrigado, Senador Lindbergh.
Agora, com a palavra, para uma comunicação
inadiável, o Senador Waldemir Moka; em seguida, teremos o Senador Casildo Maldaner.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, há algumas semanas, o Senado realizou uma
audiência pública na Comissão de Direitos Humanos
sobre a questão dos guarani-kaiowá no meu Estado
de Mato Grosso do Sul.
Não é um problema isolado do Mato Grosso do
Sul. Talvez o problema mais agudo seja esse, mas
essa questão tem como pano de fundo a chamada
demarcação de terras indígenas.
Sem entrar exatamente no mérito da questão de
Mato Grosso do Sul, eu diria, Sr. Presidente – e não
tenho essa formação jurídica, mas tenho conversado
e escutado muito –, que há um problema com isso.
Quando há um processo de demarcação, ou seja,
uma determinada terra, propriedade, está sendo vistoriada com fins de demarcação, pode-se chegar ao
final achando que esse processo de demarcação tem
uma série de contradições, a começar pela Funai que
faz a vistoria e dá o parecer naquele trabalho que ela
mesma fez. Isso é outra questão.
Mas, chegando-se à conclusão de que é uma terra do índio, do ponto de vista da nossa Constituição,
terra de índio é terra da União. E a União não pode
indenizar aquilo que já é dela. A indenização cabe apenas e tão somente em relação às benfeitorias feitas
naquela propriedade.
Quero deixar muito claro que, no meu Estado
do Mato Grosso do Sul, não vou defender – nunca
fiz isso, e nunca vou fazer – invasão de terra, grilo de
terra. Não é isso. Estou dizendo que, no Mato Grosso
do Sul, aqueles produtores rurais que estão ali são
proprietários de fato e de direito. Estão lá há 70, 80,
90 anos. A família de alguns está na terceira geração,
e eles têm o título, porque foi o próprio Governo Federal que fez a chamada colonização naquela região da
Grande Dourados do então Presidente Getúlio Vargas.
Então, para essas coisas sempre há um estímulo: alguém estimula, e os índios invadem. Cria-se toda
essa celeuma – e aí é onde quero chegar – na hora de
falar: “Está bom; então, cabe a indenização”, como o
próprio Ministério Público Federal, em conversa comigo aqui, disse que o caminho do Mato Grosso do Sul
é a indenização. Aí olha-se o Orçamento da Funai, e
a Funai mal tem recurso para o seu custeio.
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Então, urgentemente, o Senado precisa discutir,
ou na Comissão de Constituição e Justiça, ou na Comissão de Direitos Humanos, uma emenda de comissão
para garantir recursos orçamentários, para que, quando
houver uma demarcação e houver lá um produtor rural,
um proprietário com título legal, e couber indenização,
essa indenização tenha de ser feita. E precisamos disso,
porque, na hora em que houver o recurso orçamentário, estaremos avançando na discussão.
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
O duro é estimular, acirrar esse debate, sem que haja
nenhum tipo de recurso, nem na Funai, nem no Ministério da Justiça, para se fazer uma possível indenização.
Então, Sr. Presidente, estou chamando para mim
a responsabilidade. Já conversei com vários Srs. Senadores da Comissão de Constituição e Justiça, para que
a Comissão de Constituição e Justiça possa aprovar,
ainda neste Orçamento, uma emenda de comissão e
possamos tentar colocar recursos no Orçamento deste
ano para que se possa indenizar.
Entendo que o País e a sociedade brasileira têm
uma dívida com a população indígena. Eu defendo isso
e acho que têm. Agora, essa dívida não pode ser cobrada, única e exclusivamente, de um único segmento
da sociedade que é o produtor rural, porque aí, para
se corrigir uma injustiça, vai-se praticar uma injustiça
com pioneiros.
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Não são grileiros, mas, sim, pioneiros que foram para
lá, lá na fronteira onde começa este País, e, com o
suor do seu rosto, com o trabalho da sua família, produziram ao longo de 30, 40, 50 anos. E agora alguém
chega e lhes diz: “Vocês têm de sair daqui com uma
mão na frente e outra atrás!”
É injusto, e ninguém vai concordar com isso.
E a forma de resolver e de não acirrarmos mais
isso é que possamos colocar recursos no Orçamento
da União e, aí sim – insisto em dizer –, onde for legal,
onde houver título legalizado, cabendo indenização,
que se faça a indenização das benfeitorias e do valor
da terra nua.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/ PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Waldemir Moka.
Hoje teremos a despedida temporária – e digo
temporária porque todos nós vamos torcer pela sua
volta – do Senador Tomás Correia, do PMDB. Ao longo
desses quatro meses de convivência, tivemos a honra
de estar do lado de uma pessoa propositiva, sempre
presente nos debates, apresentando as suas opiniões
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e com a presença também marcante nas Comissões,
com relatorias e emendamento das matérias, com
muita participação.
Desta forma eu queria render também o meu
cumprimento e a minha homenagem ao Senador Tomás Correia, convidando S. Exª para que assuma a
presidência dos trabalhos desta Sessão de despedida,
temporária, de sua presença no Senado.
O Sr. Anibal Diniz, 1° Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras.
Falarei, logo após a Ordem do Dia, pela Liderança do PMDB.
Concedo a palavra, com muita honra ao Senador
Casildo Maldaner, pelo prazo regimental de dez minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Tomás Correia, que preside
esta sessão, caros colegas, já aproveito a carona e
vou dizendo que V. Exª vai deixar saudades. Embora
por um curto espaço de tempo, V. Exª marcou de maneira muito forte sua presença nesta Casa. O Brasil
aprendeu a conhecer um grande Senador, sem dúvida
alguma. Nós, catarinenses, estamos engalanados com
a participação de V. Exª.
Oxalá isso se repita por mais vezes.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado a V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– Trago em breves palavras um tema, Sr. Presidente e
caros colegas, que é ontem, anteontem e nos últimos
dias tem sido por demais debatido, principalmente em
São Paulo, que criou intraquilidade à sociedade, gerou
fatos, destruições, mortes, queimas de ônibus, destruições disso ou daquilo. E olha que não tem ficado só
lá. Expandiu-se e, nos últimos dois ou três dias, tem
ido inclusive até o meu Estado, que é Santa Catarina.
Então, trago algumas ponderações em relação
a isso na tarde de hoje.
A frase do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmando que prefere morrer a ficar preso por
muitos anos no sistema prisional brasileiro, provocou
polêmica e estampa hoje manchetes dos principais
jornais do País.
Ao classificar o sistema como medieval e desumano, com desrespeito aos direitos mais fundamentais da pessoa, o Ministro descortina uma realidade
que, no mais das vezes, preferimos deixar escondida.
Mas o questionamento é vital, especialmente
neste momento em que uma onda de violência se es-
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palha por diversos Estados do País. Rio de Janeiro,
São Paulo e agora até Santa Catarina, outrora pacata,
têm seus cidadãos reféns do medo, em meio a uma
guerra que não lhes pertence.
Na noite de ontem, em meu Estado, foram registrados atos de violência e vandalismos em quatro
cidades. Em São Paulo, os mortos já somam mais de
80, entre cidadãos comuns e policiais militares e civis.
Obviamente, a ação criminosa exige uma resposta
articulada, rápida e enérgica das autoridades policiais,
na repressão da violência e garantia de segurança da
população. Essa é a prioridade número um, aliada à
apuração da responsabilidade desses atos e correspondente punição por sua autoria.
Mas a discussão de fundo não pode ser deixada
de lado – e esta é a que cabe ao Parlamento: nossa
legislação penal e o sistema penitenciário brasileiro,
no contexto do cumprimento de suas funções sociais.
Os dados são inequívocos: ao fim de 2011, de
acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, a
população carcerária brasileira somava 514.582 pessoas, enquanto a capacidade de vagas era de 306.497,
um déficit de mais de 200 mil vagas.
Não é segredo para ninguém que, nessas condições, o sistema não consegue cumprir a função preconizada pela Constituição e consolidada em nossa
legislação penal, a ressocialização dos apenados. Em
vez disso, nossas penitenciárias tornarem-se escolas
do crime.
Ao deixarem as cadeias, alguém de bom senso
pode acreditar, de forma geral, na reinserção pacífica desses apenados? Em vez de resolver a questão,
cria-se mais um problema: prendemos por um delito
às vezes menor e devolvemos à sociedade um bandido graduado.
O que o Brasil ganha com isso?
Vemos que não se trata de um mero discurso humanista, em prol dos direitos humanos – que, de fato
não podem ser ignorados. É muito mais uma questão
lógica, matemática, relação custo-benefício: gastamos
com presídios e manutenção dos presos uma verdadeira fábula e, em troca, recebemos bandidos mais
especializados.
Além das providências imediatas de repressão,
que já estão sendo tomadas pelas forças de segurança pública estaduais, precisamos pensar em medidas
de médio e longo prazo que propiciem uma alteração
nesse ciclo vicioso.
O debate acerca da reformulação do Código Penal, em tramitação nesta Casa, é passo essencial. Não
apenas a readequação de tipos penais, mas principalmente a formulação de medidas punitivas que propiciem um retorno mais efetivo à sociedade.

364

61076 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Com relação ao sistema penitenciário, uma alternativa viável consiste na descentralização das unidades
penitenciárias. A opção por grandes construções exige uma logística complicada, gera altos custos, além
de promover o afastamento dos apenados de seus
familiares e um pernicioso ajuntamento, permitindo a
formação de grupos e gangues.
Seria interessante, meu caro colega Senador Tomás, que em cada comarca pudesse ter uma pequena
unidade prisional, proporcional ao seu número de habitantes, possibilitando a aplicação mais eficiente de
políticas educativas e reintegradoras.
Eu já tenho defendido, em outros momentos, que,
se nós descentralizarmos as penitenciárias e fizermos
menores e, por questão regional, são as regiões que
dividem – nós temos, em Santa Catarina, uma divisão
de 36 regiões – e, se pudéssemos quem sabe até nas
suas comarcas, mas começar nas regionais, a da sua
respectiva região os apenados ali terem sua penitenciária para cumprirem; se pudéssemos, com o tempo,
avançar com menores penitenciárias, até nas respectivas comarcas, para que ali se dê solução a seus apenados. São pequenas penitenciárias, bem preparadas,
organizadas, os familiares estão ali por perto, não misturaríamos com lugares distantes, acumulados, criando
problemas como acontece hoje e, claro, ressalvados os
casos especiais, casos especiais que têm que ir para
penitenciárias outras. Aí, sim, mas são excepcionalidades. Mas, no geral, nós teríamos em cada região ou em
cada comarca, se fosse possível, para se responsabilizar, para resolvermos os seus problemas.
Hoje, por exemplo, estão construindo uma penitenciária no sul catarinense, onde há um Município em
que o pessoal está se debelando. Para nós aqui, não
queremos. Nós não queremos cuidar aqui dos apenados de outras regiões do Estado; que cada uma cuide
dos seus. Nós aqui vamos nos responsabilizar pelos
nossos. É a cidade de Imaruí, no sul do Estado. Está
havendo protestos, caminhadas. Como é que o nosso Município de Imaruí, que fica na região de Laguna,
no sul catarinense, vai receber apenado de tudo que
é lugar! E nós somos responsáveis para cuidar disso.
Então, eu acho que se descentralizarmos, nós
vamos ajudar a minimizar, ressocializar, resolver, dar
mais paz e mais tranquilidade, e sem dúvida alguma,
as pessoas, quando saírem dali, não vão sair profissionais do crime. Muitas vezes entram ali por pequenas
coisas, vão pagar por isso, mas têm que sair ressocializado. O sentimento popular...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Eu já concluo, Sr. Presidente.
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O sentimento popular, esse desejo de punição
severo aos criminosos é plenamente compreensível.
Não podemos ficar reféns de organizações criminosas, vítimas em segurança. Que a justiça seja feita de
forma rápida. Cabe ao Parlamento dar sua resposta,
promovendo um debate sério e amplo de nossa legislação, baseado não puramente no instinto punitivo, mas
buscando a função reintegradora desejada por todos.
São essas as reflexões que trago, Sr. Presidente
e caros Colegas, em função do que, nas últimas semanas, nos últimos dias, vem ocorrendo no País.
Nós precisamos agir, claro que em sintonia com o
Governo Federal, com os governos estaduais, com os governos municipais, para buscarmos um modelo que seja
eficiente, prático, de correção e de reeducação também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, nobres Colegas.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Casildo Maldaner,
sobretudo pelas palavras que V. Exª dirigiu à minha
modesta pessoa.
Com a palavra, a Senadora Angela Portela, pelo
prazo regimental de 10 minutos, em permuta com o
Senador Mozarildo Cavalcanti.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Tomás Correia, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, compete ao Senado Federal, assim como à Câmara dos Deputados fiscalizar
e controlar os atos do Poder Executivo, aí incluídos os
da Administração Indireta, conforme prevê o art. 49,
inciso X, da Constituição.
Nesse mesmo sentido, estabelece a Constituição,
em seu art. 50, § 2°, que a Mesa do Senado Federal
pode encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou a titulares de órgãos diretamente
subordinados à Presidência da República, importando
em crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação
de informações falsas.
Como Senadores, como representantes de unidade da Federação, compete-nos, portanto, zelar pelo
uso correto dos recursos públicos. A própria Constituição não apenas estabelece esse dever, como também
nos proporciona instrumentos para exercê-lo, como o
previsto no § 2° do art. 50.
Foi com base nesses dispositivos legais que
apresentei três requerimentos de informação, todos
relativos a financiamentos concedidos à empresa Oi.
Ao longo dos últimos anos, esse grupo econômico
recorreu a financiamentos destinados a uma série de
programas de seu interesse, entre eles o de implantar
o cabeamento de fibras óticas de Boa Vista a Manaus,
num total de 784 quilômetros.
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Buscaram, para isso, instituições públicas de fomento ao desenvolvimento regional.
Receberam, dentro desse quadro, financiamentos
e outros incentivos em instituições como o Banco da
Amazônia, a Sudam, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
Não sabemos, e deveríamos saber, qual o volume
exato de recursos repassados a esse grupo econômico
ou as condições em que se deram esses repasses. Há
razões de peso para que tenhamos essas informações.
Uma dessas razões é a impunidade que marca
a ação das operadoras de telefonia. De acordo com
levantamento feito por uma revista de circulação nacional, apenas este ano a Anatel já expediu 163 multas
contra as operadoras.
Essas multas somam R$1,43 bilhão. Delas, nada
menos do que 75% foram aplicadas a uma só operadora. Justamente a Oi.
Vale a pena perguntar se essas penalidades são
efetivamente aplicadas. A resposta é negativa, é “não”.
As operadoras recorrem. Acaba ficando tudo por isso
mesmo. Hoje, há R$7,5 bilhões de multas aplicadas,
mas não pagas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, corre na Justiça Federal de Roraima, inclusive com intervenção do
Ministério Público Federal, ação civil pública ajuizada
contra a empresa. Essa ação refere-se a uma antiga
reivindicação de todo o povo roraimense.
O serviço de banda larga em nosso Estado, como
temos denunciado nesta Casa, é extremamente precário. O Ministério Público constatou que inexistem
razões para isso, salvo decisões empresariais da Oi.
Não há qualquer impedimento, por exemplo, para a
expansão do serviço Oi Velox no Estado de Roraima.
A partir daí, o Ministério Público Federal pede
que a empresa seja obrigada a cumprir o prometido
em propaganda feita por ela própria, com inserções na
TV, oferecendo assinatura do plano Oi Velox.
Nessa peça publicitária não se informa sobre
qualquer limitação na disponibilidade do serviço. E
sérias limitações existem, como podem atestar os roraimenses, que reclamam todos os dias do péssimo
serviço prestado.
Desde 2007, tenho dedicado todos os meus esforços a resolver o crônico problema da Internet em
meu Estado de Roraima. O povo de Roraima sofre com
um serviço lento, caro e instável.
Seu caso serve como uma lição para que o Brasil
saiba como multinacionais tratam seus Estados mais
afastados.
Essa questão foi discutida de forma aprofundada
em audiência pública realizada na Comissão de Ciência e Tecnologia, requerida por mim e pelo Senador
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Randolfe Rodrigues. Pudemos, nessa oportunidade
da audiência pública, cobrar dos representantes das
empresas de telefonia, em especial da Oi, explicações
sobre as deficiências da expansão do Plano Nacional
de Banda Larga, particularmente na Região Norte. E,
nessa audiência pública, estavam presentes representantes da Telebrás, representantes do Ministério das
Comunicações e da Anatel, para discutir esse problema.
É uma questão de grande relevância não apenas
para os habitantes do Amapá e de Roraima. Vamos lembrar que o Plano Nacional de Banda Larga é do Governo
Federal e pressupõe o cumprimento de metas por parte
das empresas. Sabemos que o Governo da Presidenta
Dilma Rousseff tem todo interesse em expandir o Plano
Nacional de Banda Larga para todo o Brasil.
Mesmo assim, a Região Norte, e particularmente
o nosso Estado, Roraima, permanece em situação de
plena exclusão digital. É gritante a desigualdade do nosso Estado em relação a outros Estados da Federação.
O Plano Nacional de Banda Larga visa proporcionar à população, no uso da Internet, três condições
básicas. São elas: preço, cobertura e velocidade. A Oi,
que deveria atender à população de Roraima, não passa em nenhum desses três critérios. A cobertura resume-se a uma pequena parcela da demanda. Em Boa
Vista, limita-se a determinados bairros. A velocidade é
mais do que discutível. Quanto aos preços, os números
falam por si. O pacote de 1M, em Roraima, Senador,
custa R$54,90. No Distrito Federal, o mesmo 1M custa
R$39,90. A diferença é ainda maior nos pacotes de 10M.
Dessa forma, em Roraima, Estado pobre, chega-se a
pagar quase o dobro por um serviço de qualidade pior,
sujeito a frequentes interrupções e suspensões.
Segundo dados da própria Oi – mostra o Ministério Público –, a banda atual do backbone que vem
de Fortaleza para a Região Norte é a mesma para
Boa Vista e Manaus. É a mesma. Isso significa que a
infraestrutura da rede Oi nas duas capitais, Boa Vista
e Manaus, tem capacidade para instalação da mesma
quantidade de acessos ao serviço da Internet banda
larga. Não há impedimento técnico para a Oi expandir o serviço em Roraima, salvo eventual relutância
da empresa quanto a investir no Estado de Roraima.
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Senadora Angela, quero cumprimentá-la pelo assunto,
que realmente angustia todos os moradores do Estado
de Roraima, como, de resto, de muitos Estados brasileiros, senão de quase todos. Roraima, realmente, é
o que paga o pior pato, porque a Oi não é ruim só na
questão da Internet; ela é ruim também na telefonia
móvel. De resto, as outras também. Aliás, há até alguns
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ditados, como, por exemplo, o de que a Vivo está morta,
o de que a TIM te enganou ou o de que a Oi não fala.
Então, na verdade, a Anatel, que é uma agência que
existe para regulamentar e fiscalizar essas operadoras,
não funciona. Recentemente fez umas penalizações de
alguns planos e “pt” saudações. Na verdade, eu acho
que, inclusive – como disse V.Exa –, temos que entrar
com uma ação popular, realmente, para fazer com que
essas operadoras... E me preocupo, inclusive, com o
fato de que agora a Oi acabou de ganhar a licitação
aqui, no Senado, para explorar a telefonia no Senado.
(Soa a campainha.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Portanto, eu quero me somar ao protesto de V.Exa,
porque realmente é uma vergonha a telefonia no nosso País, notadamente no nosso Estado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – É
verdade, Senador Mozarildo.
Inclusive, nessa audiência pública que realizamos
na Comissão de Ciência e Tecnologia, isso foi amplamente debatido, e a Oi informou que, lá em Roraima,
atendia aos 15 Municípios com telefonia fixa.
Conforme o Ministério Público, as redes por onde
trafegam os dados da telefonia fixa podem atender,
também, à Internet banda larga. Apesar disso, dos 15
Municípios de Roraima, só cinco são cobertos – e mal
– pela Internet, em banda larga da Oi.
O Ministério Público constatou também, Sr. Presidente, que a Oi é a única proprietária e a única operadora da rede de transmissão de dados em Roraima.
Assim, explora o serviço de...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Eu peço a V. Exa um tempinho para concluir aqui o
pronunciamento, Sr. Presidente.
Assim, a Oi explora o serviço de Internet banda
larga em condições de monopólio, o que lhe dá poderes abusivos. É a única operadora no mercado de Roraima. Isso ajuda a explicar os preços mais elevados,
assim como o arbítrio de limitar a disponibilidade do
serviço a certas áreas. Serão, claro, os mais atrativos
do ponto de vista econômico.
Esse é, porém, um serviço público. Internet banda larga é um serviço público. Mais do que isso, deve
atender às metas fixadas pelo Poder Público.
Como demonstra a Procuradora Daniela Sitta,
a expansão da Internet banda larga de Roraima não
pode depender da vontade da Oi.
A empresa ficou obrigada a prestar o serviço
em todas as sedes de Municípios até 31 de outubro
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de 2011. Esse prazo já expirou, e apenas cinco Municípios estão cobertos e, insisto, ainda em condições
precárias, com atendimento caro e de má qualidade.
Sr. Presidente, a reivindicação de cobertura por
Internet banda larga parte de toda Roraima, de toda a
população – jovens, empresários, estudantes, todos.
Não se refere apenas a um serviço, mas a algo maior.
O que se cobra é a inclusão digital, é a conexão com
o mundo. O nosso Estado já é geograficamente isolado, lá no extremo norte do nosso País, porque 80%
do seu território fica no hemisfério norte. Então, não
podemos ficar excluídos digitalmente.
A ação civil pública que citamos foi proposta pela
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com pedido
de liminar, que foi indeferido. Mas o Ministério Público,
instado a se manifestar no caso, requereu sua inclusão,
sendo considerado coautor.
Na verdade, o que faz a Oi constitui uma afronta
bancada com dinheiro público, com recursos de bancos
oficiais, que deveriam estar financiando o desenvolvimento regional, mas acabam por custear a expansão
da empresa.
Desejamos, Sr. Presidente, conhecer o volume
dos financiamentos concedidos à Oi com dinheiro público, assim como os demais estímulos a ela abertos,
igualmente com dinheiro público. Precisamos também
saber em que condições tais recursos foram disponibilizados a esse grupo econômico.
É mais do que simples transparência essa transparência agora garantida por lei, que nós aprovamos
aqui nesta Casa. Nós queremos, além disso, ter a
possibilidade de cobrar da empresa a prestação de
um serviço essencial ao nosso povo, pelo qual ela já
recebeu recursos e incentivos federais.
Podemos lembrar ainda que a transparência marca outras iniciativas legislativas em curso. É o caso do
marco civil da Internet, em que se procura garantir a
inexistência de privilégios na transmissão de dados.
Não podemos mais, Sr. Presidente, tolerar que
toda uma região, que toda uma unidade da Federação
seja discriminada em função de interesses econômicos menores do setor privado. Roraima, assim como
toda a Região Norte, tem direito à inclusão digital, e
é por isso que nós lutamos e acreditamos que, com a
parceria e o apoio do Ministério das Comunicações e
da Anatel, conseguiremos avançar na implantação, na
expansão do Plano Nacional de Banda Larga.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senadora Angela Portela.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo prazo regimental de dez minutos.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, eu peço a V.Exª que me inscreva para falar
como Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – V. Exª está inscrito, Senador Alvaro Dias.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Tomás Correia, lá
do nosso querido Estado de Rondônia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, amanhã é feriado nacional. Muita
gente pode até perguntar: por quê? Amanhã se comemora a Proclamação da República no Brasil.
A palavra república vem do latim, que é res publica, coisa pública. Significa que, ao romper com a monarquia, o Brasil queria, de fato, se tornar uma Nação,
onde o poder emana do povo e em seu nome é exercido; onde as coisas, isto é os recursos, são de todos; os
recursos têm de ser aplicados em benefício de todos.
Nós podemos perguntar: será que já estamos
numa república de fato? Será que as coisas públicas
são tratadas como se de todos fossem – aliás, como
deve ser? Cabe uma reflexão muito importante sobre
essa questão.
Eu – não é surpresa; todo mundo sabe – sou
maçom. Tenho conhecimento da história brasileira,
aliás, como a maioria dos brasileiros tem. Os principais movimentos do Brasil, como a independência do
País, embora tenha sido uma independência construída na conversa, foi feita por maçons. Inclusive, D.
Pedro I era o Grão-Mestre da Maçonaria do Grande
Oriente do Brasil.
A abolição da escravatura não foi diferente e a
própria proclamação da República. Marechal Deodoro,
que foi quem comandou, vamos dizer assim, as tropas
para fazer o ato simbólico da proclamação, era também
Mestre do Grande Oriente do Brasil.
Então, a Maçonaria brasileira nasceu com o Brasil
e esteve presente em todos os principais acontecimentos históricos que culminaram no País, em que hoje
vivemos. Diferente não poderia ser a sua participação
na Proclamação da República.
E, aqui abro aspas para uma notícia do jornal
Gazeta da Tarde, da edição do dia 15 de novembro
de 1889. Diz assim: “A partir de hoje, 15 de novembro de 1889, o Brasil entra em nova fase, pois pode
se considerar finda a Monarquia, passando a regime
francamente democrático com todas as consequências da liberdade.
A implantação de um Estado republicano foi, sem
dúvida, o fato histórico mais importante do nosso País
e teve como líderes e idealizadores desse movimento
maçons ilustres, que, hoje, estão nos nossos livros de
História, tais como já citei, Marechal Deodoro da Fon-
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seca, Benjamin Constant, Rui Barbosa, que adorna
com seu busto o plenário deste Senado, que, agora, vai
passar a se chamar Plenário Rui Barbosa, aprovado o
projeto recentemente, Campos Salles, Quintino Bocaiúva, Prudente de Morais, Silva Jardim e outros mais.
A ideia republicana é antiga no Brasil, ou era antiga no Brasil. Nós a vemos na Guerra dos Mascates
(1710), na Inconfidência Mineira (1788), na Revolução
Pernambucana (1817), na Confederação do Equador
(1824), na Sabinada (1837), e na Revolução Farroupilha (1835-1845).
Portanto, o Brasil clamava pela República. Era
uma questão de tempo.
O Império brasileiro estava desgastado e vagarosamente ruía-se. Iniciou a sua queda em 1870, após
a Guerra do Paraguai, onde, mesmo o Brasil saindo
vitorioso daquela campanha, o Exército, seu principal
agente, não foi devidamente valorizado, causando sérios descontentamentos. A Igreja, por sua vez, queria
a liberdade, pois, encontrava-se submetida ao padroado imperial.
Mas o fato principal, que fez com que o Império
perdesse a sua sustentação, foram as leis antiescravagistas, defendidas fervorosamente nas Lojas Maçônicas Brasileiras. Leis como a do Ventre Livre, a dos
Sexagenários e, finalmente, a Lei Áurea.
Atenta a todos esses fatos, a Maçonaria, através de várias Lojas como a Vigilância e Fé, de São
Borja, no Rio Grande do Sul, Loja Independência e
Regeneração III, ambas de Campinas, em São Paulo, aprovaram um manifesto contrário ao advento do
chamado Terceiro Reinado e enviaram a todas as Lojas do Brasil, para que tomassem conhecimento e que
apoiassem esta causa.
Mais uma vez, a Maçonaria estava à frente para
liderar um movimento democrático.
Em 10 de novembro de 1889 – portanto, cinco dias
apenas antes da proclamação –, em uma reunião na
casa do maçom Benjamin Constant, onde compareceram os também maçons Francisco Glicério e Campos
Salles, que decidiram a queda do Império – foi nessa
reunião que se decidiu a queda do Império –, Benjamin Constant foi incumbido de persuadir o Marechal
Deodoro da Fonseca, que também era maçom, porque
este era muito afeiçoado ao Imperador. O Imperador D.
Pedro II, realmente, era um homem, em tese, querido,
era um homem, digamos assim, de bom coração. Mas,
por fim, Deodoro assumiu o comando do movimento e
proclamou a República em 15 de novembro de 1889.
Faz-se necessário, aqui, uma justiça ao Imperador D. Pedro II, um homem culto – como disse –, ponderado, que, contrariando a opinião pública, não lutou
pelo trono. Interessante é que o povo em geral estava
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satisfeito com D. Pedro II. Quem não estava satisfeito
eram exatamente aqueles que percebiam a corrupção,
que percebiam o quanto o Império não era mais capaz
de dar respostas à questão da liberdade, à questão do
tratamento igualitário. E, por isso, como disse aqui, D.
Pedro II, por ter essas características, não lutou pelo
trono, embora, se quisesse, poderia ter havido derramamento de sangue, lutando pelo que, em tese, seria
um direito seu; e, portanto, num sentimento altruísta,
reconheceu que, para o Brasil, este seria o seu novo
e melhor destino.
Em resposta dada à mensagem ao novo Governo, diz:
À vista da representação escrita que me foi
entregue hoje, às 3 horas da tarde, resolvo,
cedendo ao império das circunstâncias, partir,
com toda a minha família, para a Europa, deixando esta Pátria, de nós tão estremecida, à
qual me esforcei por dar constantes testemunhos de entranho amor e dedicação, durante
mais de meio século em que desempenhei o
cargo de chefe de Estado, Ausentando-me,
pois, com todas as pessoas da minha família,
conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo os mais ardentes votos por
sua grandeza e prosperidade.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889, D.
Pedro de Alcântara.
Segue, para o exílio, o Imperador, e, com ele,
meio século de história do Brasil imperial. Estava proclamada a República e voltavam as esperanças de se
construir uma nova nação, dentro dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.
No dia 21 de novembro, o jornal República Brasileira publicava o seguinte trecho em seu editorial:
[…] Comecemos de pensar. Esta República que
veio assim, no meio do delírio popular, cercada
pela bonança esperançosa da paz; esta República no século XIX que surgiu com a precisão
dos fenômenos elétricos, sem desorganizar a
vida da família, a vida do comércio e a vida da
indústria; esta República americana que trouxe
o símbolo da paz, que se fez entre o pasmo e
o temor dos monarquistas e a admiração dos
sensatos – esta República é um compromisso
de honra e um compromisso de sangue. [...]
A exemplo de todos estes fatos, devemos ter os
mesmos atos de coragem que tiveram os maçons, que
hoje fazem parte da história da humanidade. Temos a
obrigação de agir para que, no futuro, sejamos citados
pelos que nos sucederem, e que, da mesma forma, os
nossos nomes fiquem registrados, como cidadãos atu-
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antes, na memória histórica de cada rua, cada bairro,
cada cidade, cada Estado e por toda a Nação.
Senador Tomás Correia, eu fiz questão de fazer
este registro, já que amanhã é o dia em que se comemora a Proclamação da nossa República, também
para chamar a população brasileira a uma reflexão.
Muitas das coisas não podem ser feitas, como foi feita a Proclamação, por um punhado de pessoas mais
ousadas ou mais iluminadas. A República com que
nós sonhamos, que ainda está por acontecer, precisa
ter a participação do povo, precisa que o povo saiba
que, por exemplo, os políticos que eles apontam como
corruptos, os políticos que dominam de maneira irregular Municípios, Estados e até mesmo, às vezes, o
País, são eleitos pelo cidadão que é eleitor. Então, é
preciso que o cidadão entenda que a alma da República é a democracia. Se a democracia não é exercida
na sua plenitude,…
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – …essa República é uma República adjetivada
– pode usar o adjetivo que quiser –, nunca será uma
boa República.
Portanto, é muito importante que, às vésperas
do feriado de amanhã, deixe-se aqui no Senado um
registro, inclusive sob a iluminação de Rui Barbosa,
para que a população brasileira, os jovens e os mais
idosos, meditem sobre isso. Nós precisamos fazer de
fato uma República para valer, uma República que
seja o instrumento para que todos sejamos, como diz
a nossa Constituição, iguais perante a lei e tenhamos
tratamento condigno. Mas isso depende do principal,
que é justamente o voto consciente, o voto livre que o
cidadão precisa aprender a exercer.
Peço a V. Exª, portanto, que, embora eu tenha
lido, autorize a transcrição na íntegra desta matéria,
que, aliás, é de autoria de um irmão maçom, Rogério
Vaz de Oliveira, da Loja Oriente do Rio Negro, Paraná, aqui no Brasil.
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.)
A maçonaria brasileira nasceu com o Brasil, e
esteve presente em todos os principais acontecimentos históricos e que culminaram no País que hoje vivemos. Diferente não poderia ser a sua participação
na Proclamação da República.
“A partir de hoje, 15 de novembro de 1889, o
Brasil entra em nova fase, pois pode-se considerar
finda a Monarquia, passando a regime francamente
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democrático com todas as consequências da Liberdade – Assim iniciava o editorial da Gazeta da Tarde,
da edição de 15 de novembro de 1889.
implantação de um Estado Republicano foi, sem
dúvida, o fato histórico mais importante de nosso País
e teve como lideres e idealizadores deste movimento,
Maçons ilustres que hoje estão nos nossos livros de História, tais como Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin
Constant, Ruy Barbosa, Campos Salles, Quintino Bocayuva, Prudente de Morais, Silva Jardim e outros mais.
A idéia republicana é antiga no Brasil; nós a vemos na Guerra dos Mascates (1710), na Inconfidência
Mineira (1788), na Revolução Pernambucana (1817), na
Confederação do Equador (1824), na Sabinada (1837)
e na Revolução Farroupilha (1835-1845).
Portanto, o Brasil clamava pela República! Era
uma questão de Tempo.
O Império Brasileiro estava desgastado e vagarosamente ruía-se. Iniciou a sua queda em 1870, após a
Guerra do Paraguai, onde, mesmo o Brasil saindo vitorioso
daquela campanha, o Exército, seu principal agente, não
foi devidamente valorizado, causando sérios descontentamentos. A igreja, por sua vez queria a liberdade, pois,
encontrava-se submetida ao padroado Imperial.
Mas o fato principal, que fez com que o império
perdesse a sua sustentação, foram as leis antiescravistas, defendidas fervorosamente nas Lojas Maçônicas
Brasileiras. Leis como a do Ventre Livre (1871), dos
Sexagenários (1885) e finalmente a Lei Áurea (1888).
Atentos a todos estes fatos, a Maçonaria, através
de várias Lojas como a Vigilância e Fé, de São Borja –
RS, Loja Independência e Regeneração III, ambas de
Campinas – SP, aprovaram um manifesto contrário ao
advento do Terceiro Reinado e enviaram a todas as Lojas
Maçônicas do Brasil, para que tomassem conhecimento
e que apoiassem esta causa. Mais uma vez a Maçonaria
estava à frente para liderar um Movimento Democrático.
Em 10 de novembro de 1889, em uma reunião
na casa do Irmão Maçom Benjamin Constant, onde
compareceram os Irmãos Maçons Francisco Glicério
e Campos Salles, que decidiram pela queda do Império. Benjamin Constant foi incumbido de persuadir o
Marechal Deodoro da Fonseca, já que este era muito
afeiçoado ao Imperador. Por fim, Deodoro assumiu o
comando do movimento e Proclamou a 15 de Novembro de 1889, a República no Brasil.
Faz-se necessário aqui uma justiça ao Imperador
D. Pedro II, um homem culto, ponderado, que contrariando a opinião pública, não lutou pelo trono, pois não
queria ver derramado o sangue de brasileiros, demonstrando um alto sentimento altruísta, reconhecendo que
para o Brasil este seria o seu novo e melhor destino.

Quinta-feira 15

369

61081

E em resposta dada à mensagem ao Novo Governo diz:
“À vista da representação escrita que me foi
entregue hoje, às 3 horas da tarde, resolvo,
cedendo ao império das circunstâncias, partir,
com toda a minha família, para a Europa, deixando esta Pátria, de nós tão estremecida, à
qual me esforcei por dar constantes testemunhos de entranho amor e dedicação, durante
mais de meio século em que desempenhei o
cargo de chefe de Estado. Ausentando-me,
pois, com todas as pessoas da minha família,
conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo os mais ardentes votos por
sua grandeza e prosperidade.”
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889
D. Pedro de Alcântara.
Segue, para o exílio, o Imperador, e com ele,
meio século de história do Brasil imperial. Estava proclamada a República e voltavam as esperanças de se
construir uma nova nação, dentro dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.
No dia 21 de novembro, o jornal República Brasileira, publicava o seguinte trecho em seu editorial:
Comecemos de pensar. Esta República que veio
assim, no meio do delírio popular, cercada pela bonança esperançosa da paz; esta República no século XIX
que surgiu com a precisão dos fenômenos elétricos,
sem desorganizar a vida da família, a vida do comércio
e a vida da indústria; esta República americana que
trouxe o símbolo da paz, que fez-se entre o pasmo e
o temor dos monarquistas e a admiração dos sensatos – esta República é um compromisso de honra e
um compromisso de sangue. (...)”
A exemplo de todos estes fatos devemos ter os
mesmos atos de coragem que tiveram os maçons que
hoje fazem parte da história da Humanidade. Temos a
obrigação de agir para que, no futuro, sejamos citados
pelos maçons que nos sucederem, e que, da mesma
forma, os nossos nomes fiquem registrados, como cidadãos atuantes, na memória histórica de cada rua, cada
bairro, cada cidade, cada Estado, por toda a Nação.
E que estes maçons do futuro tenham em nós,
como tivemos nos maçons do passado, o exemplo motivador da defesa da cidadania como instrumento de
busca de uma sociedade mais igualitária, mais justa
e fraterna, portanto mais feliz.
Rogério Vaz de Oliveira, M.’.M.’.
ARLS CAVALEIROS DO VALE DO RIO NEGRO
ORIENTE DE RIO NEGRO – PARANÁ, BRASIL
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – V. Exª, Mozarildo Cavalcanti, será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra, como Líder, ao Senador Alvaro Dias.
Posteriormente, os inscritos serão o Senador
Flexa Ribeiro e o Senador Humberto Costa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o povo
brasileiro tem sido generoso demais com os seus governantes e a consequência é que os governantes
abusam em excesso.
Vários órgãos de imprensa, no último final de
semana, abordaram aquele que pode ser mais um
grande escândalo, que, provavelmente, permanecerá
na penumbra e terminará com a vitória da impunidade. Mas nós temos o dever de buscar esclarecimentos.
Por isso, estamos protocolando um requerimento de
informações. Peço a V. Exª que insira, nos Anais desta
sessão, a íntegra desse requerimento, em que nós destacamos que uma empresa denominada Unicel, mesmo
falida, está a ponto de fechar um grande negócio, ao
ser comprada pela Nextel por valores que, estima-se,
chegariam a cifras próximas a R$500 milhões.
Ocorre, Sr. Presidente, que a Unicel, que conseguiu autorização para operar a telefonia celular em
São Paulo, não conseguiu honrar seus compromissos,
deu calote em clientes e fornecedores e acumulou uma
dívida superior a R$150 milhões. A Anatel é a maior
credora da Unicel. A Unicel funciona em local incerto
e não sabido e tem como diretor o Sr. José Roberto
Camargo, marido da ex-Chefe da Casa Civil do governo Lula, Erenice Guerra.
Pasmem os senhores! Como este País pode suportar tanta canalhice? Como este País pode aguentar
tantas falcatruas, Sr. Presidente?
A revista Veja, em sua edição de 14 de novembro
do corrente, publicou matéria intitulada “O prejuízo que
vai dar lucro”, mostrando que a empresa Unicel, mesmo falida, está a ponto de fechar um grande negócio,
ao ser comprada pela Nextei por valores que, estima-se, chegariam a cifras próximas de R$ 500 milhões
Desde que a Unicel fechou as portas, dormita
na Anatel o processo de cassação das concessões
conseguidas pela empresa dirigida pelo marido da ex-Ministra. Em 2005, isso foi denunciado à época. O Sr.
Elifas Gurgel, hoje representante da Unicel, assinou a
licença dada à empresa, contrariando pareceres técnicos que desaconselhavam a concessão.
Este é o Governo que temos. Este é o Governo
que alcança alta popularidade. E nós sabemos como
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angaria popularidade este Governo, mas veja: esse é
mais um escândalo. Quando é que vamos ter a oportunidade de deixar de vir à tribuna para anunciar escândalos neste País?
Estamos apenas apresentando um requerimento.
Vamos dar oportunidade ao Ministro das Comunicações
de nos esclarecer. Quem sabe estejamos enganados?
Estamos exagerando com essa indignação latente que
explode a cada vez que se vem à tribuna para anunciar
um descalabro administrativo?
Ora, uma empresa que primeiramente obtém
vantagens em razão do tráfico de influência, em razão
do parentesco, em razão da proximidade com o poder,
com licença contrariando pareceres técnicos, depois
é privilegiada, privilegiada pelo Governo, assume responsabilidades, não honra as responsabilidades assumidas, vai à falência, não existe. Endereço incerto e
não sabido. Não existe! E anuncia-se um negócio que
pode chegar a R$500 milhões?!
Ora, Sr. Presidente, estão abusando demais da
paciência do povo brasileiro.
Há poucos dias, uma multidão incalculável foi às
ruas, em Buenos Aires e em outras cidades da Argentina, para protestar. Milhões de argentinos nas ruas protestando contra a postura do seu governo. No Brasil,
o Supremo Tribunal Federal condena o mensalão e os
mensaleiros, mas nós continuamos assistindo à vitória
da impunidade em muitas oportunidades.
É hora do basta, é hora de pararmos com isso.
Onde é que este País vai parar?
Sr. Presidente, lastimo ter que fazer um pronunciamento marcado pela indignação. Mas quero também, mudando de assunto em respeito aos prefeitos
que vieram a Brasília e voltaram decepcionados,
manifestar desta tribuna a minha solidariedade a todos eles, de todos os partidos. Estiveram em Brasília
e foram recebidos não pela Presidente da República, foram recebidos pela Ministra Ideli Salvatti, que
anunciou medidas que não alcançam a importância
da presença deles aqui, medidas que não são compatíveis com as exigências deste momento para os
senhores prefeitos do Brasil.
Entre essas medidas está o pagamento, até sexta-feira, do fundo de exportações devido aos Municípios,
de R$1,900 bilhão. O que significa isso? Atender a
um compromisso existente. O Governo deve isso aos
Municípios. Não está fazendo nenhuma concessão,
não está fazendo nenhum favor, não está oferecendo
nenhum presente. Portanto, o Governo não fará nada
mais do que a sua obrigação ao repassar esses recursos até sexta-feira.
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Além disso, prometeu-se uma medida provisória que será publicada no Diário Oficial da União até
amanhã, permitindo que os Municípios parcelem as
suas dívidas previdenciárias e recebem repasses do
Governo de auxílio à estiagem.
Outra vez aquela postura do imediatismo, do
oportunismo, em que os governantes demonstram
adotar como horizonte temporal a exata duração do
seu mandato, empurrando os problemas adiante, empurrando os problemas além dos limites da sua gestão.
Que resolvam depois! Vamos aumentar a dívida
deste País! Vamos tornar insuportável para o povo
brasileiro pagar juros e serviços da dívida, porque
nós estamos assumindo uma posição de incompetência administrativa absoluta. Não temos condições
de resolver os nossos problemas, não resolvemos os
problemas de ninguém. Empurramos adiante. Não
fazemos reformas, não enfrentamos a realidade. Reformas, prometemos durante a campanha, depois
que se dane o País! Para que reforma? Reforma traz
desconforto, aborrecimento.
Então os prefeitos chegam e voltam. O que eles
conseguem é uma promessa de que as suas dívidas
serão empurradas um pouco adiante. Isso não resolve, isso não é solução, e é por isso que o próprio Presidente Paulo Ziulkoski, da Associação dos Prefeitos,
representando os prefeitos, afirmou:
O FPM é a maior urgência dos prefeitos no atual momento em que o fechamento de contas
não bate, e nós esperávamos que o Governo
atendesse a esse pedido. São mais de três mil
prefeitos que podem ser fichas sujas, e essas
medidas ajudam, mas não tiram a corda do
pescoço de ninguém.
Defende e ressalta:
O rombo de mais de um R$1,8 bilhão que faltam do Fundo de Participação dos Municípios
precisa ser coberto.
Ou seja, ao adiar uma dívida da Previdência, o
Governo não soluciona problema algum; apenas faz
cortesia com o chapéu do futuro. Durante este ano,
fez cortesia com o chapéu dos Municípios brasileiros,
concedendo isenções fiscais a setores da economia,
e acabaram arrombando os cofres municipais. Não
devolvem o que tomaram dos Municípios, nem sequer
devolvem o que tomaram dos Municípios brasileiros.
Mais uma vez, os prefeitos chegam a Brasília e voltam
decepcionados para as suas cidades.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 964, DE 2012
Solicita informações ao senhor Ministro
de Estado das Comunicações sobre processos de concessões em tramitação na
Agência Nacional de Telecomunicações
– Anatel.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas as seguintes informações ao senhor Ministro de Estado das Comunicações sobre processos
de concessões em tramitação na Agência Nacional de
Telecomunicações – Anatel:
1. Em que data a empresa Unicel obteve autorização para operar a telefonia celular em São Paulo?
2. Qual o diretor que assinou a licença dada à
empresa?
3. A empresa ainda continua em atividade?
4. Quem são os sócios da empresa registrados
na Junta Comercial de São Paulo?
5. A Anatel tem conhecimento de ações tramitando na esfera judicial contra a Unicel?
6. A Unicel está inscrita no Cadastro de Inadimplentes do Governo Federal?
7. A Unicel está em dia com os pagamentos das
licenças adquiridas em leilões promovidos pela
Anatel?
8. Há processos de cassação das concessões
obtidas pela Unicel em tramitação na Anatel?
9. Há quanto tempo esses processos tramitam
na Anatel?
10. Se há processos de cassação dessas concessões, quais os motivos elencados nesses
processos que justificam o cancelamento das
autorizações?
11. Quais os motivos que justificam o atraso na
apreciação desses processos?
12. Anexar cópia dos processos de cassação de
concessões da empresa Unicel que tramitam na
Anatel, com todos os pareceres técnicos e jurídicos correspondentes.
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13. A Anatel avalia algum processo de compra
da Unicel pela Nextel?
14. Em que condições estão baseadas essa negociação?
Justificação
A revista Veja, em sua edição de 14 de novembro
do corrente, publicou matéria intitulada “O prejuízo que
vai dar lucro”, mostrando que a empresa Unicel, mesmo falida, está a ponto de fechar um grande negócio,
ao ser comprada pela Nextel por valores que, estima-se, chegariam a cifras próximas de R$ 500 milhões.
Ocorre que a Unicel, que conseguiu autorização para operar a telefonia celular em são Paulo, não
conseguiu honrar seus compromissos, deu calote em
clientes e fornecedores e acumulou uma dívida superior a R$ 150 milhões.
A matéria mostra que a Anatel é a maior credora
da Unicel – que funciona em local incerto e não sabido – e que tem como diretor o Sr. José Roberto Camargo, marido da ex-Chefe da Casa Civil do governo
Lula, Erenice Guerra.
Segundo a matéria, “Desde que a Unicel fechou
as portas, dormita na Anatel o processo de cassação
das concessões conseguidas pela empresa dirigida
pelo marido da ex-ministra”.
A matéria informa, também, que, quando comandou a Anatel, em 2005, o sr. Elifas Gurgel, hoje representante da Unicel, assinou a licença dada à empresa,
contrariando pareceres técnicos que desaconselhavam
a concessão.
Assim, o presente requerimento busca os devidos
esclarecimentos sobre esse processo, principalmente
no que diz respeito à atuação da Anatel.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 2012. –
Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão.
Com a palavra o nobre Senador Humberto Costa
pelo prazo de 10 minutos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes
da Rádio Senado, expectadores da TV Senado, venho a
esta tribuna hoje para debater um tema que considero
extremamente relevante ���������������������������
para a saúde da nossa população. Gostaria de chamar a atenção para as práticas
de falsificação e adulteração de medicamentos, órte-
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ses, próteses, fitoterápicos, cosméticos, saneantes e
outros produtos fiscalizados pela Vigilância Sanitária.
Essa é uma das mais cruéis formas de pirataria, pois sua prática afeta danosamente a saúde dos
usuários dos produtos alterados, seja pela ingestão
de substâncias nocivas à saúde ou pela falta do tratamento adequado. Seu combate se dá em defesa da
saúde pública deste País, mas ainda se dá em defesa
das empresas que produzem regularmente, pagam
impostos e geram empregos. Isso porque a pirataria
de medicamentos consiste numa prática de concorrência desleal. Esse crime prejudica também a produção
científica e os investimentos realizados em inovação
tecnológica para o desenvolvimento de novos produtos
na área da saúde.
Hoje, entre os medicamentos mais sujeitos à pirataria estão os remédios para disfunção erétil, anabolizantes, os indicados para tratamento de obesidade
e os medicamentos controlados, dentre outros. Mas
há outros casos observados recentemente no Brasil
e em vários países.
Em abril deste ano, por exemplo, a Polícia Federal
e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa
desarticularam um esquema de contrabando e comercialização, sem autorização legal, de toxina botulínica,
popularmente conhecida como botox. O produto chegava ilegalmente ao País sem qualquer registro e autorização de uso e era vendido para médicos de diversas
cidades, como Recife, Caruaru, João Pessoa, Natal,
São Paulo, Belo Horizonte, entre outras. Durante cinco
anos, esse produto irregular circulou por esses mercados. Vale lembrar que, além da aplicação estética,
o botox é usado de forma terapêutica, sendo aplicado
no tratamento de disfunções neurológicas e motoras.
Segundo reportagem publicada hoje pelo jornal
O Globo e intitulada “Falsificação de Medicamentos:
Uma Epidemia Global”, 10% dos remédios comercializados nos países pobres são falsificados ou estão
fora dos padrões. O texto informa que pelo menos 100
mil pessoas morrem todos os anos no planeta devido
a medicamentos de baixa qualidade ou falsificados
para câncer, doenças cardiovasculares ou infecciosas.
A reportagem cita o recente surto de meningite
letal, que deixou 29 vítimas nos Estados Unidos por
causa de injeções de esteroide que estavam contaminadas. E lembra ainda do caso ocorrido em março
deste ano no Paquistão, quando 125 pessoas tomaram
medicamento para o coração que continha um volume
tóxico de uma droga destinada ao combate da malária.
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O texto publicado no jornal alerta ainda para a
necessidade de uma legislação global, ressaltando
os entraves nos debates diplomáticos sobre o tema.
De fato, o assunto tem preocupado entidades
de saúde de todo o mundo. Tanto é assim que a Organização Mundial de Saúde (OMS) realizará agora,
entre os dias 19 e 20 de novembro, em Buenos Aires,
a 1ª Reunião do Mecanismo de Estados-membros da
OMS para Controle e Prevenção de Medicamentos
Falsificados. Neste evento, do qual terei a honra de
participar como convidado do Ministério da Saúde,
vamos contribuir com a experiência brasileira e com
novas ideias para a formação e construção de uma
proposta sólida global.
Nesta Casa, apresentei três projetos que considero relevantes para a ampliação do combate à pirataria de medicamentos. Um deles foi aprovado hoje,
em caráter terminativo, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) e agora segue para a apreciação dos Deputados Federais. Refiro-me ao Projeto
de Lei do Senado (PLS) n° 368/2011, que concede
competência à Polícia Federal para apurar crimes de
repercussão interestadual envolvendo a falsificação,
corrupção e adulteração de medicamentos, e inclusive a
venda desses remédios, desses produtos pela Internet.
Caros colegas, precisamos dotar a Polícia Federal
da competência necessária para melhor atuar nessa
área de combate à pirataria de medicamentos, Hoje,
a Polícia Federal tem encontrado dificuldades jurídicas
para realizar essas operações, em função do recente
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Essa
Corte reconheceu o papel do órgão no combate à pirataria de medicamentos somente nos casos em que
o delito for internacional.
O projeto aprovado hoje na CCJ se soma a outros dois que aqui apresentei e que já tramitam na Câmara dos Deputados. Um deles é o PLS n° 162, que
institui uma Política Nacional de Combate à Pirataria
de Produtos Submetidos à Vigilância Sanitária. Essa
política consiste num conjunto de açoes necessárias
ao enfrentamento e ao combate à pirataria, a serem
executadas por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta.
A criação de uma política nacional de combate à
pirataria permitirá a integração de atividades de inteligência dos setores e órgãos envolvidos, objetivando a
criação e o aprimoramento de ações hoje existentes,
fortalecendo a cooperação interinstitucional, além de
promover a capacitação de agentes envolvidos com a
questão. Em ocasiões em que os órgãos de inteligência atuaram de forma conjunta, foi possível ampliar
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ações de investigação e fiscalização de estabelecimentos clandestinos e de produtos piratas. Hoje, a
grande maioria das ações contra pirataria é executada
de forma isolada.
Outro projeto de lei que apresentei permite a cassação do registro comercial de drogarias, distribuidoras
ou outras empresas envolvidas na falsificação, adulteração ou alteração de medicamentos, cosméticos e
outros produtos correlatos.
Com o PLS n° 464, será possível a interdição
cautelar da empresa encontrada com medicamentos
falsificados, antes do final do processo administrativo.
Hoje, o órgão competente só pode apreender o contrabando, porém a empresa continua aberta e pode
voltar às atividades ilícitas enquanto é processada.
Sr. Presidente, com esses três projetos, que se
complementam, esperamos avançar no combate à
pirataria de medicamentos, impedindo que muitos
brasileiros e brasileiras sejam prejudicados com essa
prática terrível – algumas vezes até letais. Quem sabe
podemos ainda contribuir para o fortalecimento de uma
política global?
Mas, antes de concluir meu pronunciamento,
caros colegas Senadores e Senadoras, gostaria de
lembrar a data de hoje, Dia Mundial de Combate ao
Diabetes.
Segundo dados do Ministério da Saúde, 54,8 mil
pessoas morreram por consequência dessa doença em
2010. Ela mata mais do que os acidentes de trânsito
e a AIDS, por exemplo.
Para orientar sobre a prevenção da doença e
seus sintomas, o Ministério da Saúde lançou ontem o
portal Autocuidado do Diabetes. Uma iniciativa importante para que as pessoas tenham maior consciência
dos cuidados que devem ser tomados.
Quero aqui parabenizar o Ministério da Saúde
e agradecer pela tolerância de V. Exª e pela compreensão dos nossos colegas Senadores e das nossas
colegas Senadoras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Humberto Costa.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Pois não, Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
há um requerimento de um pedido de urgência. Aprovamos hoje, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, um projeto de lei que cria, de fato e de direito,
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a estrutura da Superintendência de Desenvolvimento
do Centro-Oeste, o chamado Sudeco. Eu queria que,
quando V. Exª julgar oportuno, votássemos o requerimento e, na Ordem do Dia, só assim, em havendo
acordo de liderança, talvez pudéssemos votar este
projeto de lei ainda hoje.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Senador Moka, vou consultar as Lideranças para a colocação, na Ordem do Dia, do requerimento de V. Exª; em havendo acordo, votaremos
o requerimento e, assim, posteriormente, o projeto a
que V. Exª se refere.
Concedo a palavra, por 10 minutos, ao Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Tomás Correia, assim
com o Senador Casildo Maldaner, hoje, repercutiu
as palavra de ontem do Ministro da Justiça, também
quero refletir aqui a respeito, porque as considero de
grande relevância.
O Ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, numa palestra, ontem, para empresários mencionou: “Se fosse para cumprir muitos anos em uma
prisão nossa, [aqui no Brasil], eu preferiria morrer”
José Eduardo Martins Cardoso ressaltou que as
condições dos presídios brasileiros causam violações
aos direitos humanos. E comentou: “Quem cometeu
crime pequeno sai de lá criminoso maior”, e destacou
que a reinserção social é a razão fundamental das
punições.
Não é porque não tenho um sistema correto
que vou penalizar situações definitivas; pena
não é castigo, é oportunidade para ser reinserido; é preferível um sistema com penas bem
dosadas, que funcionem, do que um com penas muito severas.
Do que nós precisamos? [perguntou o Ministro]
De um bom sistema, com reinserção social, e
não com prisão perpétua ou pena de morte,
afirmou no evento organizado por um Grupo
de Líderes Empresariais (Lide). ‘Temos um
sistema prisional medieval, que não só desrespeita os direitos humanos como não possibilita a reinserção’ – explicando que falava
como cidadão, e não como governante.
Considero da maior relevância essas declarações
do Ministro José Eduardo Martins Cardozo, que tiveram
enorme repercussão. Mas acho que ele traz como que
um grito de alerta muito importante.
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É claro que hoje estamos discutindo muito, refletindo sobre essas suas afirmações, mas, sobretudo, é
importante, neste momento em que surgem inúmeros
conflitos e um alto grau de violência em grande parte de metrópoles brasileiras, inclusive na grande São
Paulo e, há poucos dias, em Santa Catarina e no Rio
de Janeiro.
Ainda ontem, tive oportunidade de assistir o excelente programa de Caco Barcellos, Profissão Repórter, onde ele destacou os inúmeros casos de violência
que têm ocorrido nos últimos meses ou semanas, especialmente na Grande São Paulo, mas também em
outros lugares do Brasil, em que, por vezes, pessoas
são baleadas, às vezes porque estão perto de tiroteios que são travados entre policiais e bandidos ou
criminosos; e também inúmeros casos de pessoas que
acabaram sendo baleadas e mortas sem terem sido
responsáveis por qualquer crime, às vezes por abuso
das autoridades policiais ou de algum policial. Houve
inclusive o caso de um servente que, há poucos dias
em São Paulo, acabou sendo retirado de sua casa,
colocado em uma viatura e baleado até morrer, sendo
objeto de um registro policial como se tivesse fugido
depois de ter realizado um crime que não cometeu, e
que teria sido baleado na fuga.
Em verdade, alguns de nossos policiais militares,
às vezes, policiais civis têm cometido abusos que causam ainda maior preocupação à população.
Ainda, a pedido de moradores do Bairro de Heliópolis, nesse último domingo, eu percorri as suas
ruas, bares e padarias – lojas de pequeno comércio.
E, conversando com as pessoas, me disseram como,
no final de semana anterior, ali tinha ocorrido uma assim chamada batida policial, em que alguns policiais
militares vieram conversar com a população, mas em
termos muito desrespeitosos, como se em cada um dos
bares, em cada uma das padarias e lojas de pequenos
comerciantes lá estivessem pessoas que estariam necessariamente cometendo crimes ou que tivessem cometido ações criminosas; e por isso já foram os policiais
derrubando mesas, agredindo pessoas ou tratando-as
como se estivessem agindo de forma criminosa; e, de
uma forma muito ameaçadora e desrespeitosa, o fato
de viverem ali, em um bairro mais carente, pessoas
humildes que muitas vezes são pessoas trabalhadoras
não podem ser assim destratadas pelas autoridades
policiais, porque isso acaba gerando muito maior preocupação e maior belicosidade.
Não é à toa que há um clima muito difícil hoje
em diversos bairros da Grande São Paulo onde está
havendo o chamado “toque de recolher”. Os morado-
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res, a partir de 20h, 22h, são instados a permanecer
em casa e não mais percorrer as ruas, a não ser depois do amanhecer. Isso vem causando uma grande
preocupação.
Por outro lado, aquilo que o Ministro José Eduardo Martins Cardozo revelou na sua palestra de ontem
leva em conta o fato de nós hoje termos um número
muito grande de presos em relação ao que existe de
vagas no sistema penitenciário. Ele enfatizou que os
governos Federal, estaduais e municipais têm responsabilidade. Temos de parar com o jogo de empurra.
Quero aqui saudar o entendimento havido na
semana passada e nesta semana entre o Governo do
Estado de São Paulo, do Governador Geraldo Alckmin,
e o próprio Ministro da Justiça, José Eduardo Martins
Cardozo, pois eles assinaram um documento de cooperação no último dia 12, segunda-feira, justamente
para prevenir, coibir a violência em todo o Estado de
São Paulo. O Governo Federal investirá R$60 milhões
para a criação de um novo comando de policiamento
da capital, que integrará polícias, órgãos do Governo
Federal e do sistema de Justiça, para desenvolvimento e controle.
O Governador Geraldo Alckmin admitiu a dificuldade do Estado em controlar, por exemplo, o uso de
telefones celulares dentro dos presídios de São Paulo.
Mencionou que há uma dificuldade quanto à questão
de bloqueadores de celulares e que o governo vai estudar a adoção de uma tecnologia que possa bloquear
em áreas pequenas.
O acordo entre Governo Federal e o Estadual
prevê a transferência de presos considerados de alta
periculosidade para penitenciárias federais. A primeira
transferência já foi realizada, de Antônio Cesário da
Silva, o “Piauí”. Mas outras não serão anunciadas previamente, por motivo de segurança. Uma agência de
segurança para a troca de informações entre os níveis
de governo já está funcionando, e é importante que
essas ações se deem de forma a mais eficiente possível e com espírito de colaboração. Haverá também um
plano de contenção de fronteiras, portos e aeroportos
com o intuito de coibir a entrada de drogas e armas no
Estado de S. Paulo, e, a partir de segunda-feira próxima, dia 19, isso já estará em funcionamento.
Agora, quero aqui enfatizar a importância de mais
e mais, no Brasil, aplicarmos as chamadas penas alternativas, penas restritivas de direitos, que são conhecidas como penas e medidas alternativas cuja sanção
penal substitui a sanção penal de até quatro anos de
condenação para crimes praticados sem violência nem
grave ameaça, tais como uso de drogas, acidente de
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trânsito, violência doméstica, abuso de autoridade,
desacato à autoridade, lesão corporal leve, furto simples, estelionato, ameaça, injúria, calúnia, difamação,
dentre outros previstos na legislação brasileira atual.
As penas alternativas eram pouco aplicadas no
Brasil, ainda que previstas na Lei de Execução Penal
nº 7.910, de 1994, devido à dificuldade do Poder Judiciário e do Ministério Público na fiscalização do seu
cumprimento e a sensação de impunidade, às vezes,
da sociedade. Mas a aplicação das penas e medidas
alternativas volta sempre à pauta das discussões, inclusive com a elaboração de regras mínimas das Nações
Unidas para a elaboração de medidas não privativas
de liberdade, as chamadas Regras de Tóquio, que têm
sido recomendadas pela ONU a partir de 1990, com
a finalidade de se instituírem meios mais eficazes e
melhoria na prevenção da criminalidade no tratamento
dos delinquentes.
Obviamente, se nós quisermos ter as nossas
penitenciárias menos superlotadas e com uma qualificação que não seja a de um sistema medieval, como
lembrou o Ministro da Justiça, José Eduardo Martins
Cardozo, mais e mais nós precisamos colocar em prática as penas alternativas.
E eu quero aqui saudar os esforços de todos aqueles que estão empenhados, seja no âmbito da Justiça,
mas também os secretários de segurança de cada um
de nossos Estados, e, sobretudo, estimular o Ministério
da Justiça e os órgãos de Justiça de nosso País para
que mais e mais venham a aplicar penas alternativas.
Acredito mesmo que nós aqui, no Congresso
Nacional, e, em especial, no Senado, na hora de estarmos examinando as modificações no Código Penal,
precisamos considerarmos a possibilidade de aplicação
de mais e mais penas alternativas.
Quero aqui registrar inclusive um editorial do
jornal O Estado de S. Paulo, “O sucesso das penas
alternativas”, de 21 de junho de 2010, mas que continua extremamente atual, onde menciona que, criado
há mais de duas décadas com o objetivo de desafogar
as prisões e reduzir as taxas de reincidência criminal,
o sistema de penas alternativas implantado no Brasil
vem apresentando resultados tão bons que a Organização das Nações Unidas o classificou como uma
das melhores práticas para a redução da superlotação
carcerária, recomendando sua adoção pelos países
membros, principalmente os da América Latina. Então,
tem havido recomendações do Conselho Nacional de
Justiça e do Departamento Penitenciário Nacional do
Ministério da Justiça para que mais e mais venha a se
aplicar tais formas.
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Também quero ressaltar que a Secretaria de
Assuntos Penitenciários do governo do Estado de
São Paulo publicou um livreto de penas alternativas,
onde ressalta que as penas restritivas de direitos são
instrumentos de transformação do beneficiário e da
sociedade na forma de agir e pensar. Esse processo
oferece momentos de reflexão sobre as possíveis soluções para os erros, dentre outras reflexões, e tem
como objetivo cultivar a consciência social, assim como
atitudes construtivas, proporcionando ao beneficiário
o contato com pessoas conscientes de sua cidadania,
inserindo-lhe novos valores e conceitos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que reconhece a dignidade como fundamento da liberdade, da justiça e da paz, adotada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em 1948, foi um importante
passo no âmbito internacional para a recomendação
de penas alternativas.
Desde então, a ONU se empenhou em aprovar
resoluções para o tratamento de presos como a edição
das regras mínimas para o tratamento dos presos em
1955, que recomendou a aplicação de pena não privativa da liberdade e o Pacto Internacional dos Direitos
Políticos e Civis, de 1966, que reforçou a implantação,
execução e fiscalização das penas alternativas à prisão.
Somente em 1990, entretanto, com a aprovação
pela Assembleia da ONU das regras mínimas das
Nações Unidas para a elaboração de medidas não
privativas de liberdade, houve uma mudança efetiva,
pois as chamadas Regras de Tóquio recomendaram
a adoção de alternativas penais, como, por exemplo,
a reinserção de direitos, a indenização da vítima e a
composição do dano causado, além de ressaltar a
observância imprescindível das garantias da pessoa
condenada.
No âmbito nacional, a reforma do Código Penal,
de 1984, que agora estamos examinando, introduziu no
ordenamento jurídico as penas restritivas de direitos,
como a Prestação de serviços à Comunidade.
Em 1995, com a Lei nº 9.099 – que conceituou o
crime de menor potencial ofensivo como aquele que a
pena máxima cominada ao delito seja igual ou inferior
a um ano –, foram criados os Juizados Especiais Criminais, estabelecendo-se novos procedimentos para
crimes de menor potencial ofensivo, como a transação penal e suspensão condicional do processo e a
aplicação imediata de penas restritivas de direito nas
modalidades previstas no Código Penal.
Assim, o delito encarado como fenômeno social
que nasce no seio da comunidade só pode ser controlado pela ação conjunta do Governo e da sociedade.
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Uma política de valorização da pena de prestação de
serviço à comunidade, portanto, visa a promover essa
ação conjunta.
No Estado de São Paulo, a Secretaria da Administração Penitenciária promove, desde 1997, o Programa Integrado de Prestação de Serviço à Comunidade, iniciativa pioneira de trabalho conjunto entre o
Poder Executivo e o Poder Judiciário. Essa iniciativa
consolidou-se através da Vara de Execuções Criminais,
que, mediante a Portaria nº 08/97 da Corregedoria dos
Presídios de São Paulo, tornou a SAP apta a administrar, acompanhar e fiscalizar as penas de Prestação de
Serviços à Comunidade, por intermédio das Centrais
de Penas e Medidas Alternativas.
Ao propor a criação das Centrais de Penas e
Medidas Alternativas, a Secretaria de Administração
Penitenciária teve por objetivo promover a expansão
quantitativa e qualitativa da aplicação das penas de
prestação de serviço à comunidade no Estado de
São Paulo. Ao mesmo tempo, ofereceu ao Judiciário
programas de acompanhamento e fiscalização até a
efetiva execução das penas e medidas alternativas,
bem como a elevação dos potenciais preventivos, retributivos e ressocializadores, a partir da ideia de eficiência e qualidade no acompanhamento e de rigor e
seriedade na fiscalização.
As Centrais de Penas e Medidas Alternativas
já implantadas pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo têm como intuito
fornecer suporte técnico, administrativo, orientação e
acompanhamento da prestação de serviço à comunidade, com foco no autor da infração penal e na participação social.
A intervenção desenvolvida pela equipe técnica
das Centrais de Penas e Medidas Alternativas visa auxiliar as Varas de Execução Criminal, Jecrim e Ministério Público, como órgão da execução penal inserido
em um contexto de política criminal e dirigido para o
fiel cumprimento das penas ou medidas alternativas.
O processo de trabalho das equipes técnicas é
de natureza psicossocial, ainda que a demanda e o
produto do trabalho sejam jurídicos, de natureza processual ou penal. Assim, o tratamento legal deve ser
seguido em todos os seu procedimentos e consequências, sempre tendo em vista, porém, as necessidades
apresentadas pelos infratores que, em sua maioria,
não são jurídicas.
A pena/medida alternativa é uma medida punitiva de caráter educativo e socialmente útil, imposta ao
infrator em substituição à pena privativa de liberdade.
Propõe-se, portanto, a não afastar o indivíduo da so-
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ciedade ou excluí-lo do convívio de seus familiares
e nem expô-lo aos males do sistema penitenciário,
conforme o Diretor do Departamento de Reintegração
Social Penitenciário, Mauro Rogério Bittencourt, coloca na apresentação deste livro, que contém, ainda,
por parte da Srª Márcia Antonietto, Diretora do Centro de Penas e Medidas Alternativas, um histórico a
respeito de como vem se desenvolvendo a Central
de Penas e Medidas Alternativas, �����������������
implantada a partir da manifestação do interesse do juiz da execução
criminal da comarca, através de ofício enviado ao
Secretário de Estado da administração penitenciária,
informando a média dos casos de penas alternativas
aplicadas a cada mês.
Aqui, neste livro, está a explicação da legislação
a respeito dos requisitos necessários para que o condenado tenha direito ao benefício da pena alternativa:
com a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos
que justamente, aqui, eu proponho que seja até estendida para mais anos: o crime sem violência ou grave
ameaça à pessoa; qualquer que seja a pena: se o crime for culposo em razão de imprudência, negligência
ou imperícia, não reincidência em crime doloso – que
se refere àquele com a intenção de atingir o resultado
ou assumir o risco de produzir o ato deletivo –, a verificação da culpabilidade e antecedente conduta social
e a personalidade do condenado, bem como motivos
e circunstâncias que indiquem a substituição. Art. 76
e art. 89 da lei 9.099, de 1995 e seus parágrafos, para
os crimes de menor potencial ofensivo.
Os tipos de penas restritivas de direitos alternativas previstas no art. 43 do Código Penal são: a prestação pecuniária, o pagamento, em dinheiro, à vítima
ou aos seus dependentes, ou a entidade pública ou
privada com destinação social de cestas básicas etc.,
a perda de bens ou valores pertencentes ao condenado, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, ressalvada a legislação especial, sendo bens imóveis e
móveis em valores, títulos e ações, e outros papéis
que representem dinheiro, a prestação de serviços
à comunidade ou entidades públicas, a atribuição de
tarefas gratuitas ao condenado, a interdição temporária de direitos, proibição de exercício de cargo, proibição de exercício de profissão, proibição de frequentar
determinados lugares, suspensão da habilitação de
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dirigir veículos, limitação de fins de semanas, 5 horas
diárias aos sábados e domingos em casas de albergados, podendo ser ministrados cursos e palestras como
atividades educativas.
Fico aqui pensando, quando uma pessoa, digamos, por alguma falta, ao invés de ser condenado a
estar tantos anos trancafiado numa prisão superlotada,
sem a possibilidade de ali realizar um trabalho produtivo ou que envolva um aspecto educacional, que essa
pessoa seja, por exemplo, determinada a realizar um
processo educacional. Digamos, se é uma pessoa com
a capacidade de ensinar pessoas a se alfabetizarem,
que possa cumprir uma pena, por tantos meses, para
alguns milhares de pessoas poderem se tornar alfabetizadas. Então, a pessoa vai ser um professor de alfabetização, pensando alto sobre todas as formas que
um juiz possa definir, quem sabe até em diálogo com
aquele que recebe a punição, sobre qual a medida...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– ...que poderá ser didática, educacional, tanto para
aquele que vai cumprir a pena, como do ponto de vista
de uma satisfação para a sociedade, para, inclusive,
aqueles que foram eventualmente danificados pela
ação de quem cometeu a contravenção.
Assim, Sr. Presidente, dada a relevância deste
livreto de penas alternativas do Governo do Estado
de São Paulo, para que todos o conheçamos melhor,
venho solicitar a sua inserção na íntegra, em complemento que quero dar ao Ministro da Justiça, para
mais e mais aperfeiçoarmos a legislação de penas
alternativas, como...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...um dos meios de diminuir a superlotação e as condições tão próximas do inferno, que hoje caracterizam
o sistema penitenciário brasileiro.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. V. Exa será atendido na forma regimental.
Também defiro, na forma regimental, requerimento feito pelo Senador Alvaro Dias, enquanto se
pronunciava da tribuna.
O próximo orador inscrito é o Senador Rodrigo
Rollemberg. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
O Senador declina da palavra.
Senador Ricardo Ferraço tem a palavra. (Pausa.)
Senadora Lídice da Mata. (Pausa.)
Senador Cidinho Santos. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/PMDB
– RO) – Há sobre a mesa expediente que passo a ler:
REQUERIMENTO Nº 965, DE 2012
(Requerimento Nº 60, de 2012, da Comissão
de Constituição e Justiça)
Requeiro, nos termos do art. 338, inciso XIV,
do Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o PLC nº 92, de 2012.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.
Senador Rodrigo Rollemberg e Senador Waldemir Moka.
É o seguinte o requerimento na íntegra:

396

61108 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
2012
Novembro de 2012

NOVEMBRO 2012
Novembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador
Waldemir Moka.
Esse requerimento será votado após a Ordem
do Dia, na forma do disposto no art. 340, inciso II, do
Regimento Interno, Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas para informar que eu tomei o cuidado de conversar com os Líderes aqui presentes, Senador Pedro
Taques e Senador Alvaro Dias, para que pudéssemos
votar, em princípio, a urgência do requerimento.
Em havendo acordo na Ordem do Dia, aí, sim,
o projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Nesse caso,...
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Já foi votada a urgência?
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento será votado, Senador
Moka,...
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Estou só querendo garantir, Sr. Presidente, que, na
Ordem do Dia... Se não lermos o requerimento antes
da Ordem do Dia, nós vamos criar uma dificuldade
regimental.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento já foi lido, Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Então, peço desculpas a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – E será votado após a Ordem do Dia,
conforme anunciado, de acordo com o art. 340, inciso
II, do Regimento Interno.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
O requerimento foi votado. A Ordem do Dia...
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Foi lido.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Foi lido. Foi votado na Comissão e lido aqui antes
da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – E vai ser votado hoje ainda.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Temos condições de votar ainda hoje.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Ainda hoje será votado, Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Pois não.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, pela ordem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Questão de ordem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós queremos saber o seguinte: nós aprovamos o projeto na
Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou a
urgência.
O pleito é para que apreciemos o mérito do projeto na Ordem do Dia.
Então, gostaríamos de ouvir de V. Exª se será
incluída na Ordem do Dia a apreciação do projeto.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Pois não, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Houve
acordo também para a votação do projeto que trata da
jornada de trabalho do fonaudiólogo, alterando a Lei nº
6.965, de dezembro de 1981. Houve um acordo para
que esse projeto possa ser votado hoje.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Eu consulto o Senador Alvaro Dias
se há entendimento das Lideranças para votar o Projeto nº 92 e o projeto a que V. Exª se refere, sobre o
fonaudiólogo.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sim,
esse foi o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Então, será votado na Ordem do Dia
de hoje.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Pela ordem, ouço o Senador.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Também há um acordo de Lideranças para nós votarmos o PLS nº 02, que
foi ontem aqui, por V. Exª, incluído em pauta.
Então, já que nós vamos abrir a Ordem do Dia
para votar mais alguns projetos, eu requeiro à Mesa
também que nós possamos votar o PLS nº 02, de 2012.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Projeto a que V. Exª se refere está
na pauta, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Está na pauta. Para votar ainda hoje?
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Vamos votar na de hoje. Se houver
entendimento também, vota-se na de hoje o PLS de
interesse de V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Há
entendimento dos Líderes. V. Exª pode consultá-los.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Então, será incluído na Ordem do Dia
de hoje.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Eu chamei o Senador Rollemberg para
usar a palavra. Eu indago V. Exª se vai usar a palavra
pelo prazo regimental de dez minutos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSDB
– DF) – Não, Sr. Presidente. Se V. Exª optar por iniciar
a Ordem do Dia, eu abro mão de fazer o uso da palavra, neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Vamos à

ORDEM DO DIA
O item nº 1 exige quórum qualificado, pois é Proposta de Emenda Constitucional.
Deixa de ser submetida à deliberação, nesta
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Agora, o Item 2 da pauta:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Terceira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 42, de 2012, tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal
Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques,
Aloysio Nunes, Ricardo Ferraço, Ana Rita e
Eduardo Lopes.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Sérgio Souza. V. Exª
deseja discutir, Senador?
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este
é um Projeto que tem sido debatido há muito tempo no
Congresso Nacional, a criação dos Tribunais, e a PEC
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nº 42 vem, agora, individualizar a criação do Tribunal
Regional Federal do Paraná.
Já aprovado na CCJ, iniciada a discussão no
Senado Federal, queremos, mais uma vez, registrar
a importância da criação dos Tribunais Regionais Federais, especialmente para o atendimento da população que mais precisa, principalmente a população
que depende da sua aposentadoria, porque 80% dos
processos que tramitam nos Tribunais Regionais Federais são previdenciários.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Sérgio Souza.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Item 3:
REQUERIMENTO
Nº 924, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
924, de 2012, do Senador Cyro Miranda, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 55, de 2010 (que se encontra apensado ao Projeto de Lei da Câmara nº
85, de 2009) e 209, de 2012, por regularem
matéria correlata (banco de dados de consumidores e serviços de proteção ao crédito).
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2012,
perde o caráter terminativo.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame das Comissões de Constituição e Justiça e
Cidadania; de Assuntos Econômicos; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Tendo havido entendimento, fica incluído o Projeto nº 92 na presente Ordem do Dia.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 92, DE 2012
Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 2012 (nº
3.430, de 2008, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que dispõe
sobre a criação de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, e de Funções Gratificadas, destinados ao Ministério da Integração Nacional,
à Superintendência do Desenvolvimento do
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Centro-Oeste – SUDECO, à Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE,
à Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM, e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.
Há, sobre a mesa, parecer, sob nº 1.388, de
2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Rodrigo Rollemberg, favorável
ao projeto, que será publicado na forma regimental.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto.
Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero agradecer a compreensão dos Líderes desta Casa, que aceitaram votar,
ainda hoje, este projeto, que é da maior importância
para a consolidação das Superintendências de Desenvolvimento Regional: a Sudam, a Sudene e a Sudeco.
Quero registrar que, ontem, tivemos um grande
evento, com a presença dos quatro Governadores
da Região Centro-Oeste, da instalação do Condel, o
Conselho Deliberativo da Sudeco, que será um órgão
fundamental no sentido da elaboração dos planos de
desenvolvimento regional, da aprovação dos planos de
desenvolvimento regional, que definirão as prioridades
da utilização dos recursos do Condel.
Quero cumprimentar, também, a Presidenta da
República pela criação do FDCO, do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, junto com a Sudeco, que
garante o orçamento, já para o ano que vem, de R$1,4
bilhão para investimentos, especialmente em infraestrutura e logística da Região Centro-Oeste.
Quero, aqui, aproveitar a oportunidade, para cumprimentar todos os Senadores da Região Centro-Oeste
que se envolveram nesse debate, tiveram importância
fundamental, de forma muito especial: o Senador Waldemir Moka, Senador Delcídio do Amaral, Senador
Pedro Taques, Senador Cidinho Campos; Senadora
Lúcia Vânia, que é autora da criação do Banco de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, já aprovado pelo
Senado e que se encontra tramitando na Câmara do
Deputados; Senador Cyro Miranda e os Senadores da
Bancada do Distrito Federal.
Esse projeto é da maior importância para que
essas Superintendências possam atuar, formulando
as políticas de desenvolvimento regional essenciais
para o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Continua em discussão.
V. Exª, Senador Eduardo Braga.
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Quer discutir o projeto? Com a palavra o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero, até porque foi um entendimento com a
oposição de votarmos, junto com a Sudeco, a jornada
de trabalho dos fonoaudiólogos. Mas percebo que, por
parte da Liderança do Governo, não há ainda esse
acordo. Então, eu também acho que, se não for ser
votada a jornada de trabalho dos fonoaudiólogos, o
Senador Alvaro Dias tem todo o direito de voltar atrás
para não votarmos nenhum projeto.
Eu quero dizer a V. Exª que, ao invés de criar
dificuldades para o Senador Alvaro Dias, prefiro eu
mesmo dizer: o acordo era votar Sudeco e também o
projeto dos fonoaudiólogos. Em não havendo acordo
para a votação do projeto dos fonoaudiólogos, está
aqui, quem pediu, quem requereu aqui a votação da
Sudeco, eu retiro o projeto. Acho que é o melhor para
todos nós, o mais sensato.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, eu quero…
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Eu quero agradecer
a palavra de honra do nosso Senador Moka. Quando
se assume um compromisso, é preciso que ele seja
honrado. Portanto, se não houver a votação do projeto
de interesse dos fonoaudiólogos, nós não concordaremos com a votação do projeto que cria os cargos
comissionados. Pelo menos na sessão de hoje, nós
não concordamos. E, se esse projeto for colocado em
votação, nós pediremos votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – No caso, não havendo entendimento
das lideranças, o projeto sai da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Consulto se sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 2, de 2012, que também houve solicitação
para se incluir na pauta.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 2, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 2, de 2012, de autoria do Senador Sérgio Souza, que altera a redação
dos artigos 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, para inserir novas disci-
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plinas obrigatórias nos currículos dos ensinos
fundamental e médio.
Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2012, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
Estava pautado para o dia 28 de novembro. Eu
indago se há acordo para a votação desta matéria na
data de hoje.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Senador Alvaro Dias? Há acordo?
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Atendendo ao requerimento e pedido do Senador Sérgio Souza, o Senador Alvaro Dias concorda.
Nesse caso, em discussão o projeto em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir, em votação.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Encerrada a Ordem do Dia.
É a seguinte a matéria não apreciada e transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Votação, 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.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/PMDB
– RO) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 966, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 40, § 1º inciso I do Regimento Interno, requeiro autorização para desempenhar
missão no exterior, por indicação desta Presidência
para verificar a situação de missionários brasileiros detidos no Senegal, mediante acusações que conforme
alegam, são infundadas e como está sendo veiculado,
estão sujeitos a punições severas em conformidade
com as leis daquele país.
Dessa forma, conforme pedido do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, em expediente
dirigido a Vossa Excelência, e tendo sido escolhido por
essa Presidência para examinar a procedência ou não
de tais fatos ocorridos naquele país solicito, mediante
deliberação do Plenário a devida autorização.
Na oportunidade, comunico a Vossa Excelência
em cumprimento ao disposto do Artigo 39, inciso I do
Regimento Interno, que estarei ausente do País e consequentemente dos trabalhos da Casa, no período de
20 a 24 de novembro do corrente ano, para o desempenho desta missão. – Senador, Magno Malta PR – ES.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação e será votado oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento que acaba de ser lido
será remetido à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 968, DE 2012
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas
ao Senhor Ministro de Minas e Energia as seguintes informações sobre o aumento da capacidade de
geração e distribuição de energia elétrica no Estado
do Amazonas, em decorrência de instabilidades no
sistema energético que supre a região.
1. Esse Ministério possui estudo que vise minorar
a questão da instabilidade do sistema energético no estado do Amazonas, em particular na
capital do estado?
2. Qual é o plano de metas, especificando a projeção de investimentos e o calendário de ações
afirmativas da distribuidora de energia elétrica
do estado do Amazonas, e em quanto tempo
devem ser alcançadas?
3. Quais as sanções previstas para a distribuidora de energia elétrica que abastece o estado
do Amazonas, em caso do não cumprimento das
metas estabelecidas?
4. Está previsto no Plano de Metas a solução
dos atuais problemas de instabilidade do sistema
energético, antes da realização da Copa de 2014?
Justificação
A região Norte ostenta os piores índices de qualidade no fornecimento de energia do país. Um dos aspectos que confirmam essa afirmativa é justamente a
reincidência dos intervalos de tempo sem energia na
região Norte, que é o maior do que em outras regiões.
No norte, empresas e residências amargaram,
em média 76 horas e 48 minutos sem luz e devido a
esse número expressivo de interrupções as distribuidoras de energia da região norte tiveram posição de
destaque entre as empresas que mais tiveram de pagar compensações aos seus clientes.
Tais fatos tornam-se extremamente prejudiciais
para a região, principalmente, no que concerne aos
investimentos das grandes indústrias no Polo Industrial de Manaus, bem como da geração de renda e
emprego no interior do Amazonas, tendo-se em vista
que empresas que exploram minérios e beneficiam
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produtos necessitam de energia elétrica de qualidade, ininterrupta, para prosseguir com suas atividades.
Todavia, a falta de energia elétrica não atinge somente a questão econômica da região, mas também,
prejudica diretamente a população no que se refere à
aplicação das políticas públicas, uma vez que a falta
de energia elétrica interfere, inclusive, em questões
de saúde pública, transmissão de informações e dados entre os entes públicos, dentre outras situações
correlatas.
No mês de outubro ultimo, por mais uma vez, a
capital do Amazonas sofreu com a instabilidade do
sistema energético, por várias vezes a cidade ficou
as escuras por, durando em alguns bairros mais de 30
(trinta) horas e passados dois dias do ocorrido ainda
se percebe instabilidade no sistema de distribuição
de energia.
Para se ter uma noção da proporção dos prejuízos causados pela interrupção de energia elétrica que
atingiu toda a cidade de Manaus, estima-se que somente o comércio registrou perdas de 15% do faturamento, diversos empresários perderam seus estoques
ou deixaram de realizar vendas pelo sistema de cartão
de crédito ou débito, com reflexos na arrecadação de
impostos, emprego, etc.
Tal fato afligiu não somente o setor privado, mas
também o setor público, onde diversos postos de saúde, assim como outros departamentos e secretarias
estaduais e municipais encerraram o atendimento ao
público pela falta da estrutura para dar o devido andamento às demandas que lhes eram apresentadas.
Assim, é importante reconhecer que a situação
é preocupante e, por isso, as distribuidoras da região
devem aumentar consideravelmente os investimentos
no setor de geração e distribuição de energia elétrica,
principalmente, no interior do Estado. As informações
servirão para aprimorar a minha atividade parlamentar no sentido de auxiliar o Governo Federal na busca
de soluções.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 969, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos ao Atlético Rio Negro
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Clube, em homenagem aos noventa e nove anos de
fundação, comemorado no dia 13 de novembro, bem
como seja encaminhado o referido voto ao seu Presidente Eymar Gondin Pereira, no seguinte endereço: Av. Epaminondas, nº 570, Bairro-Centro, Manaus,
Amazonas, CEP: 69010-090.
Justificação
O nome do clube é uma homenagem clara ao
rio do qual Manaus está situada a margem esquerda:
o Rio Negro. O que torna o Atlético Rio Negro Clube,
um dos poucos clubes profissionais, senão o único
que tem em seu nome uma homenagem a algo que
de fato é regional, tornando-o assim o mais ligado à
imagem da cidade.
Shinda Uchôa, com apenas 14 anos, teve a idéia
e insistiu com os companheiros para que criassem um
clube. A insistência foi tanta, que no dia 13 de Novembro
de 1913, ás 16h, os rapazes se reuniram no endereço
de sempre, residência de um deles, Manuel Afonso do
Nascimento. Os meninos fizeram a ata de fundação e
no meio da leitura do documento, o momento histórico
foi brindado com vinho do porto, encontrado na casa
e saboreado em autênticas taças francesas de cristal
bacará. Na mesma ocasião, foi realizada uma eleição
e o primeiro presidente foi Edgar Lobão. Shinda ficou
como secretário, mas recebeu o título de presidente
de honra.
O brinde deu nome ao “Porto de Honra”, solenidade em que, até hoje, o momento da fundação é repetido como aquele de 1913. Das doze taças de cristal,
seis foram recuperadas pelo diretor cultural do clube,
Abrahim Baze, que criou um museu para guardar a
história do Rio Negro. Três delas são usadas no brinde atual pelo presidente e por mais duas autoridades
escolhidas por ele durante o evento. Na casa onde o
clube foi fundado, hoje funciona o Banco da Mulher,
mas, de acordo com Baze, o prédio ainda conserva a
mesma arquitetura do início do século.
O clube amazonense tem como um dos seus
maiores artilheiros o atacante Roberto Almeida Jorge
Elias, amazonense, que jogou futebol pelo clube na
década de 60, onde marcou muitos gols. Roberto tinha
um chute forte e preciso, popularmente é conhecido
no Brasil e na Europa como “Berdana”, deu muitas
alegrias a torcida do “galo” sendo o primeiro atacante
na história do futebol mundial a marcar gols chutando
a bola de bico no ar (sem deixar a bola cair no chão),
feito inédito na história do futebol. Roberto, por ter atuado pelo clube durante muitos anos, recebeu o título
de sócio benemérito no dia 13 de novembro de 1975.
O Atlético Rio Negro Clube, é uma das mais tradicionais equipes do Norte do Brasil sendo um dos
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três times amazonenses que já jogaram a Série “A” do
futebol brasileiro. Fazendo jogos com grandes equipes
como Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Santos, dentre outros clubes possuindo no total
de seis participações.
O clube possui também algumas participações na
Copa do Brasil tendo também uma importante conquista internacional, a Taça Guiana Inglesa, disputada na
capital Georgetown. O Rio Negro também foi campeão
da Taça Amazônica de 1928, disputada entre times do
Amazonas e Pará, foi campeão da Copa Norte-Nordeste de 1975, além do título da Taça Norte de 1986.
O Rio Negro conta com uma boa estrutura: Na
sede do clube localizada na Praça da Saudade, próximo ao Centro Antigo de Manaus é possível ver a sala
de troféus onde está todos os títulos do clube “barriga
preta”, além de quadros e medalhas das grandes equipes de futebol e futsal do clube. Piscinas para Sócios,
Uma bela Sede Social que tem o Salão dos espelhos
e um Ginásio Poliesportivo com 2.000 lugares.
Parabéns ao Atlético Rio Negro Clube por esses noventa e nove anos, que tanto contribuiu para
o crescimento e desenvolvimento sócio-esportivo da
capital manauara.
Por esse motivo, não poderíamos deixar de homenagear os 99 anos do Atlético Rio Negro Clube e
todos os seus associados, funcionários e atletas.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 970, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos à tenente Joyce de
Souza Conceição, 28 anos, por ser a primeira mulher
piloto militar no Brasil, apta a comandar uma aeronave
C-130 Hércules, bem como seja encaminhado o referido voto ao tenente coronel, no seguinte endereço: Av.
Buriti, nº 1850 Distrito Industrial, Manaus, Amazonas,
CEP 69075-000.
Justificação
Quebrar tabus e mostrar que as mulheres, cada
vez mais, podem ocupar espaços profissionais antes
de domínio exclusivo dos homens. É o que faz a 1ª
tenente-aviadora Joyce de Souza Conceição, 28 anos,
há oito na Força Aérea Brasileira (FAB). Em Canoas
desde 17 de maio deste ano, a amazonense Joyce
acaba de transformar-se na primeira mulher piloto-militar do Brasil, e a segunda na América Latina, a ter
nas mãos o controle de uma aeronave C-130 Hércules, com 34 metros de comprimento por 12 de altura,
capaz de carregar até 30 toneladas.
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No dia 21 de maio na Base Aérea de Canoas
(BACO), Joyce terminou a segunda fase do curso de
formação de novos pilotos do 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte (1º/1º GT), o Esquadrão Gordo, com
sede no Rio de Janeiro, e que opera esses modelos
de aeronave no país.
Parabéns à Tenente Joyce de Souza Conceição,
amazonense, pelo grande feito e por manter fortalecida
a presença da mulher militar brasileira, tendo sempre
consigo a responsabilidade de prontidão em atender
as missões.
Por esse motivo, apresentamos o presente Voto de
Aplauso em reconhecimento à primeira mulher amazonense piloto-militar do Brasil, e a segunda piloto-militar
na América Latina.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 971, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Congratulações e Aplausos à Associação
dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Amazonas
– AEAEA, por ocasião da comemoração ao dia do Engenheiro Agrônomo, comemorado no dia 12 de outubro, bem como seja encaminhado o referido voto bem
como seja encaminhado o referido voto ao Presidente
da AEAEA, Engenheiro Agrônomo Antônio Joaquim
do Espírito Santo Oliveira, no seguinte endereço: Av.
Buriti, nº 1850 Distrito Industrial, Manaus, Amazonas,
CEP 69075-000.
Justificação
O engenheiro agrônomo é de suma importância
para o crescimento e desenvolvimento agrícola do País.
Tendo como função o planejamento e aplicação dos
princípios e o tramite da produção agrícola, somando
o extenso conhecimento aos estudos do clima, do solo,
das culturas e dos rebanhos, granjas, etc., mostrando
assim a grandeza de do seu campo de trabalho.
A presença do engenheiro agrônomo no mercado do agronegócio tem sido de suma importância,
principalmente com a multiplicação das atividades das
ciências agrárias. Uma das presenças indiscutíveis do
engenheiro agrônomo tem se visto nas pesquisas da
biotecnologia e dos transgênicos, trazendo assim melhorias genéticas na área.
A paixão por esta profissão é de admirar, pois
suas árduas funções como o estudo das pesquisas e
o melhoramento genético das espécies vegetais, das
investigações agrícolas e pastagens, orientações técnica agrícola nas semeaduras, no plantio, combate às
pragas, adubações e dezenas de outras funções, mas
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acima de tudo tem a preocupação e a responsabilidade sócio ecológica.
Nesse dia 12 de outubro em que se comemorou
o Dia do Engenheiro Agrônomo, é justa essa homenagem a tantos engenheiros agrônomos que contribuem
com seu trabalho e para o crescimento do nosso País.
Por esse motivo, apresentamos o presente Voto de
Aplausos em reconhecimento aos relevantes serviços
que os engenheiros agrônomos, prestam na área agrícola do Brasil, em especial no Estado do Amazonas.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 972, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos ao Sindicato dos
Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas
– SINTEAM, por ocasião da comemoração ao Dia do
Professor, bem como seja encaminhado o referido voto
ao seu Presidente, Professor Marcus Libório de Lima,
no seguinte endereço: Rua 10 de julho, 307, Bairro
Centro, Manaus, Amazonas; CEP: 69010-060.
Justificação
Mais que um educador, o Professor assume, no
caso brasileiro, um papel que extrapola a arquitetura
da sala de aula. Muitas das vezes inserem no aluno
princípios de solidariedade, de democracia, de esperança, torna-se um elo entre jovem e família. Profissionais
estes que tem como objetivo o convívio e a vontade de
educar milhares de crianças. Apesar de, muitas vezes,
ter uma estrutura de trabalho inadequada, o professor
não se entrega aos obstáculos, supera-os.
Contudo, ainda não receberam a devida valorização ante o tamanho de sua missão. Não raramente
encontram dificuldades em razão dos baixos salários,
da carreira, das péssimas condições de trabalho e a
ausência do valor social do magistério. Essa data nos
faz pensar sobre o que realmente é necessário para
se obter um futuro diferenciado a esta pátria amada. É
um tema que o Congresso Nacional urge em debater.
O trabalho com a educação é uma arte para os
sábios, apesar de tantos desânimos e desafios árduos
que estes ilustres mestres enfrentam diariamente é de
admirar a sua incansável labuta.
Nesta data que se passou, é justa essa homenagem a tantos Professores brasileiros que dedicaram o
seu tempo ao crescimento e enriquecimento da educação brasileira.
Por este motivo, apresentamos o presente Voto
em reconhecimento aos relevantes serviços que os
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Professores prestam à sociedade brasileira, em especial, aos educadores amazonenses.
Sala das Sessões, de novembro de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos ao Conselho Regional
de Odontologia do Estado do Amazonas – CRO – AM,
por ocasião da comemoração do dia mundial do Dentista, bem como seja encaminhado o referido voto à
Presidenta da CRO-AM, Doutora Vera Lucia Louzada
Ferreira, no seguinte endereço: Rua Silva Ramos, nº
71 Centro, Manaus, Amazonas, CEP 69010-180.
Justificação
O dentista é de suma importância para a sociedade brasileira, seu trabalho, altamente especializado,
tem como foco os males da boca, gengiva, os ossos
da face, bem como o tratamento bucal e a prevenção.
Segundo a Organização Mundial de Saúde o ideal seria que fizéssemos uma visita ao dentista de seis em
seis meses, cuidando da higiene bucal e integridade
dos dentes.
O dentista sendo o responsável pelos serviços
odontológicos faz, também, restaurações, combate
doenças da boca e gengiva, têm a responsabilidade
de colaborar no aprimoramento da qualidade de vida
de seus pacientes da melhor forma possível.
Assim, o dia 3 de outubro em que se comemora
o Dia Mundial do Dentista é uma justa homenagem a
tantos profissionais que contribuem com seu trabalho
para fortalecer a saúde bucal dos pacientes e de seus
familiares, ou àqueles que se dedicam no campo da
pesquisa objetivando eficiência técnica no atendimento odontológico.
Por esse motivo, apresentamos o presente Voto
de Aplausos em reconhecimento aos relevantes serviços que os dentistas, em especial ao do Estado do
Amazonas, prestam à nossa sociedade.
Sala das Sessões, de novembro de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 974, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos à Associação dos
Nordestinos no Amazonas, em homenagem ao dia do
Nordestino, comemorado no dia 08de outubro, bem
como seja encaminhado o referido voto ao Presidente Francisco Canindé Marinho, no seguinte endereço:
Avenida Epaminondas, nº 652. Altos, Bairro – Centro,
Manaus, Amazonas. CEP 69079-200.
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Justificação
O nordestino é um exemplo vivo de dedicação
e esforço pessoal para com o crescimento do nosso
querido Estado do Amazonas. Povo lutador que não
foge da labuta, que mantém sempre viva as suas raízes, as suas tradições, o prazer de viver em família e
a incontestável vontade de reunir-se para confraternizações e diminuírem a saudade quando afastado de
suas origens, de seu “cantinho”, suas comidas e seus
folclores.
Depois que deixaram o nordeste para migrarem ao
Estado do Amazonas em 1940, trabalhando incansavelmente na extração do látex, os nordestinos trouxeram
consigo riquezas até então jamais conhecidas como
suas culturas, suas danças e sua culinária. Calcula-se que aproximadamente mais de 70% da população
amazonense seja de nordestinos ou dela descende.
Nesta data que se passou, é justa essa homenagem a tantos nordestinos que trouxeram ao Estado do
Amazonas além de sua garra e determinação, a sua
eterna alegria de viver.
Por esse motivo, apresentamos o presente Voto
em justa homenagem ao dia do Nordestino em reconhecimento aos relevantes e incontestáveis serviços
e colaborações prestados e os que ainda se dedicam
a este País e ao povo amazonense.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos à Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas – FEDAEAM,
em homenagem ao dia do Atletismo, comemorado no
dia 23 de outubro, bem como seja encaminhado o referido voto à Presidenta Margareth Bahia Marques, no
seguinte endereço: Av. Pedro Teixeira nº 2470, Bairro
Dom Pedro, Manaus, Amazonas, CEP: 69040-000.
Complemento: Vila Olímpica de Manaus.
Justificação
O Atletismo tem sido para o Brasil um esporte que
trouxe muitas medalhas, seja em Olimpíadas ou em
outros eventos de grande porte. Mas, também, mudou
a vida de milhares de pessoas que nunca imaginariam
alcançar através de um esporte que a realização pessoal e profissional. Aliás, foi com as olimpíadas que
alcançou o profissionalismo. Deixou de ser uma atividade isolada e restrita a determinados grupos.
Hoje, são muitas as modalidades praticadas, corridas as mais variadas, lançamento de dardo e martelo,
saltos em extensão e em altura, salto com vara, etc.
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Apesar da situação de condições diferenciadas
em estrutura de centros olímpicos entre algumas cidades e interiores do Brasil, o Atletismo brasileiro vem
obtendo bons resultados com atletas que superam os
problemas que vivenciam e focam apenas em uma ótima representatividade do esporte brasileiro em competições regionais, nacionais e internacionais.
O esporte, em geral, tem o poder de integrar
as pessoas, a comunidade, um País e até mesmo o
mundo ao assistir, pelas transmissões dos eventos, o
sofrimento de um atleta para romper o limite do seu
corpo e alcançar o seu objetivo, mesmo sendo o último
colocado. Exemplo maior não há de que não devemos
nos impor limites quando se busca o aperfeiçoamento.
Assim, gostaria de homenagear o atleta amazonense, pois muitos sofrem pela falta de apoio e estrutura. Espero que com os grandes momentos esportivos que acontecerão em Manaus possamos encontrar
soluções para o melhor desenvolvimento do atletismo
em nosso querido Estado do Amazonas.
Mas, são homens e mulheres que lutam dentro
e fora do esporte que praticam por ter amor ao que
fazem, por sonharem em representar as cores de sua
cidade, do Amazonas e do Brasil.
Por esse motivo, não poderíamos deixar de homenagear a Federação Desportiva de Atletismo do
Estado do Amazonas – (FEDAEAM) e todos os seus
atletas, pelo ótimo incentivo ao atletismo do Estado
do Amazonas.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 976, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Congratulações e Aplausos a ACADEMIA
AMAZONENSE DE LETRAS, por ocasião da comemoração ao dia do Poeta, bem como seja encaminhado o referido voto ao seu Presidente, Senhor Arlindo
dos Santos Porto, no seguinte endereço: Rua Ramos
Ferreira, nº 1009, Bairro Centro, Manaus, Amazonas
CEP: 69010-120.
Justificação
O poeta, mais que um arquiteto do pensamento
que constrói frases ao exercer, com a naturalidade própria de seu talento combinando com suas angustias e
alegrias e de sua vontade de mostrar o que vê e o que
o sensibiliza, a função de tradutor desses sentimentos,
sonhados ou vivenciados em tempos de dores e perdas, alegrias, amores, ódio, razão, ou outros, alguns
indizíveis para um leigo das palavras, buscando sempre
traduzir essas emoções e expectativas em seus versos.
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O poeta é um artista da alma humana que molda
suas palavras tendo como modelo aquilo que lhe aflige
ou, ao contrário, acalma. Não vou tentar o impossível:
definir um poeta. Nunca. O objetivo é homenagear.
Considera mais do que justa essa homenagem
aos Poetas e Poetisas do nosso Brasil, em especial
aos do meu querido Estado do Amazonas, que ao
transformar seus pensamentos em letras enriquecem
a cultura brasileira no seu todo.
Por esse motivo, apresentamos o presente Voto
em reconhecimento à importância que os Poetas e Poetisas têm perante a sociedade amazonense, e assim
o faço através desse voto que deverá ser encaminhado
à Academia Amazonense de Letras.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 977, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216,
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro da Educação – ME, no âmbito do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE, informações sobre o Programa Dinheiro Direto
na Escola – PDDE, a saber:
1. Qual o montante dos recursos, advindos do
PDDE, repassados ao Estado do Amazonas, nos
de anos de 2010, 2011 e primeiro semestre de
2012? Especificar quantas e quais escolas foram
ou são atendidas (públicas e sem fins lucrativos).
2. Quais os municípios amazonenses atendidos
pelo PDDE, nos anos de 2010, 2011 e primeiro
semestre de 2012, com os respectivos montantes dos recursos repassados? Especificando em
cada município quantas e quais escolas foram
ou são atendidas (públicas e sem fins lucrativos).
Justificação
O Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE,
administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE, vinculado ao Ministério da Educação tem por objetivo ampliar a assistência à escola
em algumas linhas de atuação, seja para aquisição de
certos materiais, seja na qualificação de operadores
do ensino, seja no aprimoramento e melhoria da dinâ-
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mica educacional direta – aluno e professor, através
de orientadores.
Tenho como objetivo, por ser parlamentar amazonense, facilitar ainda mais o já disponibilizado acesso das escolas municipais e estaduais do Estado do
Amazonas, buscando apoiar o trabalho do FNDE e do
ME nesse repasse de informações junto a essas instituições de ensino. Tal assertiva encontra-se dentro
das atribuições parlamentares.
As informações solicitadas, em síntese: quantas
e quais, bem como os montantes dos recursos, irão
propiciar um melhor entendimento do alcance social
do PDDE no Estado do Amazonas, possibilitando uma
melhor atuação desta Senadora em suas ações legislativas, no sentido de melhorar o acesso das escolas
ao programa.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PC do B/Amazonas.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Tomás
Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Volto à lista de oradores.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Presidente. Eu
queria que V. Exª me inscrevesse. Já está na Mesa um
requerimento para eu falar pela Liderança do Partido
Progressista. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – V. Exª, Senadora Ana Amélia, está inscrita como oradora, após a Ordem do Dia, pela Liderança.
Como também estou inscrito, eu solicito ao Senador Mozarildo Cavalcanti que presida a sessão, porque
eu preciso usar a palavra como orador inscrito.
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 ao Senador Tomás
Correia, de Rondônia, pela Liderança do PMDB.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, radiouvintes, senhoras e senhores, assumi
o mandato com o compromisso de dar continuidade
ao trabalho desenvolvido pelo ilustre Senador Valdir
Raupp de Matos, a quem tive a honra de suceder, por
4 meses, nesta Casa, representando o querido Estado de Rondônia.
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Durante esse período, participei de diversas comissões temáticas da Casa, audiências, discussões,
debates, audiências públicas.
Tive a honra também de ser designado pelo meu
Partido, pela Liderança do PMDB, membro da comissão que trata da reforma do Código Penal. Agradeço
também à Liderança do PSDB, na pessoa do Senador
Alvaro Dias, que abriu mão da vaga que cabia a sua
Bancada para que eu pudesse ocupar aquela vaga na
Comissão do Código Penal.
Apresentei mais de 20 emendas ao Código Penal em parceria com alguns amigos, como é o caso do
Desembargador Roberval Belinati, a quem agradeço a
contribuição. As emendas referem-se a temas os mais
diversos, principalmente os mais polêmicos, como é o
caso do aborto, da eutanásia, da plantação de entorpecentes, assuntos que entendíamos ainda não estar
o País preparado para a sua discussão.
Entendemos que é um assunto a ser debatido de
forma muito mais ampla, debatido com a sociedade,
debatido com as entidades religiosas, debatido com o
meio jurídico. Por isso mesmo, fiz também requerimento á Casa pedindo a suspensão do prazo de emendas
com o objetivo de se estabelecer o amplo debate nacional sobre o que se propõe fazer no âmbito do Código Penal brasileiro.
Na verdade, o Código Penal já ultrapassa os
70 anos de vigência. Portanto, não há muita pressa,
podendo-se esperar um pouco mais de tempo, desde que se produza um documento que represente o
grande interesse da sociedade como um todo. Por isso,
requeri a suspensão dos prazos para apresentação de
emenda até que se façam todas as audiências públicas
com o objetivo de se estabelecer no País um amplo
debate, principalmente com a Ordem dos Advogados
do Brasil, com as entidades que cuidam da matéria,
com os especialistas em Direito Penal, a fim de que
se produza um documento efetivamente à altura da
necessidade da Nação.
Proferi desta tribuna diversos discursos, abordando temas os mais variados possíveis, mas todos
tratando especialmente dos interesses do meu Estado
de Rondônia.
Nesse sentido, com a Bancada federal do meu
Estado, também participamos de diversas reuniões
em tantos ministérios, tratando também dos diversos
interesses de Rondônia.
Discutimos, no Ministério dos Transportes, questões relacionadas à BR-364, discutimos questões relativas ao rodoanel de Ji-Paraná, às marginais das
cidades que margeiam a BR-364.
Discutimos assuntos relativos à transposição dos
servidores do Estado de Rondônia para o quadro da
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União. Participamos de inúmeras reuniões nesse sentido, sob a coordenação da Deputada Marinha Raupp,
do Senador Raupp, do Deputado Federal Mauro Nazif.
Enfim, com toda a Bancada de Rondônia, participamos,
ainda nesta semana, de discussão na Casa Civil, onde
obtivemos a minuta final do projeto de lei a ser encaminhado à Casa, em regime de urgência, no sentido
de mandar ao Congresso a regulamentação definitiva
da questão da transposição dos servidores do Estado de Rondônia. Ficou assegurado que, até 2014, o
salário é do Governo do Estado, mas, a partir dessa
data, integralmente, será o salário do Governo Federal.
Na área legislativa, também produzimos alguns
projetos de lei que agora quero destacar. Começo pelo
projeto de emenda à Constituição, pela PEC conhecida
como PEC de iniciativa popular, que trata, que dispõe,
que regulamenta a participação da população nas proposituras legislativas.
Hoje, a exigência constitucional é de que a sociedade, por seu conjunto e suas entidades, para propor um
projeto de lei à Câmara dos Deputados, terá que ter 1%
da assinatura do eleitorado nacional. A nossa proposta é
no sentido de que seja apenas 1% do eleitorado do Estado onde se der a iniciativa. Com isso, vamos facilitar, de
forma a que cada Estado tenha condições de participar
da propositura de projetos de lei de iniciativa popular.
Vejam V. Exªs. que grandes projetos transformados em
lei foram aprovados pelo Congresso Nacional, como é
o caso da Lei da Ficha Limpa. É um projeto de iniciativa
popular que fizemos com que fosse votado por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado da República.
De sorte, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, que nós
entendemos que esse projeto é de grande relevância e
de grande alcance para a Nação brasileira.
Senador Eduardo Braga, por gentileza.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Meu
caro Senador Tomás Correia, primeiro para dizer da
pertinência do discurso de V. Exª. Segundo, para dizer
da alegria que tivemos e temos de poder ter uma convivência construtiva, respeitosa com V. Exª aqui, ao longo
desses meses em que, tão brilhantemente, V. Exª tem
desempenhado o mandato de Senador em nome do
povo do Estado de Rondônia, em substituição ao nosso
querido Senador Valdir Raupp, Presidente em exercício
do nosso Partido, o PMDB. Eu gostaria, portanto, neste
momento, de dizer da pertinência do pronunciamento
de V. Exª, dizer da importância dos posicionamentos
que V. Exª trouxe a esta Casa durante o período em
que esteve aqui, honrando sempre as suas origens e os
seus fundamentos junto ao Ministério Público Estadual
no Estado de Rondônia. Conheci V. Exª aqui, na função
de Senador, e quero agradecer a forma cordial, a forma
amiga, a forma sincera, muitas vezes até tendo debates
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para podermos construir a convergência, mas foi um
aprendizado, e foi enriquecedora esta nossa relação.
Portanto, eu quero aqui poder, em nome da Liderança do Governo e em nome do mandato que o povo do
Amazonas nos concedeu para representá-lo no Senado
da República, agradecer a V. Exª e dizer que estaremos
sempre à disposição do companheiro, do amigo, do
Senador, do representante do povo de Rondônia e do
representante do bem-querer daquele Estado, nosso
querido amigo, Senador Tomás Correia. Senador, quero
fazer esse registro para constar nos anais desta Casa e
dizer da pertinência do comportamento e da pertinência
dos temas levantados por V. Exª nesta casa.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– Agradeço sensibilizado o aparte de V. Exª, Líder
Eduardo Braga. V. Exª, que é do meu vizinho Estado
do Amazonas, sempre brilhou, foi governador daquele
grande Estado e, aqui na Casa, lidera o Governo. Sem
dúvida alguma, suas palavras são motivo de incentivo
e de muita honra para mim. Levo comigo as palavras
de V. Exª como mais uma demonstração de carinho e
de afeto, com muita lembrança e muita alegria.
Prosseguindo, Sr. Presidente, também apresentamos uma Proposta de Emenda à Constituição que
trata da homologação de sentença estrangeira. Não
achamos correto que o Tribunal Superior tenha que se
reunir em sessão para deliberar sobre a homologação
de sentença, um assunto meramente homologatório,
transferindo para o juiz singular, para o juiz de primeira
instância essa tarefa,
Também fizemos requerimento ao Ministério da
Justiça, pedindo que amplie de 5 para 10 anos o prazo de validade para passaportes. Também temos um
projeto que considero muito importante, que tem como
Relatora a Senadora Ana Amélia. Trata-se do projeto do
Fies, Senadora, que acho fundamental para o estudante
pobre. Aquele, Senador Sérgio Souza, que não consegue um fiador, que não consegue alguém para avalizar o
seu financiamento. Esse aluno, o mais carente, não tem
espaço para obter do Governo qualquer financiamento
em ensino e transfere para o particular uma responsabilidade que é do Estado e não do particular.
Esse projeto, sem dúvida alguma, vai atender
uma enorme gama de estudantes pobres deste País.
E o que é mais difícil: quanto mais pobre, mais difícil,
mais da periferia for o estudante, este mesmo é que
não vai conseguir alguém para avalizá-lo. De sorte que
esse projeto vai acabar a exigência de aval para financiamento de ensino do Fies na área pública.
Mas concedo um aparte, com muita honra, à
Senadora minha amiga, do Rio Grande do Sul, que
tive a honra de conhecer e admirar. Eu também diria,
Senadora, V. Exª também é o do meu Estado, o Esta-
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do de Rondônia. V. Exª já foi lá e é muito querida no
meu Estado. Portanto, com muita honra, concedo um
aparte a V. Exª.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Tomás Correia, eu queria também dizer que fiquei
muito honrada com a delegação para a relatoria desse
projeto de sua autoria porque sou ex-bolsista. Então sei
o quanto as famílias mais necessitadas precisam para
dar aos seus filhos o maior patrimônio, que é a educação. A universidade é um gargalo ainda, mesmo com
os programas que o Governo criou, como o ProUni e
tantos outros. Ainda assim há limitações, e esse projeto
de V. Exª cobre os vazios deixados no programa oficial
do Governo, que tem grande alcance social também.
Então é preciso dar cobertura a todos eles. Cumprimento V. Exª pela produtiva passagem por esta Casa.
Foi uma honra muito grande a convivência com V. Exª,
que trouxe a sua experiência na área do Ministério Público e isso enriqueceu todos nós na convivência diária
nas diversas comissões. Então, foi muito rico, queria
cumprimentá-lo. O senhor deixa uma marca muito forte
aqui no Senado, como suplente de um grande Senador,
que tem raízes no meu Estado do Rio Grande do Sul,
o Senador Valdir Raupp. Mas V. Exª honrou com muita
tenacidade, com muita coragem, com muita dedicação
o mandato, foi muito presente, muito assíduo aqui, comandando a Mesa, ou mesmo na produção legislativa.
Cumprimentos a V. Exª e disponha de uma Senadora,
de uma colega sua aqui, que teve a grande honra de
conviver com V. Exª nessa interinidade de ocupar a titularidade como primeiro suplente do Senador Valdir
Raupp. Parabéns, Senador Tomás Correia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Tive a honra de
fazer o meu primeiro aparte nesta Casa a V. Exª. De
sorte que me arrisquei a fazer isso, porque já conhecia
V. Exª pela imprensa e sabia que estava aparteando
uma grande Senadora do Rio Grande do Sul. Agradeço. V. Exª foi, sem dúvida alguma, uma orientadora e
inspiradora para a minha atuação nesta Casa. V. Exª
é uma Senadora permanente aqui no Senado.
Quero, aliás, fazer uma referência, Senador Sérgio Souza, da Bancada do Rio Grande do Sul. Eu acho
interessante. Os três Senadores sempre estão sentados ali juntos e tudo decidem em conjunto. O que um
quer o outro quer também. Eu queria, neste momento, Senadora Ana Amélia, saudar, através de V. Exª,
o Senador Pedro Simon, que, infelizmente, não pôde
estar aqui presente, o Senador Paulo Paim, outro grande Senador. Quero, então, saudar essas três figuras
extraordinárias.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS. Fora do microfone.) – Sou aluna deles.
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O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– Pois não. V. Exª é professora. V. Exª, sem dúvida alguma, é professora de todos nós.
Então, eu queria, através de V. Exª, saudar o Senador Paulo Paim e o Senador Pedro Simon, do Rio
Grande do Sul.
Mas concedo, com muita honra, um aparte ao
Senador Sérgio Souza.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Senador Tomás Correia, V. Exª talvez seja um dos frequentadores mais assíduos do plenário. Percebi, nos
últimos meses, a quantidade de apartes que V. Exª fez
às Srªs e aos Srs. Senadores, mas, principalmente, a
frequência nas Comissões, na relatoria e no debate
de projetos de interesse geral da Nação brasileira.
Sua passagem pelo Senado Federal será marcante,
sua presença, presidindo, quase todos os dias, partes
da sessão plenária do Senado Federal, e conquistou
a todos nós, a todos os Senadores desta Casa, o senhor que tem em seu Estado, o Estado de Rondônia,
muitos paranaenses. Inclusive parte da família do meu
pai lá vive, em cidades como Rolim de Moura, que é
a cidade do Raupp e de demais amigos. Quero dizer
que foi uma satisfação conviver com V. Exª nesses
meses aqui no Senado Federal. E tenha sempre o
Senado Federal como a sua Casa. Eu me coloco também, como Senador e colega, à sua disposição para
dirimir os problemas que a sociedade deposita em V.
Exª e também para ajudar na condução dos projetos
que V. Exª apresentou aqui no Congresso Nacional
para melhorar, para fazer a diferença dentro da nossa
legislação, para incentivar o desenvolvimento do País.
Parabéns, toda a sorte a V. Exª.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Senador Sérgio Souza, recebo o aparte de V. Exª com
muito prazer. V. Exª também foi uma figura que logo
conheci aqui. É um Senador atuante, com muitas proposições na Casa. Ainda há pouco, votávamos – votamos, aliás – um projeto de V. Exª. V. Exª é um exemplo
de Parlamentar. O Paraná está muito bem representado
por V. Exª. Eu tenho certeza de que o povo do Paraná
está satisfeito com a atuação de V. Exª.
É muito difícil, Senador, pelo que vi aqui, conseguir aprovar um projeto nesta Casa, pelas dificuldades
normais, pelas discussões que ocorrem, e V. Exª é tão
jovem na Casa e já tem um projeto de lei tramitando e
aprovado, que acabamos de votar, há pouco.
Portanto, eu queria saudar V. Exª, cumprimentá-lo
e agradecer o aparte que V. Exª nos concede.
Ouço, com muito prazer, o Senador Eduardo
Suplicy, que é uma referência nacional. Senador do
ano, é Senador do Brasil, não é só de São Paulo. Na
minha posse, quando desci da tribuna, V. Exª logo me
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encontrou e se colocou à disposição nesta Casa, um
gesto de cordialidade, de gentileza e de grandeza. Então, eu quero aqui já agradecer a V. Exª e, com muita
honra, conceder o aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Tomás Correia, V. Exª, desde o primeiro momento em que aqui chegou, granjeou o respeito
de todos nós. E, inclusive nesse período, que foi uma
época em que...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...tivemos dias nem sempre de sessões deliberativas,
mas quero aqui dar o meu testemunho do empenho e
da vontade de V. Exª em bem representar o povo de
Rondônia. Praticamente todos os dias, veio à tribuna
do Senado dar a sua contribuição, falar das questões
nacionais e de seu Estado, em especial, mas sempre
interessado nos temas e em como construirmos um
Brasil melhor, mais justo e com respeito aos direitos da
cidadania. Quero aqui reiterar como o povo de Rondônia
teve em V. Exª um Senador que muito dignificou o seu
povo e o próprio Senador Valdir Raupp, a quem V. Exª...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A quem
teve a oportunidade de substituir nesse período de licença. Então, quero aqui manifestar minha disposição
de colaborar e também agradecer a atenção que V. Exª
sempre teve para comigo, inclusive nas inúmeras vezes
em que presidiu a sessão, enquanto eu fui à tribuna do
Senado. Muito obrigado pela forma como, com tanto
respeito e vontade de colaborar com o outro aqui, V.
Exª bem exerceu o seu mandato.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. Ouvir V. Exª é
ouvir o Brasil. V. Exª tem muita experiência e uma posição extraordinária no País, pois todos o admiram. V.
Exª sempre fala da renda básica, da renda mínima. É
o assunto de V. Exª, é o seu tema.
Pois não, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E para
bem aplicá-lo em Rondônia, pode contar comigo, Senador Tomás Correia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado a V. Exª. Então, V. Exª é um Senador que o
País admira. Ouvi-lo aqui não é sacrifício algum; pelo
contrário, sempre se aprende ao ouvir o Senador Eduardo Suplicy, que tem uma enorme contribuição a dar.
É um Senador atuante e que, com o tanto de mandato
que tem, certamente não precisaria estar todos os dias
aqui no plenário aguardando a vez para se inscrever
e falar. E V. Exª é assíduo, está permanentemente no
Senado, participando das Comissões e no plenário,
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todos os dias. Por isso V. Exª foi reconhecido como o
Senador do ano o que, com certeza, é uma justa reverência que fazem a V. Exª.
(Soa a campainha.)
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– Mas, Sr. Presidente, agradeço, neste momento
também, a todos os servidores da Casa: à Secretaria-Geral da Mesa e seus assessores; à turma do
cafezinho, que sempre nos atende tão bem e com
tão boa vontade; e aos servidores do gabinete do
Senador Valdir Raupp, que me receberam com tanta
gentileza e galhardia. Agradeço a mensagem que o
Eustáquio me manda. Certamente, essa mensagem
é de todos os servidores.
Quero registrar, Sr. Presidente, a presença, na
galeria de honra, de duas figuras extraordinárias: o
Dr. Irineu, juiz aposentado, advogado brilhante que
nos honra com sua presença, e o Secretário-Geral do
PMDB, Dr. José Luís Lenzi, que nos honram com suas
dignas presenças nesta Casa.
Quero, enfim, Sr. Presidente, já me encaminhando para o final, dizer que a rica experiência de exercer
o mandato de Senador foi um privilégio. Pelos demais
Senadores fui tão bem acolhido desde o momento em
que aqui cheguei. Agradeço em especial ao Presidente
da Casa, Senador José Sarney, que sempre nos atendeu com absoluta gentileza.
Quero agradecer aos Líderes de partidos, sobretudo o Líder do meu Partido, o PMDB, Senador Renan
Calheiros, em nome de quem falo, neste momento,
pela Liderança do Partido.
Ressalto os debates de alto nível nesta Casa, dos
quais tive a oportunidade de participar. Nesse curto
período em que aqui estive, procurei cumprir, dentro
de minhas limitações, o dever de bem representar o
povo de meu Estado, o povo do Estado de Rondônia.
Agradeço aos servidores, como disse, a todos,
indistintamente. Agradeço, enfim, a grande colaboração
que todos deram. Agradeço também à minha família,
pela compreensão e apoio durante o período...
(Soa a campainha.)
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
...em que tive de me ausentar do seu convívio.
Por fim, Sr. Presidente, termino este discurso citando Michelangelo, um dos maiores mestres da pintura,
da escultura e da arquitetura de todos os tempos, autor
de obras eternas, como as pinturas da Capela Sistina
e as esculturas Davi e Pietá. Quando lhe indagavam
de onde vinha tamanha inspiração, dizia que a arte já
vinha pronta no mais interior do mármore e que cabia
a ele apenas tirar os excessos e expor à luz.
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Foi assim que me senti nesse período em que aqui
representei o Estado de Rondônia. Se perguntarem o
que me inspirou nessa minha atuação parlamentar, direi
que o que fiz foi apenas expor desta tribuna o trabalho,
a ética, o caráter e o destemor do povo rondoniense.
Tudo isso já está pronto na essência da vida da população daquela terra. Coube-me, portanto, nesse curto
espaço de tempo, trazer à luz. Reconheço que fiquei
distante das pinturas e das esculturas dos mestres
da política que também passaram por esta Casa, por
esta tribuna, mas deixo aqui o que de melhor há em
mim, no meu aprendizado diário com aquela gente que
ocupou as fronteiras da construção...
(Soa a campainha)
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– ...de um País soberano, democrático e verdadeiramente cidadão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sr. Senador Tomás Correia, quero cumprimentar V. Exª e dizer que, realmente, foi uma felicidade
para todos nós conviver com V. Exª aqui.
Ao mesmo tempo, para fechar com chave de ouro,
convido V. Exª a presidir a sessão para que possamos
continuar os nossos trabalhos.
O Sr. Mozarido Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Tomás
Correia
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Senhora Presidente da República
adotou, em 9 de novembro de 2012, e publicou, no dia
12 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 587,
de 2012, que “autoriza para a safra de 2011/2012, o
pagamento de um valor adicional ao Benefício Garantia-Safra de que trata a Lei no 10.420, de 10 de abril
de 2002, e amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro de que trata a Lei nº 10.954, de 29
de setembro de 2004”.
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:
Composição

4. Ricardo Ferraço
5. Casildo Maldaner

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
José Pimentel
Walter Pinheiro
Humberto Costa
Antonio Carlos Valadares

1. Wellington Dias
2. Acir Gurgacz
3. Inácio Arruda
4. Eduardo Lopes

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
Alvaro Dias
José Agripino

1. Aloysio Nunes Ferreira
2. Jayme Campos

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PPL)
Alfredo Nascimento
Eduardo Amorim
** Gim

1. Armando Monteiro
2. Cidinho Santos
3. ** João Costa
*PSOL

Randolfe Rodrigues
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
** Vaga compartilhada entre o Bloco Parlamentar União e Força e o
Bloco Parlamentar Minoria, conforme proporcionalidade partidária
de 9 de novembro de 2012.

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PT

Afonso Florence
Geraldo Simões
PMDB
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

1. Teresa Surita
2. Antônio Andrade

PSD
Guilherme Campos
Fábio Faria

1. Geraldo Thadeu
2. Arolde de Oliveira
PSDB

Bruno Araújo

1. Cesar Colnago

Arthur Lira
Suplentes

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
Renan Calheiros
Francisco Dornelles
Paulo Davim

Vital do Rêgo
Ana Amélia
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Titulares
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1. Romero Jucá
2. Sérgio Souza
3. Waldemir Moka

1. Jerônimo Goergen
DEM

Ronaldo Caiado

1. Mendonça Filho
PR

Wellington Fagundes 1. Bernardo Santana de Vasconcellos
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PSB

Of. nº 179/2012-BLUFOR

Ribamar Alves

Brasília, 13 de novembro de 2012

1. Glauber Braga
PDT

André Figueiredo

1. Ângelo Agnolin
Bloco (PV/PPS)

Almeida Lima (PPS)

1. Sarney Filho (PV)
PTB

Jovair Arantes
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1. Arnon Bezerra
PMN*

Jaqueline Roriz
* 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: 12-11-2012 (Edição Extra)
– Designação da Comissão: 14 -11-2012
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 18-11-2012 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: * *
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 9-12-2012 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 9-12-2012
– Prazo no SF: de 10-12-2012 a 23-12-2012
(42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 23-12-2012
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 24-12-2012 a 5-2-2013 (43º ao
45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 6-2-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 20-2-2013
**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício
nº 102, de 2012-CN.

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios das lideranças:

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 membros Titulares e os Senadores Armando
Monteiro, Cidinho Santos e João Costa, como Membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 587, de
9 de novembro de 2012, que “Autoriza para a safra
2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 10.420, de
10 de abril de 2002, e amplia para o ano de 2012 o
Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº
10.954, de 29 de setembro de 2004”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello Líder do
Bloco Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
Ofício nº 156/2012 – GLDBAG
Brasília, 14 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 587/2012, os Senadores
relacionados na tabela abaixo:
Titulares
José Pimentel
Walter Pinheiro
Humberto Costa
Antonio C. Valadares
Suplentes
Wellington Dias
Acir Gurgacz
Inácio Arruda
Eduardo Lopes.
Senador – Walter Pinheiro, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 216-L-Democratas/12
Brasília, 13 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 587/12, que
“Autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor
adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a
Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, e amplia para

NOVEMBRO 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de
que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004”.
Titular
Deputado Ronaldo Caiado
Suplente
Deputado Mendonça Filho,
Respeitosamente, – Deputado Pauderney Avelino, Vice-Líder do Democratas.
OF/LID/Nº 231/2012
Brasília, 13 de novembro de 2012
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Almeida
Lima – PPS/SE e Sarney Filho – PV/MA para integrar
como titular e suplente, respectivamente a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à MP nº 587/12, que
“Autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor
adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a
Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2012, e amplia para o
ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro de que
trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV/PPS.
Of. nº 552/2012 – LPR
Brasília, 13 de novembro de 2012
Assunto: Indicação de membro Titular e Suplente da
Comissão Mista
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Wellington Fagundes
(PR – MT) como membro Titular e o Deputado Bernardo
Santana de Vasconcellos (PR – MG) como membro Suplente na Comissão Mista destinada a examinar e emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 587 de 2012, que
“Autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor
adicional ao Benefício Garantia-Safra de que se trata a
Lei nº 10.420 de 10 de abril de 2002, e amplia para o
ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que
se trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco PR/PT do B/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.
Of. nº 672/PT
Brasília, 13 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar os Deputados Afonso Florence – PT/BA e
Geraldo Simões – PT/BA, como membros titulares na
Comissão Mista que vai analisar a MP nº 587/2012 que
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autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor
adicional ao Benefício Garantia – Safra, de que trata
a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, e amplia para
o ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de
que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004.
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto – PT/
SP Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Senhora Presidente da República
adotou, em 12 de novembro de 2012, e publicou no
dia 13 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória
n° 588, de 2012, que “Abre crédito extraordinário, em
favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de
R$1.683.716.400,00 (um bilhão, seiscentos e oitenta
e três milhões, setecentos e dezesseis mil e quatrocentos reais), para o fim que especifica”.
A matéria será encaminhada, nos termos do §6º
do art. 2º da Resolução n° 1, de 2002–CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber emendas.
É o seguinte o calendário de tramitação da Medida Provisória:
MPV 588
Publicação no DO
Emendas
Prazo na Comissão
Remessa do Processo à CD
Prazo na CD
Recebimento previsto no SF
Prazo no SF

13-11-2012
até 19-11-2012
*
até 10-12-2012
(28º dia)
10-12-2012
11-12-2012 a 2412-2012 (42º dia)

Se modificado, devolução à CD
24-12-2012
Prazo para apreciação das mo- 4-2-2013 a 6-2-2013
(43º ao 45º dia)
dificações do SF, pela CD
Regime de urgência, obstruindo 7-2-2013 (46º dia)
a pauta a partir de
Prazo final no Congresso
21-2-2013 (60 dias)
*Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício
nº 102, de 2012-CN.

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa, conforme o Ofício n° 2.066, do Presidente da Câmara dos Deputados,
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os seguintes Deputados, para integrarem a Comissão
Mista Especial destinada a elaborar, em sessenta dias,
os projetos de lei necessários à adequação da legislação infraconstitucional à matéria tratada na Emenda Constitucional n° 69, de 2012, que “Altera os arts.
21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da
União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal”:

Comissão Especial Mista destinada a elaborar,
em 60 (sessenta) dias, os projetos de lei necessários à
adequação da legislação infraconstitucional à matéria
tratada na Emenda à Constituição nº 69/2012 (transfere
da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal).

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PT

Titulares

Suplentes

2 vaga(s)
Titulares

Leandro Vilela
Luiz Pitiman

Roberto Britto
Augusto Coutinho

Suplentes
PT
PMDB
Geraldo Resende
Sandro Mabel
PSDB
PP
Toninho Pinheiro
DEM
João Bittar
PR
PSB
PDT

Bloco Parlamentar (PV / PPS)
Augusto Carvalho
PTB
É o seguinte o Ofício:

PMDB
Leandro Vilela
Luiz Pitiman

Assunto: Indicação de membros para as Comissões
Mistas.
Senhor Presidente,
Em atenção aos ofícios nºs 122/2012 e 426/2012,
do Congresso Nacional, tenho a honra de encaminhar a
Vossa Excelência a relação dos membros que deverão
integrar a Comissão Especial Mista destinada a elaborar,
em 60 (sessenta) dias, os projetos de lei necessários à
adequação da legislação infraconstitucional à matéria
tratada na Emenda à Constituição nº 69/2012 (transfere
da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal),
indicados pelos partidos de acordo com o princípio da
proporcionalidade partidária, até a presente data.
Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.

Geraldo Resende
Sandro Mabel
PSDB

1 vaga(s)

1 vaga(s)
PP

Roberto Britt

Toninho Pinheiro
DEM

Augusto Coutinho

João Bittar
PR

1 vaga(s)

1 vaga(s)
PSB

1 vaga(s)

1 vaga(s)
PDT

1 vaga(s)

1 vaga(s)
Bloco PV, PPS

Augusto Carvalho (PPS)

Of. nº 2.066/2012/SGM/P
Brasília, 14 de novembro de 2012

2 vaga(s)

1 vaga(s)

PTB
1 vaga(s

1 vaga(s)

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa os Senadores
José Pimentel e Angela Portela, como membros titulares, em substituição aos Senadores Acir Gurgacz e
Inácio Arruda, e os Senadores Humberto Costa, Acir
Gurgacz, Ana Rita e Vanessa Grazziotin como membros suplentes, em substituição aos Senadores Eduardo Lopes, Wellington Dias, Pedro Taques e Antonio
Carlos Valadares, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
586, de 2012, conforme o Ofício nº 155, de 2012, da
Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo do
Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista,
para ser juntada ao devido processo.
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É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 155/2012 – GLDBAG
Brasília, 14 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica pára compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 586/2012 os Senadores
relacionados na tabela abaixo, em substituição aos
anteriormente indicados.
Titulares
José Pimentel
Walter Pinheiro
Ângela Portela
Lídice da Mata
Suplentes
Humberto Costa
Acir Gurgacz
Ana Rita
Vanessa Graziotin.
Senador – Walter Pinheiro, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Volto à lista de oradores.
Como orador inscrito, Senador Benedito de Lira.
(Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Anibal Diniz. (Pausa.)
Senadora Ana Rita. (Pausa.)
Senador Ivo Cassol.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
Senador, só um pouquinho, por gentileza.
Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu estava numa reunião, mas estou na lista de oradores. Gostaria de saber
se podemos fazer a inversão, falando agora o Senador
Cassol e, logo em seguida, eu. Isso é possível?
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Pois não.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pode ser?
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra o Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com imensa
alegria que falo em nome do nosso Líder, Presiden-
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te do Partido Progressista Francisco Dornelles, essa
liderança expressiva não só do Rio de Janeiro, mas,
com certeza, Senadora Ana Amélia, do Rio Grande
do Sul, de Rondônia, de São Paulo, de Minas Gerais,
do Nordeste, enfim deste Brasil afora. É uma alegria
estar junto dessa grande Liderança, do Senador Dornelles, que soube resgatar a credibilidade do Partido
Progressista, junto de seus Pares.
É uma alegria maior ainda, Senador Dornelles,
nosso Líder, termos entrado nas fileiras do PP com
dois prefeitos e, na última eleição, termos fechado
com nove prefeitos eleitos no Estado de Rondônia;
tínhamos nove vereadores, hoje temos trinta e nove
vereadores. Isso demonstra a grandeza que é o nosso
Partido, o Partido Progressista, que tem preocupação
com o povo brasileiro.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, nós que acompanhamos, na segunda-feira, na terça–feira e na quarta-feira, a caminhada
dos prefeitos na Capital Federal, com o pires na mão,
pedindo esmolas às demais lideranças políticas, com
os Parlamentares, Senadores e Deputados Federais,
na busca pela compensação do Fundo de Participação, já que perderam receita por medidas que são o
auxílio para que aumentem o consumo às custas, infelizmente, da população brasileira. Poderíamos dar
descontos, poderíamos dar incentivos, não do IPI,
mas da Contribuição Social, uma fatia que, na verdade, representa nos cofres só do Governo Federal. No
entanto, ocorreu o contrário, o incentivo do IPI é um
pedaço da carne cortada não só dos Municípios, mas
também dos Estados.
Muitos dos Estados e Municípios têm dificuldade
para oferecer saúde pública, para comprar remédios,
para comprar combustível e fechar as suas contas.
Ao mesmo tempo, incentiva-se a indústria neste Brasil, mas quero lembrar que a indústria automobilística
está já centrada, está já estabilizada, está construída
nos grandes centros, quando a maioria dos Municípios
brasileiros perderam essa receita.
Anos atrás, em 2008, 2009, houve a mesma coisa, e houve a compensação para as administrações
municipais. Hoje, encontramos prefeitos que não sabem mais onde cortar: não sabem se cortam a perna,
não sabem se cortam o braço, não sabem mais quem
mandar embora, porque já estão entrando até na esfera
dos efetivos, que fazem parte do quadro. Ao mesmo
tempo, essa preocupação tem colocado em xeque as
gestões municipais para que pudessem ter sucesso
na administração do dia a dia.
Senador e meu Líder Dornelles.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Senador Ivo Cassol, muito obrigado pelo aparte que
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V. Exª me concede. Eu queria dizer a V. Exª que, no
ano de 1985, 70% da arrecadação da União vinha de
dois impostos – o IPI e o Imposto de Renda –, o que
significa que 70% da arrecadação da União eram a
base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Com
o tempo, o que houve? A União foi reduzindo o IPI, foi
reduzindo alguns itens do Imposto de Renda e criou
uma série de contribuições – PIS, Cofins e até CPMF
– cuja receita não é compartilhada entre os Estados.
Desse modo, os Estados, nos últimos 20 anos, simplesmente perderam, em termos reais, grande parte da
sua arrecadação. O caminho que tínhamos que seguir
nessa área é fazer com que o Fundo de Participação
dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios tivessem como base de cálculo não somente o
Imposto de Renda e o IPI, mas também essas contribuições que são verdadeiros impostos, que foram
criados para diminuir a base de cálculo dos impostos
destinados aos Estados e Municípios. Parabéns a V.
Exª pela preocupação demonstrada.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – E olha
a experiência do aparte do nosso Senador, que já foi
Ministro de Estado e tem conhecimento de causa. E
tanto é verdade que o poder que os Municípios tinham
da parte da receita, a cada mês, a cada ano que se
passa, infelizmente, é diminuído. As contribuições sociais não são nada mais, nada menos que impostos,
mas não são divididas. É fatia que fica com a União.
Da mesma maneira, temos o incentivo do IPI hoje na
linha branca, que atende a toda a população brasileira.
Concordo com isso, mas sou contra dar isenção de IPI
para quem compra um carro.
Precisa dar incentivo, sim, a quem compra medicamento; precisa dar isenção de impostos a quem
compra um quilo de feijão; precisa dar incentivo, dar
isenção de impostos, à população brasileira de baixa
renda, carente, quando compra um quilo de açúcar ou
compra um quilo de feijão, ou compra uma lata de óleo.
Hoje, a gente vê esse incentivo fomentando a
indústria automobilística como se ela fosse a única
a gerar emprego, sem olhar o que existe na informalidade, sem olhar as pequenas iniciativas que geram
milhares e milhares de empregos.
Sou a favor, sim, de dar isenção de impostos
nessa linha, para compensar ainda mais e para que as
pessoas de baixa renda possam ter, sim, condições de
comprar muito mais, de se alimentar e ter uma comida
melhor no dia a dia.
Ao mesmo tempo em que vemos a falta de medicamentos nos hospitais estaduais e municipais, vemos
que os impostos incluídos no valor dos medicamentos são absurdos. Portanto, precisamos, sim, em vez
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de dar incentivo para a compra de um automóvel...
Quem compra um carro tem dinheiro; então, quem
tem dinheiro para comprar um carro de R$20 mil pode
pagar R$22 mil, R$23 mil. Não faz diferença. Quem
tem dinheiro para comprar um carro de R$40 mil pode
pagar o imposto.
Tudo bem, é louvável a iniciativa. Ela vem, de um
lado, automaticamente, para contribuir, para ajudar,
mas, de outro lado, infelizmente, sangra as administrações municipais.
Quando você tira da administração municipal o
poder de investimento, você, infelizmente, desagrega o
comércio do dia a dia, os investimentos na infraestrutura
para se reforçar, ainda mais, as atividades administrativas. Todo o dinheiro da administração municipal fica
no local, é investido na área da educação, na área da
saúde, na área da assistência social, na infraestrutura,
nas áreas básicas do dia a dia, em que nossos irmãos
brasileiros necessitam de atendimento.
Além disso tudo, Sr. Presidente, eu também tenho
uma preocupação com a infraestrutura rodoviária em
nível nacional. Infelizmente, as obras andam a passo
de tartaruga, a exemplo da nossa BR-364. A expectativa em torno dela é muito grande. Todo mundo tem
acompanhado a necessidade da duplicação do trecho
Vilhena-Porto Velho e do trecho Porto Velho até a divisa com o Acre, do outro lado.
Além disso, há o trabalho conjunto da Bancada
federal. Aqui os três Senadores e os oito Deputados
Federais trabalham em conjunto no Luz para Todos,
trabalham em conjunto para a conclusão da BR-429,
para a conclusão das pontes da BR-429.
Foi licitada a pavimentação, mas, infelizmente,
só agora é que se está concluindo o trabalho para
que possam ser feitas as pontes de concreto que vão
substituir as de madeira.
Mas temos outros vários projetos andando, além
da licitação já feita de alguns lotes entre Pimenta Bueno
e Ouro Preto, de Ouro Preto a Jaru, Ariquemes, Vilhena
e também a Porto Velho. Enfim, outros projetos estão
em andamento. Inclusive, estive com o diretor do Dnit
há alguns dias para tratar do assunto. Temos também
as marginais no centro de Ji-Paraná.
No entanto, Senador Tomás Correia, nosso Presidente neste momento, estamos vendo, em um meio
de comunicação, que, em nosso Estado, as obras são
de um parlamentar apenas. Não são não. As obras são
de interesse de toda a bancada, independentemente
de cores partidárias. Todos nós estamos unidos em
um só propósito, já que nós, da bancada de Rondônia,
somos integrados à base do Governo Federal. Assim,
todos os trabalhos são feitos em conjunto, sob a coor-
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denação da Deputada Maninha, mas trabalhando os
oito Deputados Federais e os três Senadores.
Àqueles que imaginam que na BR-429, na BR-364
ou nas marginais da cidade há um trabalho individual,
quero dizer que o único trabalho individual que existe
é o dos viadutos de Porto Velho, que ficarão iguais aos
viadutos de Pimenta Bueno. Lá montaram lanchonetes,
restaurantes, alguns montaram hotel, outros montaram
até motel, e outros fizeram dos viadutos um “fumódromo” ou um “cheiródromo”, porque os viciados e os
criminosos acabam utilizando uma obra abandonada
em proveito próprio.
É isso que estamos assistindo em Porto Velho.
Há poucos dias, fizeram uma manifestação trancando a BR-364, as marginais de Porto Velho. Essa obra
foi iniciada pela administração de Porto Velho, mas
infelizmente não foi concluída, estando paralisada,
inacabada, com os comerciantes sendo prejudicados
no seu dia a dia de comercialização pelo tráfego de
veículos leves e pesados. E a população no todo também sai no prejuízo.
É por isso que nós trabalhamos integrados. É por
isso que o diretor do Dnit já determinou que as obras
dos viadutos de Porto Velho sejam concluídas por intermédio da administração direta daquele órgão. E que a
empresa responsável, essas empresas “malas”, essas
empresas que vivem de cabrito, que pegam obras e
depois querem subfaturar, infelizmente se utilizando de
dinheiro público, não existam mais. Isso não pode mais
acontecer. A obra já foi paralisada uma vez, foi licitada
novamente, mas ainda continua na mesma situação.
Mas há outro fato importante, Sr. Presidente, e
que é relevante para o Estado de Rondônia, para o
Brasil e também para o nosso país vizinho, a Bolívia.
Nós temos um acordo, o Tratado de Petrópolis,
um tratado de mais de 100 anos pelo qual o Brasil
assumiu o compromisso, quando a Bolívia cedeu o
pedaço que hoje faz parte do Estado do Acre, de promover compensações e benefícios, compromisso assumido pela União.
E nós temos a ponte que vai interligar Guajará-Mirim a Guayaramerin, denominada Ponte da Integração, um projeto que está praticamente pronto. Aliás,
muita expectativa se criou em torno da construção dessa ponte. Acreditava-se que ela fosse ser construída
neste ano eleitoral. Eu dizia, para quem me ouvia na
cidade de Guajará-Mirim, que a primeira coisa de que
se precisava era um bom projeto e, além de um bom
projeto, que os dois países assumissem um compromisso com essa interligação para que nós possamos,
num futuro próximo, não só ter a saída pelo Acre, por
Assis Brasil, como também ter a saída por Guayara-

Quinta-feira 15

427

61139

merin, Santa Cruz ou La Paz, e a saída para o porto do
Chile, do outro lado, para colocarmos nossos produtos.
Da mesma maneira, há a expectativa da população em torno da BR-429, Sr. Presidente. E tenho
certeza de que, num futuro breve, a BR-429 em Costa
Marques não será mais um fim de linha: será, na verdade, o meio de uma rodovia que vai interligar também
todo o Vale do Guaporé à cidade de Ji-Paraná, à Zona
da Mata e ao Cone Sul, servindo como um eixo para
transportar a nossa produção e trazer produtos, desde
batatinha, cebola, frutas até sal grosso, que hoje sai do
Nordeste, em Mossoró, e abastece todos os Estados
da Região Amazônica.
Essa interligação precisa ser trabalhada. É dessa maneira que Guajará-Mirim também vai trazer para
o Estado de Rondônia essa proximidade. Ao mesmo
tempo, quero dizer para o povo de Guajará-Mirim que
há compromissos do diretor do Dnit no sentido de que
até o mês de abril, no máximo no mês de junho de
2013, nós estaremos com essa obra licitada e dando
a ordem de serviço.
Essa integração é fundamental, porque, com isso,
Guajará-Mirim também não será mais um fim de linha;
Guajará-Mirim também será um eixo, um eixo que poderá ser utilizado, após a realização dos investimentos necessários, pelo comércio, tanto o que temos no
sul do Estado de Rondônia, no Amazonas, no norte
do Mato Grosso e no norte do Estado de Rondônia.
Todos esses pujantes e produtivos Estados, que
têm a interligação e a proximidade com países como
Peru, Bolívia e Chile, terão facilidade com exportações
para a China, diminuindo a passagem pelo Canal do
Panamá e muitos dos custos, facilitando o nosso transporte. Mas toda essa integração é fundamental para o
desenvolvimento da Amazônia. Essa Amazônia é nossa;
essa Amazônia é do povo brasileiro. Essa Amazônia
foi ocupada, anos atrás, sob o lema “integrar para não
entregar”. E, hoje, muitas vezes, nós, que vivemos na
Amazônia, somos tratados como se fôssemos criminosos, como se fôssemos bandidos.
Senadora Ana Amélia, para um aparte.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Ivo Cassol, eu queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento, não só nesta segunda parte, mas também
na primeira parte, especialmente porque proferido por
alguém que, como V. Exª, foi Governador do Estado de
Rondônia e Prefeito de Rolim de Moura, cidade planejada e muito bonita que tive o privilégio de conhecer
durante uma visita em sua companhia. Acompanhei a
mobilização dos mais de dois mil prefeitos, que estão
na transição para a entrega do mandato, e fico muito
preocupada, como municipalista que sou, como V. Exª,
como o Senador Dornelles, com a situação em que es-
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tão os prefeitos, exatamente porque, no meio do jogo,
as regras foram alteradas. Quais foram as alterações?
Entre elas essa a que V. Exª se referiu: a retirada do
dinheiro da arrecadação do IPI que forma o Fundo de
Participação, muito positivo num certo aspecto, mas
que onerou e criou um problema sério de desequilíbrio
financeiro para os Municípios. O Governo Federal, que
criou esse buraco nas finanças municipais, precisa
resolver a questão. Então, eu queria parabenizá-lo e
dizer, também, que concordo plenamente com V. Exª
nessa questão da logística das áreas de fronteira, não
só da Amazônia, mas de toda a faixa de fronteira. Sou
de um Estado, o Rio Grande do Sul, que faz fronteira
com dois países, a Argentina e o Uruguai. O Senador
Mozarildo Cavalcanti, que representa o Estado de
Roraima, tem um projeto muito interessante sobre a
questão da faixa de fronteira, e vamos apoiá-lo nessa
lógica de que a fronteira e, em especial, a Amazônia,
que V. Exª tão bem conhece, precisam de todo o estímulo oficial para que continuem sendo soberanas e
dos brasileiros.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Com
certeza! O seu aparte foi fundamental, Senadora Ana
Amélia. O Governo Federal devia, sim, dar incentivo com
as contribuições sociais, e não com o IPI. O sofrimento dos prefeitos do Rio Grande do Sul não é diferente
dos de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Minas
Gerais, ou do Nordeste, ou do Estado de Rondônia.
Mas, além disso tudo, essa integração com os
países vizinhos, Sr. Presidente, é fundamental, porque,
com isso, Rondônia passa a ser não só um estado produtor, um estado eminentemente agrícola e pecuário,
mas também um estado que fomenta o agronegócio, e
a nossa economia tem trabalhado diuturnamente para
poder se desenvolver e dar condições de poder gerar
mais riquezas e mais empregos.
É por isso, Sr. Presidente, que quando eu falo
aqui sobre as marginais das cidades, como é o caso
das marginais da cidade de Vilhena, as marginais de
Pimenta Bueno, as marginais da cidade de Ouro Preto,
as marginais de Jaru – onde falta apenas a conclusão
–, as marginais de Ariquemes – onde foi feito um convênio com o prefeito à época, mas a obra está paralisada
até hoje –, bem como as marginais de Ji-Paraná... E,
aliás, as marginais de Ji-Paraná, hoje, graças a Deus,
estão sendo construídas, porque, quando fui Governador do Estado de Rondônia, tive coragem de alocar
mais de R$20 milhões para fazer a ponte sobre o rio
Machado e construir o anel viário para poder diminuir
o sofrimento que os comerciantes viveram na época
da duplicação da ponte sobre o rio Machado.
Então é com isso que a gente tem trabalhado. É
por isso que eu digo que esse trabalho é um trabalho
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conjunto; é um trabalho que nós... V. Exª está deixando esta Casa com o regresso do Senador Raupp na
semana que vem, mas, nesses quatro meses, fizemos
um trabalho conjunto juntamente com os demais parlamentares. E eu, infelizmente, vi e ouvi em Ji-Paraná
alegações de que a duplicação do trecho de Ji-Paraná
fosse feito de um só parlamentar, como se a duplicação
de Ji-Paraná fosse feito de um só político, fosse feito
de um só representante aqui nesta Casa. Eu quero
dizer que o meu voto, o meu apoio aqui nesta Casa, o
Senado, vale tanto quanto o dos outros demais senadores, seja de mais ou de menos anos de mandato,
mas com o mesmo compromisso com Rondônia, com
o Brasil e com tudo.
Portanto, a população de Ji-Paraná, que sabe que
nós trabalhamos juntos para apresentar uma emenda
de bancada para ampliar, reformar e construir o novo
aeroporto de Ji-Paraná, sabe também que foi uma
iniciativa de toda a bancada, em conjunto. Também
não é diferente com a duplicação do centro da cidade.
Então, esses são feitos de toda a bancada. Não
estou aqui puxando sardinha para mim, mas estou
dizendo que eu sou parceiro, que sou aliado, que eu
sou companheiro. E eu tenho também meio de comunicação no Estado, mas não o uso, Sr. Presidente, de
maneira nenhuma esse recurso para me beneficiar
politicamente, porque isso é ruim, isso, infelizmente,
é pequeno, é feio.
Mas a população sabe que o trabalho junto ao
Dnit, o trabalho junto ao Ministério dos Transportes é
um trabalho integrado, de toda a bancada de Rondônia, que esteve unida, por várias vezes, em audiências
com o Ministro e com o Diretor do Dnit, trabalhando no
propósito de viabilizar a duplicação a fim de reduzir as
perdas e o índice de mortes.
E é com pesar, Sr. Presidente, que, concluindo,
registro que, nesta semana, perdemos o filho de um
amigo nosso, filho do Euflávio da Ciclo Cairu, um menino de dezesseis anos, que veio a falecer anteontem,
ao amanhecer de ontem, vítima de um acidente na estrada que interliga Pimenta Bueno a cidade de Rolim de
Moura. Trata-se de uma família que foi homenageada
aqui nesta Casa, quando recebeu o reconhecimento
como um dos maiores e melhores empresários no ramo
de bicicleta do Brasil, a marca Ciclo Cairu.
Então, levo os meus pêsames à família do Euflávio, dizendo que tenha força. Também perdi um sobrinho, jovem também, e sei o tamanho da dor que meu
irmão sofreu. Só quem viveu, quem esteve ao lado
sabe dessa dor.
Portanto, o povo de Pimenta Bueno, o povo de
Rondônia, a família Cairu, que representa um segmento
que gera emprego e renda, uma família séria, que nos
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orgulha a todos nós, infelizmente, perdeu um filho. Todavia, como se diz: Deus é que traça os nossos passos
e traça o nosso caminho; tudo é como Deus quer. Nós
simplesmente temos de nos colocar à disposição d’Ele.
Portanto, meus votos de pesar à família enlutada,
porque me considero solidário na dor de quem perde
alguém num acidente de trânsito ou mesmo em outra
situação. Eu só peço às pessoas que continuem orando para que Deus possa confortar o coração, tanto da
família Cairu, da família do Euflávio, do Eugênio, como
dos demais que têm perdido parentes e amigos na BR364 e em outras rodovias do nosso Estado.
Que Deus abençoe a todos!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Ivo Cassol.
Eu também me associo aos sentimentos de pesar
de V. Exª em relação à perda lamentável sofrida pela
família do Eugenio e do Euflávio, da Cairu: um jovem
de quinze, dezesseis anos vítima de um acidente de
trânsito neste final de semana.
Concedo a palavra à nobre Senadora Ana Amélia, como Líder do Partido Progressista.
Na sequência, falarão os Senadores Ricardo
Ferraço, Anibal Diniz e Cidinho Santos, estando este
inscrito para falar como líder.
Com a palavra V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente desta sessão, Senador Tomás Correia; Srªs e Srs.
Senadores; meu querido Líder Francisco Dornelles,
Presidente do meu Partido, hoje, houve a última audiência pública para discutir a Medida Provisória nº 579,
conhecida e hoje muito discutida no País inteiro, tratando do marco regulatório do setor elétrico. O debate foi
feito com representantes do Governo, como o Ministro
Márcio Zimmermann; Luís Adams, da Advocacia-Geral
da União; representantes do Ministério da Fazenda; o
Presidente da Aneel, Nelson Hubner; o representante
do MDIC. Contamos ainda com a presença do Presidente Jilmar Tatto, da Comissão Mista; e do Relator,
Senador Renan Calheiros.
O debate serviu, em mais de 4 horas, Senador
Tomás Correia, para uma avaliação geral dos pontos
de vista do Governo a respeito dessa matéria que tem
um impacto muito grande. Ela tem um foco social, que
é a redução até 20% no custo da energia. É muito importante essa posição da Presidenta Dilma Rousseff,
que vem do setor da energia, que foi Ministra de Minas
e Energia e que, no Rio Grande do Sul, teve um papel
relevante como secretária nessa área. Essa Medida
Provisória, então, inova muito.
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Muitas dúvidas foram suscitadas quanto à segurança jurídica, a aspectos técnicos, a direitos adquiridos
e à questão da constitucionalidade, mas, enfim, o mais
importante foi o próprio Governo, não só na palavra
do Advogado-Geral da União, o Dr. Luís Adams, como
também na do Dr. Márcio Zimmermann, reconhecer que
o Executivo tem a competência de propor e que cabe
ao Congresso Nacional aprovar, rejeitar ou aperfeiçoar.
O objetivo dos Senadores, das Senadoras, dos
Deputados e das Deputadas ali presentes é exatamente a busca do aperfeiçoamento, para dar ao País
não só condições de competitividade, mas, sobretudo,
condições de um atendimento social, com a redução
do custo da energia, que é cara para o consumidor
domiciliar e é muito cara também para a indústria brasileira, o que retira a competitividade. Repito aqui uma
frase que usei, ontem, no pronunciamento, dita pelo
empresário Jorge Gerdau Johannpeter, que disse que
o aspecto social, que é relevante, não pode neutralizar
o aspecto relacionado à competitividade.
Então, eu queria ressaltar a forma como as autoridades do Governo, hoje, apresentaram os pontos
de vista e a própria posição democrática de entenderem que é papel do Congresso Nacional, sim, trabalhar pelo aperfeiçoamento daqueles pontos que ficam
ainda duvidosos.
O que me confortou, Senador Tomás Correia,
Presidente desta sessão, foi a posição do Presidente
da Aneel, Dr. Nelson Hubner, a quem indaguei, novamente, sobre a preocupação que tenho, como gaúcha, já que, no Rio Grande do Sul, as cooperativas
de eletrificação rural têm um peso muito significativo
no fornecimento de energia. Preocupa-me não haver
uma alteração substancial. Elas trabalham com a chamada “carne de pescoço”, ou seja, estão lá no interior
do meu Estado trabalhando com a área rural, sofrem
com os problemas da estiagem e com uma série de
outros problemas. Que tenham uma proteção especial
pela natureza da atividade que exercem!
O Dr. Nelson Hubner assegurou, como Presidente da Aneel, que, no caso das cooperativas de eletrificação rural... Aí tranquilizo Jânio Stefanello, que é o
Presidente da Fecoergs – Federação das Cooperativas
de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio
Grande do Sul. O próprio Senador Ricardo Ferraço,
juntamente comigo, apresentou emendas à Medida
Provisória nº 579, com foco exatamente na proteção
das cooperativas de eletrificação.
Então, espero, sinceramente, com a disposição
de trabalho do Relator, Renan Calheiros, e com a colaboração intensa do Senador Dornelles, do Senador
Ferraço, do Senador Delcídio do Amaral, que é especialista na área de energia, que possamos elaborar um
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aperfeiçoamento necessário para ajustar essa Medida
Provisória às reais necessidades do País.
Eu queria também fazer referência, Sr. Presidente,
à minha alegria, pois, apesar de eu não fazer parte da
Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo nosso colega Senador Eunício Oliveira, hoje lá foi votado
um projeto de minha autoria. Eu queria agradecer-lhe
por ter colocado em pauta um projeto de minha autoria
com repercussão sobre os consumidores.
Nós todos, aqui, somos também usuários do
serviço de transporte aéreo. A relatoria era originalmente do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que está
em viagem oficial, mas o meu querido colega Pedro
Taques foi Relator ad hoc, e eu lhe agradeço o trabalho. S. Exª, casualmente, também é autor de um projeto semelhante.
Quero agradecer ao Senador Eunício por tê-lo
colocado em votação. Na verdade, esse projeto, aprovado hoje na CCJ, limita as companhias aéreas a uma
multa de 10% cada vez que um passageiro mudar de
voo na mesma companhia para outro horário. Hoje,
cada companhia adota um critério diferente, um valor
diferente. Às vezes, o valor é 50% maior do que o bilhete emitido, seja numa promoção ou no valor convencional. Então, é preciso haver também uma proteção
dos consumidores, não só dos consumidores usuários
do transporte aéreo.
Eu, como Senadora, tenho tido também um cuidado muito grande na economia do gasto que o gabinete faz com passagens aéreas. Cada vez que a gente
muda o dia de viajar – e somos, muitas vezes, levados
a fazer essas alterações diante da alteração de agenda
–, o que acontece? O custo da passagem altera para
mais sempre, e isso onera o custo que o Senado tem
com passagens aéreas. Por isso, também tive essa
preocupação de economizar o dinheiro do contribuinte, que é ele que paga essa conta, no sentido de fazer
uma legislação, aprovada hoje, que vai beneficiar consumidores e usuários e também desonerar o Senado
e o contribuinte desse gasto.
Por fim, quero registrar que, hoje, meu querido
Presidente Francisco Dornelles, recebi um telefonema
de um Município de 10 mil habitantes, no sudoeste do
Paraná. A cidade se chama Iretama. O Prefeito me ligou de manhã para agradecer o trabalho – outros Senadores fizeram e estão fazendo isso aqui – em torno
das questões municipalistas.
A Federação está esfacelada porque tanto o
Fundo de Participação dos Estados, que já está em
discussão na Casa, quanto o Fundo de Participação
dos Municípios estão em situação de fragilidade, criando muitas dificuldades financeiras para os gestores
municipais, que são, na Federação, os primos pobres
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da Federação brasileira – os Estados são os primos
remediados, e a União é a prima rica da Federação.
Nós precisamos de um critério. Primeiro, cada vez
que o Governo desonerar usando o IPI como forma de
ativar a economia, ele deve tirar esse dinheiro do seu
quinhão, não do quinhão dos Municípios. Que deixe
inalterado o Fundo no que se refere aos Municípios!
Espero que isso não aconteça no seu Estado, o
Rio de Janeiro, Senador Dornelles, mas, no Paraná, é
o que acontece, como me falou o Prefeito Toinzé, Antônio José Piazzalunga, que é muito preocupado com
essa questão. Ele foi reeleito e me agradeceu porque
fiz um projeto que visa a que um prefeito, quando isso
acontecer, como acontece agora – não depende dele,
mas de um terceiro, que, no caso, é a União –, não poderá ser apenado por um ato ou por um fato que não
decorre da sua competência ou da sua responsabilidade. Então, nesse caso, não será suja a ficha desse
administrador que foi prejudicado por uma iniciativa
unilateral do poder central, no caso, a União. Esse é
um projeto que apresentei aos prefeitos municipais e
que não serve, absolutamente, para proteger qualquer
ficha suja. Não! Ele visa a impedir uma injustiça, a injustiça que decorre da redução das regras do jogo no
meio do caminho, que foi o que aconteceu com o IPI.
No governo do Presidente Lula, houve uma situação semelhante com a desoneração do IPI. O governo socorreu em R$2,3 bilhões no momento em que
houve esse mesmo furo nas contas dos Municípios.
Agora, a situação é mais complicada, porque é uma
fase de transição, com a eleição neste ano. No dia 1º
de janeiro, será a posse dos novos administradores.
Precisam entregar a caixa limpa, zerada pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Se não acontecer isso, esses prefeitos – estima-se que sejam cerca de três mil
– ficam como fichas sujas. Por que foram maus gestores? Não. Porque simplesmente a receita deles caiu,
porque a União assim o determinou.
Não há uma recomposição, nenhuma perspectiva de que isso venha acontecer, embora haja boa
vontade por parte da Ministra Ideli Salvatti em manifestar às lideranças municipalistas que irá falar com a
equipe econômica, para liberar, emergencialmente, o
recurso necessário.
Fala-se muito na questão da renegociação das
dívidas da Previdência, que é também um ponto importante, mas o fundamental é a recuperação da capacidade para acertar as contas na entrega do poder
aos sucessores.
Eu queria agradecer ao Prefeito de Iretama, do
Paraná, pela ligação que fez, pelo estímulo que me
deu. Sou uma Senadora do Rio Grande do Sul, mas
também sou uma Senadora das questões nacionais,
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como essa questão municipalista, como a questão da
energia. Fico muito feliz que um prefeito de outro Estado faça esse reconhecimento, porque é o prêmio que
recebemos aqui, meu querido Líder Francisco Dornelles, pelo nosso trabalho.
Então, eu queria agradecer ao Prefeito. Sou uma
Senadora municipalista, para defender aqui o legítimo
direito.
Quero dizer a todos aqueles que não estão conseguindo pagar os servidores que, por conta disso,
está se gerando também um problema social grave,
talvez mais grave até do que a questão política da ficha
limpa, como muito bem lembrou ontem o Presidente
do Senado, Senador José Sarney, que conhece profundamente as questões institucionais pela relação
que tem com o poder. É ex-Presidente da República
e sabe muito bem dessa convivência.
É preciso ver essa dificuldade social daqueles
prefeitos. Até governadores já não estão pagando e
poderão não pagar o 13º salário. Que Natal terão esses servidores dos Estados e dos Municípios que já
não estão conseguindo receber em dia os seus vencimentos?
Por isso, é urgente, Senador Ivo Cassol – V. Exª,
há pouco, nesta mesma tribuna, abordou essa questão –, que o Governo Federal tome consciência de
que isso é sério do ponto de vista social. Muitos estão
ficando desempregados, muitos não estão recebendo
o salário que devem. E são funcionários e servidores,
há muitos anos, das prefeituras, por concurso público.
Quanto aos cargos em comissão, é até bom que sejam reduzidos e limitados, para uma economia maior
nas prefeituras municipais.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Aproveito para registrar a presença na Casa, nas
galerias, de estudantes de Direito da Favag, de Nova
Porteirinha, em Minas Gerais.
Fiquem à vontade. É um prazer recebê-los na
Casa!
Os senhores acabaram de ouvir a Senadora Ana
Amélia, do Rio Grande do Sul, que fez um brilhante
pronunciamento. E agora vão ouvir, pela ordem, o Senador Francisco Dornelles. Mineiro!
Tem a palavra V. Exª.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria apenas cumprimentar V. Exª pelo
importante trabalho desenvolvido durante os quatro
meses em que aqui esteve como Senador de Rondônia.
Tenho, pelo Estado de V. Exª, uma amizade e
um carinho muito especial. Lá estive conduzido pelo
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Senador Ivo Cassol, essa figura fantástica da política
do Estado e do País.
Quero dizer que fui testemunha do trabalho que
V. Exª desenvolveu em várias comissões da sua competência, da profundidade com que examinou todos
os projetos que lhe foram apresentados. De modo que
quero dizer que foi uma honra grande para o Senado ter
V. Exª nesta Casa durante esses últimos quatro meses.
Meu respeito a V. Exª e minha admiração.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Francisco Dornelles.
Para mim é uma honra muito grande ouvir de V.
Exª essas palavras tão carinhosas de estímulo e de
respeito, que tenho por V. Exª, que é um homem nacional, já foi Ministro. Ouvir de V. Exª isso engrandece
muito a minha modesta biografia, Senador Francisco
Dornelles.
Concedo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço,
do PMDB do Espírito Santo, pelo prazo regimental de
20 minutos.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu caro Presidente em exercício desta sessão Senador Tomás Correia, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, permita-me, Sr. Presidente, um breve registro de
profunda satisfação e de gratificação por esses meses
que tive oportunidade de conviver com V. Exª.
Ao longo dos últimos meses, V. Exª, na condição
de suplente do Senador Valdir Raupp, honrou o Estado
de Rondônia, cumprindo dedicadamente o mandato de
Senador não apenas pelas oportunidades do plenário,
manifestando sua posição, manifestando sua personalidade, mas também foi um dedicado Senador, presente
às comissões permanentes do Senado.
V. Exª atuou em diversas comissões: atuou e atua
no Código Penal, atuou na Comissão de Infraestrutura,
atuou na Comissão de Assuntos Econômicos. Foi para
mim um privilégio e um prazer poder conviver com V.
Exª ao longo dos últimos meses.
V. Exª vem de um Estado pelo qual nós temos um
carinho muito grande, porque o meu Estado, o Espírito
Santo, e o Estado de Rondônia têm uma fraternidade
muito grande. Já podemos conversar sobre isso.
Numa quadra muito difícil para o meu Estado,
muitos capixabas foram buscar oportunidade de vida
em Rondônia, lá atrás, nos anos 60, na cafeicultura do
Conilon, do Robusta, em meu Estado. Este ano, nós
estamos completando cem anos de cultura do café
Conilon. Muitos capixabas foram para Rondônia e encontraram lá em Rondônia um horizonte de trabalho
e de oportunidade de vida.
Eu quero dar aqui este depoimento, porque foi,
de fato, um prazer e um privilégio muito grande ter
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convivido com V. Exª. Parece que vamos ter o retorno
do nosso Senador Valdir Raupp, mas V. Exª vai deixar
saudade, vai deixar identidade nesta Casa, vai deixar
bons amigos, e o pedido que quero fazer é que V. Exª
continue presente conosco para que a gente possa
continuar compartilhando de tantos e tantos importantes desafios. Foi um privilégio ter convivido com V. Exª.
Eu gostaria de ter estado aqui mais cedo, quando
V. Exª fez aqui não a sua despedida, mas deu o seu até
logo no plenário. Não pude estar presente, mas quero
relatar essa alegria e essa satisfação pela convivência
extraordinária que tive com V. Exª ao longo dos meses.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Senador Ricardo Ferraço, sei que a
Mesa não pode apartear V. Exª, mas, considerando a
situação excepcional, eu queria agradecer sinceramente a gentileza de V. Exª. V. Exª é um Senador atuante,
brilhante. Eu aprendi muito com V. Exª nesta Casa,
pode ter certeza. Fico honrado e me sinto honrado em
ser colega de V. Exª e de ser companheiro de partido.
Admiro realmente o trabalho que V. Exª faz, sempre
com proficiência, com responsabilidade, com estudo,
com pesquisa. Seus votos são sempre extremamente
bem fundamentados, de sorte que fico muito honrado
de, nesta Casa, ter tido a oportunidade, o privilégio de
conviver com V. Exª, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Não há em minhas palavras, Senador Tomás
Correia, qualquer gesto de generosidade, mas sim de
reconhecimento, de franqueza e de verdade, que são
atributos absolutamente necessários ao exercício da
atividade política.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apresentei proposta de emenda à Constituição no Senado no
sentido daquilo que considero o verdadeiro sentido e
vetor do voto num sistema democrático. O sentido é
de nós, considerando que temos uma democracia madura, evoluirmos para o enfrentamento do debate do
voto facultativo em lugar do voto obrigatório.
O meu juízo e a minha convicção são de que o
voto é um direito, o voto não é um dever. E, como direito, o cidadão pode ou não exercê-lo. Até porque não
o exercendo ele está de alguma forma manifestando
o seu posicionamento político.
Ora, a polêmica seguramente em torno do voto
obrigatório, uma polêmica antiga, ganha fôlego a cada
nova eleição. E dessa vez não foi diferente, até porque
o índice de abstenção se revelou acentuado: 14%, em
média, no primeiro turno e 19%, em média, no segundo
turno. Uma média no primeiro e no segundo turno de
aproximadamente 25% de abstenção, quando somamos os votos nulos e os votos brancos.
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Sr. Presidente, não sejamos ingênuos. Não é
a obrigatoriedade do voto que motiva a participação
política ou o estímulo do exercício da cidadania, até
porque é muito fácil justificar a ausência do voto e até
mesmo acertar depois as contas com a Justiça Eleitoral. Na prática, só vota mesmo quem quer.
Abstenção, votos nulos e brancos traduzem, na
verdade, a mesma coisa: o desinteresse, para não dizer a desconfiança, a desilusão de parte relevante dos
eleitores brasileiros com a política institucional.
E esse é, sim, um posicionamento político legítimo. Se queremos reverter o ceticismo, as incertezas,
as dúvidas, se queremos fomentar a participação no
processo eleitoral, precisamos, julgo eu, alinhar o
nosso discurso com o interesse do cidadão brasileiro.
Precisamos mostrar que o exercício político pode,
sim, mudar, mudar para melhorar a vida da população
e que cada um de nós tem, sim, condições de exercer
o papel ativo na fiscalização e na definição das políticas públicas.
Cientistas políticos de todas as linhas concordam
com o principal fundamento da vida democrática. O
principal instrumento de legitimação e fortalecimento
de nossas instituições é exatamente a participação política, seja ela formal, seja ela informal, seja ela como
militante, seja ela no exercício de um mandato, seja
ela na atividade e no dia a dia da sua comunidade, do
seu sindicato, da sua organização social.
A política pode e deve ser feita independentemente de você ter ou não um mandato representativo,
e aí estão incluídos os mais diversos tipos, é claro, de
organização social, de mobilização. Estão incluídos os
partidos políticos e, evidentemente, o poder do voto.
Isso, sim, legitima a efetiva participação no processo
político, nunca confundindo a política com os políticos.
Uma coisa são os políticos; outra coisa é a política,
que precisa ser, a todo momento, valorizada e fortalecida como meio, como ferramenta de mudança e de
transformação social.
Mas vejam bem, Srªs e Srs. Senadores, estamos
aqui falando de um voto consciente, um voto que realmente expresse um ato de confiança nas propostas
e nos programas dos candidatos ou partidos escolhidos pelo eleitor.
Repito aqui palavras do pesquisador e professor
da USP, Cícero Lucena – abre aspas: “A quantidade de
votos não deve servir de substituto para a sua qualidade, definida a partir da livre consciência do eleitor. Sob
essa perspectiva, o direito de sufrágio é incompatível
com a obrigação legal” – fecha aspas.
Vale aqui lembrar, Srªs e Srs. Senadores, que,
nessa última eleição, agora, recente, presidencial dos
Estados Unidos da América, onde o voto é facultativo,
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o índice de abstenção beirou a 46%. Nem por isso o
pleito foi menos democrático, nem por isso se questionou a legitimidade da eleição do Presidente Barack
Obama, que foi reeleito.
Na França, na Alemanha, na Grã-Bretanha e
em tantos outros países, também é grande a falta de
participação dos eleitores – e também não se duvida,
em nenhum desses países, da representatividade ou
das suas democracias.
É preciso destacar que o voto facultativo é adotado por todos os países desenvolvidos e pelos países
de tradição democrática na civilização ocidental. Nenhum deles obriga os seus cidadãos a irem às urnas
contra a sua vontade.
São os regimes autoritários, aliás, que têm preferência pelo voto obrigatório, porque, assim, o controle,
enfim, do Estado sobre a sociedade é mais forte.
O voto facultativo, na verdade, melhora a qualidade do pleito. Reduz a níveis mínimos a quantidade
de votos nulos e votos brancos, e até o clientelismo,
o aliciamento, infelizmente ainda presentes nas nossas eleições.
Ele também limita o voto inconsequente, inconsciente ou irresponsável, quando o eleitor faz a sua escolha sem qualquer convicção, apenas para fugir às
sanções previstas pela lei.
Cabe aos partidos políticos, cabe aos meios de
comunicação, às escolas, à educação cidadã, enfim,
conscientizar os eleitores sobre a importância do voto.
Não como obrigação, mas o voto como direito. E cabe
aos partidos e aos próprios candidatos cativar os eleitores com suas propostas, seduzindo, no bom sentido da
palavra, estimulando e motivando para que os eleitores
possam participar do processo eleitoral, mas participar
por livre consciência, por livre escolha, por ter convicção
e fé de que este ou aquele projeto é o melhor projeto
para a sua cidade, para o seu Estado e para o seu país.
Os argumentos que sustentaram a obrigatoriedade do voto, quando da edição do Código Eleitoral
de 1932 – vem dessa época o voto obrigatório –, já
não encontram eco no Brasil do século XXI, o Brasil
rural, o Brasil com indicadores sociais absolutamente
diferentes e distintos do atual Brasil, um País urbano,
um País que, à época, não respirava democracia e que
hoje respira democracia.
Temos, portanto, um novo perfil de sociedade, caracterizado, como eu disse aqui, por uma forte urbanização, pelo acesso à informação e ao conhecimento e pela
grande expansão, naturalmente, dos meios de comunicação, os meios formais e os meios informais que estão
hoje caracterizados pela forte influência das redes sociais.
Temos, enfim, uma democracia madura, consolidada.
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O voto obrigatório, Sr. Presidente, supõe a necessidade de tutela sobre os cidadãos, que não possuiriam bom senso nem informações suficientes para
compreender o processo político e a influência do voto
nos destinos da Nação. Um elitismo antidemocrático
que não faz mais sentido nos dias de hoje.
A minha proposta de emenda constitucional se
soma a diversas iniciativas. Nós estamos pregando o
voto facultativo, mas nós estamos pregando a manutenção da obrigatoriedade para que a pessoa tenha
a necessidade de ter seu título eleitoral, que faça seu
alistamento eleitoral. Uma vez feito seu alistamento,
que ele possa participar do processo eleitoral, mas
que o faça livremente, tendo autodeterminação sobre
aquilo que deseja em uma sociedade absolutamente
aberta e democrática.
Tenho, é verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a convicção de que este não é um tema consagrado, não é um tema cristalizado. Este é um tema
polêmico, que divide a sociedade, mas acho que nós
temos o papel e o dever e até a obrigação de enfrentarmos esses temas aqui no Senado da República,
porque nós estamos sentindo, a cada dia, que o debate está cada vez mais ausente da rotina e do dia a
dia do Senado da República. É desse encontro, enfim,
de contraditórios, de divergências que a Casa cresce,
que a política cresce e que, seguramente, a população
se sente representada em toda a sua complexidade.
Portanto, Sr. Presidente, essa é a manifestação que
faço, dando publicidade, dando conhecimento à Casa,
chamando para o debate sobre esse que me parece um
tema desejado de ser debatido pela sociedade brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado,
Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Ricardo Ferraço.
Parabéns pelo pronunciamento que faz.
Concedo a palavra, pela Liderança do PR, ao
Senador Cidinho Santos.
Antes, porém...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, V. Exª pode me inscrever pela Liderança
do PT, por favor?
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Pois não. Está inscrito o Senador Walter Pinheiro, da Bahia.
Eu só vou ler uns expedientes, se V. Exª me permite...
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa o Senador
Paulo Bauer, como membro titular, em substituição
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ao Senador Alvaro Dias, e a Senadora Lúcia Vânia,
como membro suplente, em substituição ao Senador
Aloysio Nunes Ferreira, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 586, de 2012, conforme o Ofício nº 236, de 2012,
da Liderança do PSDB no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao devido processado.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 236/12-GLPSB
Brasília, 14 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Paulo Bauer para integrar, como titular, a Comissão Mista
destinada a analisar a Medida Provisória nº 586, de
2012, em substituição ao Senador Alvaro Dias, e a
Senadora Lúcia Vânia para integrar, como suplente,
em substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira,
a mesma Comissão.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa a Deputada
Professora Dorinha Seabra Rezende, como membro
titular, em substituição ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, e o Deputado Efraim Filho, como membro suplente, em substituição ao Deputado Pauderney
Avelino, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória n° 586, de 2012,
conforme o Ofício n° 215, de 2012, da Liderança do
Democratas na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao devido processado.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 215-L-Democratas/12
Brasília, 13 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 586/12, que
“Dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União
aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, e dá outras providências”, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Deputada Professora Dorinha
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Suplente
Deputado Efraim Filho
Respeitosamente, – Deputado Pauderney Avelino, Vice-Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa os Deputados
Márcio Macêdo e Jesus Rodrigues, como membros titulares, em substituição aos Deputados Jilmar Tatto e
Janete Rocha Pietá, e o Deputado Alessandro Molon,
como membro suplente, em substituição ao Deputado
Beto Faro, para integrarem a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória n° 586, de 2012,
conforme o Ofício n° 671, de 2012, da Liderança do
PT na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao devido processado.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 671/PT
Brasília, 13 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar os Deputados Márcio Macedo – PT/SE e
Jesus Rodrigues – PT/PI como membros titulares e o
Deputado Alessandro Molon – PT/RJ como suplente,
na Comissão Mista que vai analisar a MP nº 586/2012
que, “Dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União
aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, PT/
SP Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa:
– a Deputada Flávia Morais, como membro titular, em substituição ao Deputado João Dado, e
o Deputado João Dado, como membro suplente,
em substituição à Deputada Flávia Morais, para
integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 581, de 2012,
conforme o Ofício nº 482, de 2012, do Vice-Líder
do PDT, no exercício da Liderança, na Câmara
dos Deputados;
– o Deputado Paulo Rubem Santiago, como membro titular, em substituição ao Deputado André
Figueiredo, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
586, de 2012, conforme o Ofício nº 493, de 2012,
do Vice-Líder do PDT, no exercício da Liderança,
na Câmara dos Deputados; e
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– o Deputado Oziel Oliveira, como membro suplente, em substituição ao Deputado Ângelo Agnolin, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 586,
de 2012, conforme o Ofício nº 497, de 2012 do
Vice-Líder do PDT, no exercício da Liderança,
na Câmara dos Deputados.
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos devidos processados.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 482/2012 Lid/PDT
Brasília, 13 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução nº
1/2002 do Congresso Nacional, indico os Deputados
(a)Flávia Moraes PDT/GO e João Dado PDT/SP, como
membros Titular e Suplente, respectivamente, para
comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 581/2012.
Atenciosamente, – Deputado Ângelo Agnolin
Líder do PDT (em exercício).
Ofício nº 493/2012 Lid/PDT
Brasília, 13 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº
1/2002 do Congresso Nacional, indico o Deputado
Paulo Rubem Santiago – PDT/PE, em substituição ao
Deputado André Figueiredo – PDT/CE, para compor
a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 586/2012.
Atenciosamente, – Deputado Ângelo Agnolin,
Líder do PDT em exercício.
Ofício nº 497/2012 Lid/PDT
Brasília, 14 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico o Deputado Oziel Oliveira – PDT/BA, em substituição ao meu nome, para
compor como suplente a Comissão Mista destinada a
apreciar a Medida Provisória nº 586/2012.
Atenciosamente, – Deputado Ângelo Agnolin,
Líder do PDT em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Por último...
Com a palavra, V. Exª, Senador Cidinho Santos,
pelo prazo regimental.
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O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, eu queria aproveitar esta
oportunidade, Sr. Presidente, em que uso a tribuna em
nome da Liderança do PR, para destacar três assuntos
que, para mim, são de fundamental importância para
o nosso querido Estado do Mato Grosso.
Primeiro, para registrar que, hoje, às 11 horas
da manhã, na Presidência do DNIT, juntamente com
o Governador Silval Barbosa; o Presidente do DNIT, o
General Jorge Fraxe; o Diretor Tarcísio; o Gerente de
Projetos, o nosso companheiro do Mato Grosso, Zeno
Andrade Gonçalves; e, também, o Deputado Federal
Homero Pereira, nós tivemos a felicidade de assistir
ao Governador Silval Barbosa assinar um convênio de
um pouco mais que R$300 milhões para a construção
do Rodoanel de Cuiabá.
Essa é uma obra sonhada pelos mato-grossenses
há muito tempo, que, agora, graças ao empenho do
DNIT, graças ao empenho do Ministro Paulo Sérgio
Passos e também à determinação da Presidente Dilma, foi delegada para o Governo do Estado do Mato
Grosso, através desse convênio que o Governador assinou hoje. No prazo de dois anos, essas obras estarão
efetivadas, devidamente construídas, dando um novo
fluxo de tráfego de cargas de veículos para Cuiabá e
todo seu contorno.
É importante salientar que as obras de duplicação da BR-163/ 364, no trecho de Rosário Oeste até
o distrito de Posto Gil, estão em andamento. No trecho
de Rosário Oeste até Cuiabá, estão em fase final de
licenciamento. E, de Rondonópolis até Cuiabá, são
vários trechos. Esses trechos, Sr. Presidente, já estão
em fase de licitação e, nos próximos dias, com ordem
de serviço para iniciar essas obras.
Então, o Rodoanel de Cuiabá mais a duplicação
da BR-163, no trecho de Rondonópolis até Posto Gil,
são um sonho para o Estado de Mato Grosso, e nós
esperamos que em 2014, no mais tardar em 2015, tenhamos essas obras concluídas, entrando um pouco,
para Mato Grosso, da infraestrutura de que o Estado
tanto precisa para escoar a sua produção e acompanhar o desenvolvimento de um Estado que cresce 10
a 12% ao ano.
Um outro assunto, Sr. Presidente, de que eu queria falar, é o Programa Mais Irrigação.
Ontem, tive a oportunidade, juntamente com outros colegas Senadores e também de Deputados Federais, de participar de uma solenidade no Palácio do
Planalto, em que a Presidente Dilma lançou o Programa
Mais Irrigação, que beneficia 16 Estados brasileiros.
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Esse Programa vai valorizar o agricultor familiar e
desenvolver, por meio de Parcerias Público-Privadas,
a economia regional de forma sustentável, gerando
mais emprego e renda e levando alimentos de qualidade para a mesa dos brasileiros.
A solenidade que ocorreu ontem foi muito importante. Quero cumprimentar a Presidente Dilma e
o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra.
O Programa é coordenado pelo Ministério da
Integração Nacional e prevê investimentos de R$3 bilhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, e de outros R$7 bilhões vindos da
iniciativa privada.
O Mais Irrigação estará presente em 66 aéreas,
em 16 Estados, sendo eles: Alagoas, Bahia, Ceará,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e,
também, Tocantins.
São 538 mil hectares de projetos com vocação
para a produção de biocombustíveis, fruticultura, e
ainda para a produção de leite, carne e grãos, que
vão incluir o pequeno e o médio agricultor na cadeia
produtiva, garantindo mercado e assistência técnica
a preço justo.
O nosso querido Estado de Mato Grosso foi contemplado com uma área de 1.296 hectares, irrigada, no
Município de Sorriso, e justamente, Sr. Presidente, em
um assentamento que leva o nome do nosso inesquecível ex-Senador Jonas Pinheiro, uma pessoa atuante
pelo Estado de Mato Grosso e meu padrinho político.
Então, eu quero registrar o lançamento do Mais
Irrigação, ontem, pela Presidente Dilma e dizer da importância desse Programa para o Brasil, para esses
16 Estados, principalmente para Mato Grosso, no Município de Sorriso. Parabéns a todos!
Esperamos que, com esse Programa, possamos
levar também para outros Municípios do Estado de
Mato Grosso a oportunidade de, através da irrigação,
produzirmos mais e melhor, de forma sustentável.
Para encerrar, Sr. Presidente, o terceiro assunto
de que quero falar aqui hoje é sobre a Sudeco.
A Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – Sudeco – presta serviço de insofismável
relevância regional, sem o qual muito do que se produz
lá jamais teria saído do papel. A Sudeco foi um instrumento importante para o desenvolvimento regional
do Centro-Oeste até a década de 1970. Infelizmente,
as relações entre economia regional e poder político
nacional se imbricam, frequentemente, sob uma teia
de interesses esparsos, difusos e, às vezes, perversos.
No entanto, graças aos bons ventos que sopram em
favor do crescimento brasileiro, a Sudeco – extinta em
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1990 – retoma hoje seu fôlego operacional e executa
funções produtivas de extrema relevância.
Por isso mesmo, muito oportuna a ocasião para
resgatar a memória do País do papel histórico desempenhado pela Sudeco nas transformações econômicas
do Brasil Central nas últimas décadas. Vale recordar
que seu surgimento se deu em 1967, no limiar de um
período de expansão da economia do País, quando
uma visão administrativa de longo alcance incluiu o
Centro-Oeste como ponto estratégico de desenvolvimento nacional.
Sem dúvida, desde a sua fundação, exerce função
importante no desenvolvimento dessa região. Naquele
contexto histórico da virada econômica entre os anos
60 e 70, a autarquia foi decisiva para a integração da
economia regional no contexto econômico nacional.
Dentre as iniciativas de sucesso daquele período, convém destacar o Polocentro – Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, criado em 1975, cujos
recursos deram condições para que a Embrapa estudasse, conhecesse e produzisse as inovações técnicas
que, por exemplo, tornaram o Cerrado brasileiro apto
à produção agrícola.
Na verdade, Sr. Presidente, a Sudeco voltou a
existir em maio de 2011, portanto, 21 anos após sua
extinção, na condição agora de autarquia vinculada
ao Ministério da Integração Nacional. Mais precisamente, o processo legal de recriação da Sudeco foi
iniciado em 2009, quando o ex-Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva sancionou a Lei Complementar n° 129.
No entanto, sua regulamentação aconteceu de fato em
2011, quando a Presidente Dilma Rousseff assinou
o Decreto Presidencial n° 7.471, de 4 de maio dese
mesmo ano, 2011.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quanto aos
objetivos estabelecidos para o novo ciclo de atuação
regional, prevê-se, em primeiro lugar, a formulação e
a implementação de marcos legais da política nacional
de desenvolvimento regional e de ordenamento territorial para o Centro-Oeste. Desse modo, contribui-se
para a redução das desigualdades regionais e a ocupação racional do território. Paralelamente, prepara-se a
elaboração do zoneamento ecológico-econômico para
a promoção do ordenamento e da gestão ambiental
territorial. Com isso, visa-se à institucionalização e ao
fortalecimento da Política Nacional de Arranjos Produtivos Locais.
Por outro lado, a Sudeco atua na direção do aperfeiçoamento dos instrumentos econômicos com vistas
à promoção do desenvolvimento regional sustentável.
Nessa linha, busca-se a estruturação dos arranjos produtivos locais, adensando as cadeias produtivas em
múltiplas escalas, com vistas à competitividade e à
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superação das desigualdades regionais e da pobreza
extrema, por meio da dinamização econômica e da
inclusão produtiva.
Em síntese, a nova Sudeco se propõe a fortalecer
os sistemas locais e regionais de inovação, visando à
competitividade dos espaços produtivos e ao desenvolvimento regional sustentável. E isso tudo se realizará
por meio da promoção do fluxo de conhecimento e do
acesso a instrumentos de apoio coletivo à inovação.
Diante do exposto, não há como contestar que
uma nova Sudeco, voltada sobretudo para a erradicação da miséria na região Centro-Oeste, está emergindo.
Caberá, portanto, à nova autarquia elaborar o Plano de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, dedicado à redução
das desigualdades regionais, ao incremento da competitividade da economia regional, à inclusão social.
Por sua vez, tal Plano deverá estar articulado com
as políticas e os planos de desenvolvimento nacional,
estadual e municipal e, em especial, com a Política
Nacional de Desenvolvimento Regional. E não é somente isso, Sr. Presidente.
A nova Sudeco possibilitará também a regulamentação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste
– FDCO, que irá assegurar recursos para a implantação
de projetos de desenvolvimento de grande porte e infraestrutura. O Fundo Constitucional do Centro-Oeste
– FCO – possibilitará a realização de financiamentos
de investimentos junto aos setores produtivos da região, considerados prioritários no Plano Regional de
Desenvolvimento do Centro-Oeste. É esse Fundo que
vem contribuindo muito, ao longo dos últimos anos,
para a atração de empresas, para o desenvolvimento
de novas indústrias, para o crescimento do comércio
em toda a Região Centro-Oeste.
Ontem, Sr. Presidente, só para encerrar, nós tivemos a oportunidade de, no auditório do Ministério da
Integração Nacional, participar da instalação e posse
do Conselho Deliberativo da Sudeco. Então, foi um dia
importante. Esse Conselho é a instância máxima de
planejamento estratégico da região, responsável por
discutir quais ações e investimentos serão prioridades para o desenvolvimento da Região Centro-Oeste.
O Condel, como ficou estabelecido o nome desse
Conselho, conta com representantes dos Ministérios
da Integração Nacional, através do Ministro Fernando
Bezerra; do Planejamento, Orçamento e Gestão; da
Fazenda; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
do Meio Ambiente; do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior; do Turismo; da Pesca e Aquicultura; e também com os Governadores dos Estados da
Região Centro-Oeste e do Distrito Federal.
Juntamente com a posse dos representantes foi
lançado o novo Fundo de Desenvolvimento do Centro-
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-Oeste – FDCO, destinado às obras de infraestrutura
e de logística. Será com base nesse Fundo que os
membros do Condel deverão propor à Presidente Dilma o anteprojeto de lei que instituirá o Plano Regional
de Desenvolvimento do Centro-Oeste e os programas
regionais de desenvolvimento a serem encaminhados
ao Congresso Nacional.
Para o Estado do Mato Grosso, os investimentos em infraestrutura irão viabilizar a competitividade
com os Estados produtores que estão mais próximos
aos portos uma vez que, considerando a quantidade
de produção, o Estado encontra-se no topo da lista. O
que dificulta é a logística do transporte.
Muitas cadeias produtivas deixam de ser exploradas por falta de investimentos. Esse Fundo, o FDCO,
vem em boa hora e será um instrumento de oferta de
crédito para a região.
Neste ano de 2012, temos, no orçamento do
FDCO, o valor de apenas R$80 milhões, mas para o
ano de 2013 já está garantido no Orçamento o valor
de R$1,434 bilhão para investimento em obras de infraestrutura através do FDCO na Região Centro-Oeste.
Recentemente, Sr. Presidente, apresentei uma
emenda à Medida Provisória 581/2012, em que reconheço o prestígio da Sudeco, que tem em sua composição o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste e também atua com o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO, deixando claro
sua responsabilidade por gerir os recursos do Fundo
juntamente com o Condel.
Entre outras competências, cabe ao Conselho
Deliberativo aprovar e acompanhar os programas de
financiamento do FCO, compatibilizar as aplicações de
recursos com as ações dos órgãos de desenvolvimento
nacional, regional, estadual e municipal e estabelecer,
anualmente, as diretrizes, prioridades e programas de
financiamento do FCO em consonância com o Plano
Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nova Sudeco surge forte, surge num momento importante para
o Centro-Oeste do Brasil, momento em que os Estados
da região – Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul
e o Distrito Federal – vivem um momento de expansão, um momento de contribuição com o PIB nacional.
Quero parabenizar o Presidente Lula pela iniciativa de recriar a Sudeco e a Presidente Dilma Rousseff por regulamentar a lei e, efetivamente, implantar
a Sudeco agora, destinando recursos para a criação
do FDCO, que, neste primeiro ano, contará com R$80
milhões e, no próximo ano, terá recursos da ordem de
R$1,4 bilhão.
Agora, definitivamente, para encerrar mesmo,
eu queria cumprimentar V. Exª. Eu não estava aqui
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quando V. Exª fez seu discurso, não de despedida,
porque tenho certeza de V. Exª vai voltar aqui muitas
outras vezes. mas quero falar da alegria, da satisfação
que tive de conviver com V. Exª aqui no Senado nesse
pouco tempo.
V. Exª é uma pessoa preparada, é uma pessoa
competente, é uma pessoa que, aqui no Senado, fez
diferença. Nesses poucos dias em que pudemos conviver, acompanhei seu trabalho. Para mim, foi um orgulho e uma satisfação ter compartilhado esses momentos com V. Exª.
Esperamos que possamos estar aqui mais vezes
juntos, se Deus quiser.
Estamos juntos e, com certeza, no Mato Grosso, o senhor tem um amigo à sua disposição sempre.
Parabéns!
Obrigado por esses momentos que pude compartilhar com V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Muito obrigado, Senador Cidinho Santos.
Foi uma honra muito grande ter convivido nesta
Casa com V. Exª, que vem do Estado do Mato Grosso,
nosso vizinho.
Tenha a certeza de que aprendi muito com V.
Exª, que é meu vizinho e um amigo que conquistei
nesta Casa.
Agradeço a V. Exª a gentileza das palavras que
acaba de proferir.
Concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal.
V. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Senador Anibal Diniz, gostaria de registrar a presença na Casa do Senador Valdir Raupp,
que assumirá novamente amanhã.
Senador Valdir Raupp, sua presença muito nos
honra.
Devolvo a palavra a V. Exª, Senador Anibal Diniz,
e agradeço a gentileza.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Tomás Correia, Senador
Valdir Raupp, Presidente Nacional do PMDB, o ����
Congresso Nacional, nós, Senadores e Deputados Federais, estamos num momento em que precisamos nos
afirmar como responsáveis pelas tarefas que nos são
confiadas pelos cidadãos brasileiros.
Já estamos entrando na segunda metade do mês
de novembro, e temos exatamente um mês e meio para
demonstrar que somos capazes de corresponder às
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expectativas daqueles que votaram em nós e de todos
os que são afetados diretamente por nossas ações.
Estou dizendo isso porque é extramente grave a
situação em que nos encontramos com relação à definição dos critérios para a distribuição do Fundo de
Participação do Estados e do Fundo de Participação
dos Municípios.
Há dois anos, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as atuais regras de distribuição dos
recursos do Fundo, determinando ao Poder Legislativo que aprovasse, até o final deste ano de 2012, uma
nova lei complementar com mudanças que atendam às
exigências constitucionais. É bom frisar que a decisão
do Supremo Tribunal Federal aconteceu depois de uma
série de ações diretas de inconstitucionalidade contra
os atuais critérios de divisão do Fundo.
Pois bem, os dois anos do prazo dado pelo Supremo estão se esgotando sem que tenhamos feito a nossa
parte, colocando em risco a viabilidade orçamentária
de boa parte dos Estados e da maioria dos Municípios
brasileiros, principalmente aqueles que compõem as
Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil.
Vivemos num sistema tributário que concentra
a maior parte dos recursos nas mãos da União, que,
por sua vez, distribui parcelas significativas a Estados e Municípios segundo regras agora consideradas inconstitucionais. Esse sistema faz com que as
transferências federais representem mais de 25% das
receitas correntes dos Estados, principalmente nas
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No caso do
Acre, especificamente, a participação do FPE chega
a 70%. Para os Municípios, a situação é ainda mais
alarmante, já que as transferências federais podem
representar até mais de 75% das receitas correntes
de seus orçamentos.
Pois bem, a um mês e meio do prazo fixado pelo
STF, é extremamente preocupante que não tenhamos
uma proposta consensual para votar, o que, se não
acontecer, implicará a suspensão dos repasses aos
Estados e Municípios a partir de janeiro do ano que
vem. Com o peso das transferências federais para
Estados e Municípios, é possível imaginar o caos que
essa situação irá gerar. Se entrarmos 2013 sem um
critério definido para a divisão do FPE e do FPM, a
situação dos Municípios e dos Estados mais pobres
vai ser ainda mais gritante. Por isso, Srs. Senadores,
é preciso que façamos todo o esforço possível para
equacionar essa situação, que aponta para algo que
vai ser muito desagradável para todos. Não podemos
permitir que isso aconteça.
Hoje mesmo, durante a reunião da Comissão Diretora do Senado, esse assunto foi tratado, e tivemos
a confirmação do compromisso do Presidente José
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Sarney no sentido de compor com todos os Líderes
das Bancadas para que tenhamos uma proposta consensual.
O Senador Walter Pinheiro está como relator da
matéria. Há vários projetos de redistribuição do FPE e
do FPM, mas precisamos encontrar um ponto de consenso a fim de aprovar essas regras até o final deste
ano legislativo; do contrário, vai ficar muito mal para
o Senado e muito mal para a Câmara. Imaginem só
se esse entrave tiver que ser resolvido de novo pelo
Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, seria o Parlamento praticamente abdicando de suas atribuições e
deixando que o Supremo Tribunal Federal legislasse
pelo Legislativo. Isso não é agradável nem para os
Senadores nem para os Deputados.
O Senador Walter Pinheiro, relator do projeto de
lei que altera as regras do Fundo de Participação dos
Estados, está propondo, inclusive, ao Senador Benedito
de Lira, relator da matéria na Comissão de Desenvolvimento Regional, a apresentação de um texto único
para ser levado ao Plenário da Casa e, posteriormente,
ao exame da Câmara dos Deputados.
É preciso que as Lideranças partidárias no Senado atentem para a urgência do assunto e se disponham a articular suas Bancadas para formular uma
proposta que seja aprovada antes do tempo limite
fixado pelo Supremo. O nosso Partido já tem posição
sobre o encaminhamento da matéria, como vem sendo defendido pelo Líder Walter Pinheiro. Existem hoje
8 propostas em discussão no Senado, e os partidos
da Base Aliada devem acompanhar uma que preserve, em parte, os critérios de distribuição atualmente
em vigor, que determinam que 80% dos recursos do
Fundo devam ser distribuídos aos Estados do Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, e os outros 15% restantes
divididos entre os Estados do Sul e do Sudeste. As
eventuais receitas excedentes seriam rateadas com
base em critérios socioeconômicos.
É muito importante reforçar esse aspecto. Precisamos votar alguma matéria. Precisamos ter uma
regra definida, ainda que seja uma regra transitória.
Mas o que não pode acontecer é ficarmos sem votar
a matéria, perdermos tempo e acabarmos colocando
a decisão nas mãos do Supremo Tribunal Federal.
A proposta, conforme defendemos, deve levar em
conta a adoção de um piso, para que nenhum Estado
venha a receber menos do que já vem sendo repassado pelo Fundo. Todos os Estados continuariam recebendo a parte a que já têm direito, e seria adotada
uma regra de transição, para que não haja nenhum
descompasso à frente.
Como o tempo urge, é preciso que nos debrucemos sobre o problema para, numa demonstração de
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responsabilidade política, encontrarmos uma solução.
Isso porque, além das tratativas entre nós, Parlamentares, é preciso ouvir o Ministério da Fazenda e o Conselho Nacional de Secretários da Fazenda (Confaz)
para que nossa proposta nasça dentro de parâmetros
realistas e viáveis. Isso sem falar dos entendimentos
com os governadores, peças fundamentais nesse processo, juntamente com os prefeitos.
Como podemos ver, Srs. Senadores, essa tarefa
exigirá esforço considerável para ser levada a bom termo e, se não for desempenhada por nós, nos deixará a
opção pouco recomendável de recorrer ao Presidente
do Senado, o Senador José Sarney, para que interfira
junto aos ministros do STF para que seja prorrogada
a orientação dada dois anos atrás.
Essa opção, além de desmerecer o papel do
Legislativo, já se mostra inviável, pelo que tem noticiado a imprensa. Pelas notícias, para os ministros do
Supremo, o prazo de dois anos estipulados em 2010
foi suficiente para que o Congresso aprovasse novas
regras para a matéria.
Por isso, o melhor que podemos fazer é viabilizar
a votação e a aprovação do projeto no prazo estabelecido, sem mais adiamentos.
Srs. senadores, outro assunto que merece atenção especial é o projeto de redivisão ou divisão dos
royalties do petróleo, que é um assunto de total interesse de Estados e Municipios. E aproveito para manifestar o meu desejo de que a Presidenta Dilma sancione a matéria da forma que foi aprovada no Senado
e revisada e aprovada, com emendas, na Câmara dos
Deputados, essa lei de distribuição dos royalties da
exploração de petróleo.
É justo que os Estados hoje produtores reclamem das perdas de receita que sofrerão com a nova
lei. Mas, no nosso entender, é mais justo ainda que a
exploração de uma riqueza nacional beneficie a todos
os brasileiros, independentemente de qual seja o Estado em que morem.
No ano que vem, haverá, certamente, o debate
sobre a aplicação dos recursos, com uma nova legislação. Mas, para nós, desde já, não há a menor dúvida
de que qualquer eventual mudança deve partir sempre
do princípio de que toda riqueza do País pertence a
todos e deve beneficiar a todos os brasileiros.
Ouve-se um certo movimento, por parte de representates dos Estados produtores de petróleo, no sentido de que podem vir a condicionar a aprovação das
regras relacionadas ao FPE e ao FPM à redistribuição
dos royalties, mas é fundamental colocar os interesses
do Brasil, dos Estados e dos Municipios acima das
diferenças partidárias e regionais, porque este é um
momento que exige total responsabilidade de todos.
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Para concluir, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer
menção a um reconhecimento internacinoal que teve o
nosso Estado do Acre, na última semana, na cidade de
Washington, nos Estados Unidos, em que a Secretaria
de Estado de Saúde do Acre teve o reconhecimento
da Organização Pan-Americana da Saúde, como a
segunda experiência melhor sucedida na diagnóstico
e combate à malária.
Foi uma experiência muito interessante poder ter
acompanhado o Governador Tião Viana, a Secretária
Suely Melo, que teve esse reconhecimento da Organização Pan-Americana da Saúde, juntamente com
outras 13 experiências nacionais do Equador e do
Paraguai, e o Estado do Acre estava lá como o único
representante brasileiro nessa premiação. Então, foi
algo que nos engrandeceu e foi honroso da minha
parte ter participado desse evento.
Ao lado da segurança
����������������������������������
alimentar, uma das maiores preocupações mundiais na atualidade é o controle
de doenças endémicas. Por isso, gostaria de destacar,
aqui no plenário, que o Estado do Acre conquistou,
pelo segundo ano consecutivo, no último dia 8 de novembro, o segundo lugar no prêmio da Organização
Pan-Americana da Saúde (Opas) concedido aos países que apresentam iniciativivas com as melhores
estratégias de combate à malária.
A experiência do Paraguai foi considerada a melhor pela comissão avaliadora e por isso ficou com
o troféu de primeiro lugar e o Equador foi o terceiro
colocado, com uma experiência também interessante de prevenção, diagnóstico e combate ao mosquito
da malária.
Esse prêmio de segunda melhor iniciativa de
combate à malária, que foi entregue ao Estado do Acre
reconhece o trabalho que o nosso Estado executa, há
sete anos, na região do Vale do Juruá. Um trabalho
intenso e permanente, que resultou na redução significativa dos casos de malária naquela região.
O prêmio da Organização Pan-Americana da
Saúde reconhece o esforço dos agentes que estão
subindo os rios e levando informação aos ribeirinhos,
para reduzir os casos de malária e valorizar a vida.
O Estado de Acre tem um dos maiores índices
de malária do Brasil. Os Municípios de Cruzeiro do
Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, que formam o
Vale do Juruá, concentram quase 95% dos casos de
malária do Estado do Acre.
Para enfrentar o problema, o Estado do Acre
desenvolveu um programa de controle integrado da
malária, que prevê melhorias nos serviços de rotina e
apoio a profissionais e agentes de saúde e endemias
na definição de objetivos para reduzir os casos da doença, na realização de diagnósticos e tratamentos, na

NOVEMBRO
2012
Novembro de 2012

avaliação sistemática dos centros de diagnóstico, na
expansão das unidades de controle de qualidade de
diagnóstico e na adoção de testes rápidos em zonas
de difícil acesso. Além disso, são mantidos um sistema de informação dinâmico e a emissão de boletins
epidemiológicos mensais.
O enfrentamento da malária pelo Acre é reconhecido como um dos modelos mais eficazes por seu
comprometimento, sua capilaridade, pelo atendimento
às populações das zonas afetadas pela doença, pelo
uso inovador dos programas escolares e pela participação da comunidade.
Esse conjunto de esforços permanentes tem conseguido um impacto significativo na redução da malária
em todo o Estado. E vale a pena reforçar que todas
essas iniciativas contam com o apoio, sempre muito
atento, do Ministério da Saúde, com o Ministro Padilha.
Entre os principais avanços conseguidos, destacamos o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno,
o que nos levou a ter 80% dos casos tratados dentro
das primeiras 24 horas após o início dos sintomas e
99,4% dos casos tratados nas primeiras 48 horas depois do diagnóstico.
Em 2011, o Acre registrou 22.958 casos com o
índice Parasitário Anual (IPA) de 30,8/1000 habitantes, em comparação com 93.864 casos e um IPA de
140,2/1000 habitantes registrados em 2006. Ou seja,
nesse período, em 5 anos, tivemos uma redução aproximada de 78% dos casos de malária no Estado.
Entre outros procedimentos importantes para
a redução dos casos da doença estão a entrega de
mosquiteiros preparados com remédios para repelir
os mosquitos, os chamados mosquiteiros impregnados, e a visita constante de agentes de endemias às
moradias da região.
A entrega do prémio ao Acre aconteceu em Washington, nos Estados Unidos. Participei da solenidade,
ao lado do Governador Tião Viana e da Secretária de
Saude Suely Melo, da gerente do Departamento de
Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Acre,
Izanelda Magalhães. E todos os integrantes da equipe
que participaram desse grande esforço do Estado do
Acre estavam acompanhando, passo a passo, todo
o desenrolar dessa decisão lá da Organização Pan-Americana da Saúde, porque, na realidade, há uma
grande equipe envolvida nesse processo. A Secretária de Saúde, Suely Melo, afirmou que a premiação
recebida pelo Acre é um incentivo para que o Estado
permaneça na luta para erradicar a malária. Concordamos com ela: essa doença não é apenas um problema de saúde. É um problema social e econômico
que tem impacto direto na vida das pessoas de menor
poder aquisitivo.
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Dados da Organização Mundial da Saúde mostram, por exemplo, que, atualmente, 99 países em todo
o mundo têm focos de transmissão ativa de malária
e aproximadamente 3,3 bilhões de pessoas correm o
risco de contaminação.
Mais de 90% dos casos de morte por malária
em 2010 ocorreram na África e 86% foram crianças
menores de 5 anos de idade.
A malária tem números negativos que impressionam, mas é uma doença completamente tratável.
Milhares de vidas são salvas a cada ano graças a tratamentos oportunos. Mas, por outro lado, apesar da
disponibilidade de medicamentos efetivos e de alta qualidade, milhões de pessoas em países endêmicos ainda não têm acesso imediato ao tratamento adequado.
Ainda que lentamente, com esforços imensos
de todas as esferas de Governo, esse quadro evolui
com melhorias importantes. Segundo a Organização
Mundial da Saúde, desde o ano 2000 até meados de
2011, os casos de malária caíram aproximadamente
17% em todo o mundo e o número de mortes pela doença diminuiu em torno de 26%.
Assim como muitos países do mundo, o Brasil
e o Estado do Acre estão combatendo firmemente a
malária. Temos um programa específico para isso há
7 anos e não iremos baixar a guarda. Continuaremos
nessa luta por uma sociedade mais saudável.
Então, fazendo esse registro da tribuna do Senado Federal, quero levar os meus cumprimentos à
Secretária Estadual de Saúde, Drª Suely Melo, ao
Governador Tião Viana...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...que
é médico sanitarista e que tem uma atenção toda especial com a questão da saúde no Estado do Acre.
Quero aproveitar para parabenizar todos os profissionais de saúde do Estado do Acre, médicos, equipe
técnica, enfermeiros, agentes comunitários de saúde,
que se têm dedicado completamente, que têm dedicado
a vida, para oferecer melhores serviços à população.
É com o esforço desses profissionais abnegados que
a gente tem conseguido esses resultados que orgulham o serviço público, porque a intenção daqueles
que prestam serviço à população é exatamente fazer
com que a população se sinta mais segura e acolhida
em cada espaço onde deve ser oferecido um serviço
de qualidade.
Então, parabéns a todos os agentes que atuam
na saúde pública do Estado do Acre por mais esta
conquista: esse reconhecimento junto à Organização
Pan-Americana da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr.
Tomás Correia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cidinho Santos.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senador Anibal Diniz.
Parabéns a V. Exª e parabéns ao Governo do
Acre, por essa importante conquista para a administração daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs.
Congressistas que está convocada sessão solene conjunta do Congresso Nacional a realizar-se no dia 14
de dezembro do corrente, sexta-feira, às 14 horas, no
Plenário do Senado Federal, destinada a homenagear
o ex-Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Aloísio Teixeira, por sua trajetória de vida e pela luta
para o aperfeiçoamento da educação superior no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Ainda outro comunicado.
A Presidência designa a Deputada Liliam Sá e
o Deputado Jorge Boeira, como membros titulares,
em substituição aos Deputados Guilherme Campos e
Fábio Faria, e os Deputados Marcelo Aguiar e Hélio
Santos, 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 586, de 2012, conforme
Ofício nº 1.228, de 2012, da Liderança do PSD na
Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao devido processo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GAB/PSD nº 1.228
Brasília, 14 de novembro 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 586, de 2012, em substituição aos membros atuais.
Membros Titulares
Liliam Sá
Jorge Boeira
Membros Suplentes
Marcelo Aguiar
Helio Santos.
Deputado Guilherme Campos Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Dando seguimento, com a palavra, pela Liderança do PT, o Senador Walter Pinheiro.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Fora
do microfone.) – Sr. Presidente, estou fazendo uma
permuta com o Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Então, por permuta, falará primeiro, pela Liderança do PMDB, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, agradeço ao Senador Walter
Pinheiro por fazer essa permuta. Vou me pronunciar
rapidamente, mas gostaria de fazer um registro que
considero extremamente importante e de agradecer
ao Governo Federal.
Quero saudar o Ministro, Senador e Presidente
Francisco Dornelles, nosso mestre.
Há algum tempo, da tribuna do Senado, permanentemente, venho registrando a importância e a necessidade de o Governo Federal repactuar as dívidas
do INSS com as prefeituras e com os Estados. Essa
é uma questão fundamental que estava impactando,
Senadora Lúcia Vânia, de modo muito forte, o equilíbrio financeiro dos Municípios.
Apresentei um projeto de lei, que está tramitando
na Casa. Apresentei emendas à Medida Provisória nº
585, que está também tramitando na Casa, e conversei
com o Vice-Presidente Michel Temer e com o Governo
sobre a ideia de que essa repactuação pudesse ser
feita e de que houvesse um limite da receita corrente líquida, para que a prestação não fosse muito alta
para os Municípios.
Quero registrar que a Presidenta Dilma, o Governo
atendeu o nosso anseio e, na data de hoje, publicou
a Medida Provisória nº 589, que autoriza a repactuação das dívidas dos Municípios e dos Estados com o
Governo Federal, com a Receita Federal, dando prazo até 29 de março de 2013 para a aceitação desse
parcelamento e definindo como limite para prestação
o valor de 2% da receita corrente líquida.
Quero agradecer à Presidenta Dilma, à área econômica do Governo, ao Ministro Garibaldi, à Casa Civil, à Ministra Gleisi, ao Ministro Guido Mantega, mas
quero registrar também que estou apresentando uma
emenda para que, em vez de 2% da receita corrente
líquida, possa haver 1% da receita corrente líquida.
Por quê? Porque a receita corrente líquida, Senador
Cidinho, é a receita com poucos abatimentos. Portanto, é o valor que o Município recebe. O Município, para
continuar pagando esse parcelamento que ele poderá
fazer assim, terá de ficar adimplente também com o
pagamento mensal da Previdência. Portanto, ele vai
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ter de pagar a conta que está vencida e a prestação
vincenda. E, para que não haja atrasos, não se pode
efetivamente sobrecarregar o caixa dos Municípios.
Então, estou apresentando uma emenda, para
que possa ser ou 1% da receita corrente líquida ou a
divisão da dívida em 240 meses, o que for menor para
o Município. Portanto, estamos fazendo essa emenda,
estamos registrando a importância da medida tomada
pela Presidenta Dilma.
Quero dizer que, ao invés de ficar reclamando,
porque de certa forma o meu projeto foi transformado
em medida provisória, fico feliz, porque meu projeto
ainda iria tramitar no Senado e na Câmara dos Deputados, a própria emenda que fiz na Medida Provisória
nº 585 ainda iria tramitar também, e a Medida Provisória assinada pela Presidente Dilma, ontem, já entra
valendo. Portanto, a partir de hoje, os Municípios e os
Estados já podem repactuar suas dívidas.
É importante registrar também que, na Medida
Provisória, está registrado que os débitos parcelados
terão redução de 60% das multas de mora ou de ofício,
de 25% dos juros de mora e de 100% dos encargos
legais. Estou fazendo também uma emenda, dizendo
que os encargos e as multas já tirados dos parcelamentos anteriores, que serão repactuados, ficam
também mantidos. Ou seja, o que já foi concedido de
benefício é mantido, para que a Receita Federal não
tenha a tentação de retirar esse abatimento das multas
e trazer para valor presente a dívida dos Municípios.
Então, nós estamos fazendo emendas para melhorar a Medida Provisória, mas estamos muito felizes
com a Medida e com a providência tomada pela Presidenta Dilma e pela área econômica do Governo, exatamente porque é um benefício para todos os Municípios
e Estados brasileiros, que hoje não conseguem pagar
a Previdência por conta da diminuição da arrecadação
com a queda do Fundo de Participação dos Municípios
e do Fundo de Participação dos Estados.
Dito isso, Sr. Presidente, peço a transcrição da
Medida Provisória nº 589, de 13 de novembro de 2012,
e registro que nós vamos acompanhar essa Medida
Provisória e votá-la rapidamente, porque é um benefício para todos os Municípios brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Senador Romero Jucá, V. Exª será
atendido na forma do Regimento. Parabéns pelo pronunciamento! Parabéns à Presidenta Dilma, por ter
entendido a situação difícil que vivem os Municípios
brasileiros! E parabéns a V. Exª pelo seu projeto de
lei, que foi transformado em medida provisória e que
atende, da mesma forma, o municipalismo.
Dando continuidade aos nossos trabalhos, eu
queria convidar o Senador Walter Pinheiro a fazer uso
da palavra pela Liderança do PT.
Senador Walter Pinheiro, antes de V. Exª falar, eu
queria prorrogar por mais 1 hora a sessão, para que
possamos concluir os trabalhos. Não é que V. Exª vá
falar por 1 hora.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V. Exª por conceder a prorrogação da sessão
por mais 1 hora.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, aqueles que nos acompanham
pela Rádio Senado, eu quero, Sr. Presidente, começar
dizendo da nossa satisfação por conta dessas medidas assumidas e até medidas tomadas pela nossa
Presidenta Dilma, indo ao encontro de um anseio de
prefeitos, governadores, acerca de nada mais do que
aquilo de que verdadeiramente necessitam Estados e
Municípios para o ajuste desse período de dificuldade.
Muita gente costuma até dizer que final de mandato é um momento de choradeira. Não é verdade. Os
prefeitos que estão saindo agora ou até aqueles que
se reelegeram não estão reclamando do nada. Não é
uma choradeira, não é um levante sem fundamento.
Na realidade, enfrentamos um período de dificuldades.
Aqui, semana passada, por duas vezes, toquei
neste tema: o pacto federativo, a questão da lei de
responsabilidade fiscal, as próprias desonerações, as
isenções, os benefícios que foram produzidos ao longo
de um período, até com muito acerto, para resolver um
impasse na economia, mas, ao mesmo tempo, criaram um embaraço para aqueles que estão na ponta.
A Medida Provisória nº 589, editada hoje, avança
um pouquinho, eu diria, na direção desse alívio momentâneo. Nós já tínhamos inserido na Medida Provisória
nº 565, que tive oportunidade de relatar e que ficou
conhecida como Medida Provisória da Seca, um artigo
que permitia que Municípios em cidades com decretação de emergência pudessem negociar, relativamente
ao ano de 2012, a sua dívida com a Previdência.
A Medida Provisória nº 589 amplia essa negociação a todos os Municípios, independentemente da sua
situação de renegociação de dívida, da sua situação
em emergência, da sua situação no que diz respeito
à localização geográfica. Portanto, é fundamental que
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nós entendamos essa medida do Governo como mais
uma medida nesse conjunto que, aqui no Senado, no
último período, temos insistentemente cobrado para
que busquemos soluções.
A primeira delas: começamos com a Resolução
nº 72, que tratou do ICMS-Importação. Ampliamos para
o comércio eletrônico, que, por sinal, se encontra na
Câmara dos Deputados para apreciação. E falamos
de uma movimentação razoável: o comércio eletrônico
movimentou algo em torno de R$25 bilhões.
Então, nós precisamos discutir a distribuição
desses recursos.
Depois demos um passo significativo com a votação dos royalties do petróleo, agora, já, inclusive,
votado pela Câmara dos Deputados. Trata-se do projeto que saiu desta Casa, projeto de lei de autoria do
Senador Wellington Dias, relatado aqui pelo Senador
Vital do Rêgo, e que busca fazer a distribuição desses recursos dos royalties do petróleo em todo o País.
Depois, outro passo importante, que é a discussão envolvendo a dívida de Estados e Municípios na
direção de buscar um caminho que equacione a relação entre a taxa de juros e o prazo de pagamento. Ou
melhor, o alongamento dessa dívida, permitindo, assim,
que Estados e Municípios tenham a capacidade de,
em diminuindo essa taxa de juros alongando o prazo,
aumentar o seu desembolso para que o investimento
local se consagre.
É importante essa medida, somada hoje à renegociação da Previdência, porque, com isso, a gente
recupera a capacidade de Estados e Municípios em
relação ao custeio. Em que pese o Governo Federal
ter liberado um montante de recursos expressivos
para investimentos – são importantes, o meu Estado,
por exemplo, vai receber, vai ter a oportunidade de
ter algo em torno de R$5,6 bilhões para investimento
–, precisamos do custeio. Construo um hospital, mas
preciso fazê-lo funcionar; construo uma escola, tenho
que fazê-la funcionar.
Portanto, essa medida da renegociação da dívida
recupera essa capacidade de Estados e Municípios no
que diz respeito ao custeio da máquina pública. Ainda,
nessa direção, há outras duas questões fundamentais
que compõem esse chamado bolo de medidas do Pacto
Federativo, que nada mais é do que um caminho, até
mais curto, para a reforma tributária.
E aí me refiro aos dois Fundos: o Fundo de Participação dos Municípios, por cujas mudanças estamos
insistentemente trabalhando aqui. São mudanças, por
exemplo, no critério que determina se o Município cai
ou se o Município sobe do ponto de vista da sua arrecadação, até porque é inaceitável. Uma pequena
migração faz com que o Município caia do ponto de
vista da sua receita, mas a pequena migração não
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eleva o patamar desses Municípios. Eu sempre cito
como exemplo a cidade de Alagoinhas, no chamado
litoral, que não fica bem na beira da praia, mas é conhecido como a região do litoral Norte, ali no Estado
da Bahia, cidade em que não tive a oportunidade de
viver. Meu pai até, por um período da sua vida, viveu
nessa cidade. Dois dos meus irmãos nasceram nessa cidade, que, durante muito tempo, foi um abrigo do
sistema ferroviário baiano.
A cidade de Alagoinhas, recentemente, por uma
migração de 140 habitantes – 140 habitantes! –,caiu
na arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios. Se a cidade de Alagoinhas ganhar, agora, 280,
que é o dobro desses 140 que foram embora, não
cresce, meu caro Cidinho, não cresce. Ela só o teria
se fosse mais de mil, como diz o outro. Então, portanto,
essa regra é injusta com os Municípios. Nós precisamos mudar. Mas a injustiça está sendo praticada por
quem? Pela omissão, pela ausência. Nós temos que
fazer essa mudança.
O ex-Senador, hoje Governador Tião Viana, deixou uma proposta. Nós apresentamos um projeto que o
Senador Pimentel está relatando. A ideia é que a CAE
o aprecie para que possamos resolver esse absurdo
e possamos livrar Municípios dessa queda. Portanto,
precisamos tratar essa matéria. E a outra é o FPE,
que é importante, até porque temos a obrigação, meu
caro Senador Anibal, de, até o dia 31 de dezembro,
entregar um novo FPE.
Então, estamos costurando aqui entre as bancadas, com governadores, uma proposta que concilie o interesse de 27 unidades da Federação, ou os
interesses. Nesse caso, o interesse é o FPE. Então,
nós propusemos a manutenção do piso, um prazo de
transição, e, efetivamente, teremos, depois de 2013,
4, 5 anos, para discutirmos o que agregar, o que modificar, o que inserir. Diversos Senadores sugeriram o
IDH, sugeriram Ideb, sugeriram renda, PIB per capita,
enfim. Portanto, teríamos mais tempo para a identificação do indicador que poderia ser agregado ou adotado
como melhor parâmetro para uma distribuição cada vez
mais justa. Portanto, trata-se da manutenção desse
piso com uma projeção dos 5 anos. Eu até tendo a ter
mais simpatia pela transição até 2016, não por ser o
ano das Olimpíadas, mas por ser exatamente o ano em
que governantes estarão experimentando – os novos
governantes ou os governantes que se reelegerão em
2014, meu caro Senador Renan – o PPA 2016. Então,
portanto, teriam como planejar a sua ação, o seu orçamento, os seus investimentos a partir de uma regra
já definida do novo FPE.
Esses componentes somam-se a essas iniciativas importantes que o Governo tem adotado. Por isso,
é fundamental que nós, em sintonia com essas medi-
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das, possamos correr. Por exemplo, o Senador Renan
relata uma importante medida provisória que trata de
um decisivo setor na economia: o fornecimento de
energia – insumo básico, central, do desenvolvimento
para iluminar o caminho ou energizar nossa economia.
Portanto, essas medidas têm impacto também nessa
conta a que estou me referindo aqui.
Na hora em que tratamos da redução das tarifas,
Estados começam a reclamar queda na arrecadação.
Aí entra na velha escolha de Sofia, ou de Sofria, não
sei se sofre menos ou sofre mais, ou do cobertor curto.
Mas é importante, meu caro Senador Renan, que nós
apliquemos essa redução das tarifas para o consumidor, até porque isso alarga a base; consequentemente, aumenta-se a arrecadação e, ao mesmo tempo, há
redução para a atividade econômica. Tira-se um peso
razoável. Nós estamos falando de período de um conjunto de isenções. Essa pode ser uma das melhores,
porque você trata, exatamente, a raiz do crescimento
econômico, o insumo principal, a matéria mais decisiva
para a consolidação da atividade. Assim, mexe-se em
toda economia e em todos os lugares, não só na atividade produtiva de ponta, na atividade industrial, mas
desde a atividade produtiva lá no campo, na atividade
produtiva artesanal, na atividade produtiva individual;
enfim, em qualquer frente. Essa é outra faceta que nós
estamos discutindo nesta Casa.
O Governo Federal também lançou, no dia de
ontem, um importante programa de irrigação. Esse
programa soma-se a outras medidas provisórias que
nós aprovamos aqui. Por exemplo, a MP nº 565, de
que já falei e que tive a oportunidade de relatar, trata
exatamente de incentivos, de programas para a seca.
Nessa Medida Provisória, consegui acatar uma emenda
do Senador José Pimentel que estimula o desenvolvimento nas regiões. O Centro-Oeste, por exemplo, de
V. Exª, Senador Cidinho, vai ter a oportunidade de ter
mais recursos do Fundo Constitucional, fruto dessa
Medida Provisória que aprovamos aqui, para atividade
industrial, comercial, para atividade de serviço, para a
atividade de turismo.
A região de V. Exª, além de grande celeiro, é também um local que abriga uma natureza generosa que
permitiu que a terra produzisse não só frutos, mas que
também produzisse algo que provoca os olhos e efetivamente mexe com o bolso e a vontade das pessoas,
já que os fenômenos e os traços da natureza, todos
eles, têm essa proeza de gerar atividade econômica
de turismo. Portanto, é importante lembrar esses feitos.
Há o Programa da Irrigação. A expectativa do Governo é de que dobremos a capacidade de produção
em áreas de irrigação no Brasil, introduzindo novos
mecanismos, colocando a Petrobrás Biodiesel nisso.
Queremos, no nosso sertão, na Bahia, na região do
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Salitre ou no Baixio, na região de Xique-Xique, Irecê,
ter condição de incentivar o produtor e trabalhar com
ele na linha da produção de biodiesel. Então, esse Programa é importante, o Governo prevê investimentos de
R$10 bilhões, sendo R$3 bilhões diretos do Governo e
R$7 bilhões de setores da sociedade. Portanto, é um
volume de investimentos para enfrentar as dificuldades
do chamado desenvolvimento local.
Ainda nessa direção, a Presidenta Dilma esteve
em Salvador, na sexta-feira próxima passada, e fez
questão de afirmar aos Governadores do Nordeste e
ao Conselho da Sudene, o Condel, de que fará o possível e o impossível para que as medidas adotadas no
sentido da convivência com a seca. Muita gente fala em
combater a seca, mas seca não se combate, não há
combate à seca. Nós não vamos acabar com a seca,
a seca está aí. Nós estamos agora convivendo, inclusive, com as chuvas na região serrana. Nesta mesma
tribuna, por diversas vezes, falamos disso Então, vamos
conviver com esses fenômenos da natureza.
Precisamos é de políticas perenizadoras, de
ações para que a gente possa atravessar essas fases
com verdadeiro tratamento no sentido de aproveitar a
proeza. Eu, por exemplo, chamo os 2/3 do território da
minha querida Bahia de sertão produtivo, não de semiárido. Sertão produtivo: grande produção de minério,
grande produção da agricultura, grande produção animal. É no semiárido, como todo mundo chama, onde
a Bahia tem, inclusive, um bom rebanho de caprinos.
Então, é óbvio que é importante que essas medidas possam ser adotadas. E, aí, a presença da Presidenta Dilma na reunião dos governadores foi afirmativa. Aliás, pela segunda vez, ela esteve em Aracajú e,
agora, na cidade de Salvador, com os mesmos governadores do Nordeste, além, é claro, da presença dos
Governadores do Espírito Santo e de Minas Gerais, que
compõem a Sudene. Ali, a Presidenta foi contundente
ao afirmar que vai fazer o possível e o impossível para
que as medidas adotadas possam, inclusive de uma
vez por todas, superar as dificuldades.
Nós estamos passando por uma longa estiagem,
mas não é por isso que podemos sair da aplicação de
recursos. Com esse projeto da irrigação, o programa
apresentado ontem, por exemplo, o meu Estado deve
receber algo da ordem de R$500 milhões, para aplicação em vários perímetros de irrigação do nosso Estado.
Então, essas medidas vão se ajustando; e nós vamos tendo, também, ações emergenciais. Tanto assim
que, nesse mesmo dia em que a Presidenta esteve lá,
na Bahia, reunida com os governadores, Sua Excelência foi à cidade de Malhada e à cidade de Guanambi,
no Sudoeste baiano, para fazer a entrega de uma importante obra, a Adutora do Algodão, uma fundamental
ferramenta para atender todo o povo daquela região

Quinta-feira 15

447

61159

Sudoeste, conhecida como Vale do Algodão, Vale do
Iuiú. Nós temos ali uma região rica em produção agrícola, mas também uma região que tem uma grande
produção de minério. Aliás, nessa mesma região, nós
acabamos de plantar o vento: um grande parque eólico, construído ali na região de Caetité. A Bahia tem
hoje, do ponto de vista individualizado, o maior parque
eólico da América Latina.
Aliás, quero aproveitar, inclusive, para fazer uma
cobrança veemente ao Ministério de Minas e Energia, à
Aneel e à Chesf, meu caro Renan: precisamos agilizar
a construção das linhas de transmissão! Eu sei que a
Chesf está enfrentando um problema agora – problema esse que, inclusive, está contido na Medida Provisória nº 579 –, mas ela tem capacidade de executar
– e não é uma licitação qualquer, é uma licitação de
R$70 milhões ganha pela Chesf. Então, é importante a
construção dessas linhas de transmissão, para que nós
tenhamos a oportunidade de levar essa energia gerada
pelo vento para atender a demanda de toda a região.
Então, como diz o nosso sertanejo, seja lá da
região Sudoeste, de Caetité, seja lá do nosso parque
eólico de Brotas de Macaúbas, sempre muito contido
nas suas afirmações, cauteloso, mas sempre incidente: “quanto mais seco, mais vento”. E me lembro que,
todas as vezes que a gente ia fazer estudos sobre
essa questão da utilização da energia eólica, o sertanejo dizia isso.
Os pesquisadores trabalham ao contrário: “quanto mais vento, mais seco”. O sertanejo, contudo, diz:
“quanto mais seco, mais vento”. Isso porque a referência
do sertanejo é a chuva. A chuva vai embora por quê?
Pela ação do vento. Então, quanto mais seco, mais
vento. E os sertanejos nos diziam isso há muito tempo.
E lá, na região de Brotas de Macaúbas, as torres
estão sendo ampliadas, inclusive na sua altura, para
pegarem uma rajada de vento que, segundo os técnicos, têm uma capacidade de constância. Portanto,
isso determina um permanente processo de geração
de energia, que nós descobrimos depois de muito investimento, de muita pesquisa, e o sertanejo descobriu
desde o primeiro dia: “quanto mais seco, mais vento”.
Agora, nós precisamos pegar esse vento e, efetivamente, canalizar, botar o vento para fazer as coisas
andarem. E, aí, nós precisamos das linhas de transmissão. Não adianta que só as palhetas dos velhos
moinhos girem... Aliás, moinhos esses que têm gerado
renda, porque onde a torre está instalada o proprietário recebe hoje, em média, R$5 mil/ano para hospedar
essa torre. E, ao mesmo tempo, as atividades econômicas das cooperativas, a indústria ou a atração de
novos investimentos, essas coisas todas começam a
se mover pela força do vento. Mas é preciso materializar essa força do vento; essa força do vento precisa
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chegar à tomada, precisa chegar a algum lugar, e só
é possível fazer isso pegando essas bacias de vento.
A gente se acostumou muito a falar em bacias
hidrográficas...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
(...) por conta da geração de energia a partir dos lagos, a partir do princípio da hidroelétrica. Agora, nós
precisamos falar das “bacias de vento”, e é por isso
que o Ministério tem de abrir a cabeça. Mudou! Essa
alternativa tem de ser enxergada.
Assim, em relação a esse conjunto de medidas,
a esse conjunto de ações que o Governo Federal vem
adotando, é importante que nós façamos isso em plena
e total sintonia com todas as unidades da Federação,
com agilidade, mas, principalmente, com viabilidade. De
nada adianta um investimento em Caetité, em Brotas
de Macaúbas ou em qualquer outro lugar neste nosso
Brasilzão se a gente não tiver a capacidade de gestão e
de investimento local para a geração de oportunidades,
para a geração de renda e para geração de trabalho.
Muitas dessas coisas são produzidas aqui. Elas
devem ser produzidas aqui, na Casa das leis, mas
essas coisas precisam ser produzidas para que elas
passem a funcionar lá na ponta.
Por isso, eu quero aqui, no dia de hoje, comemorar mais essa medida, meu caro Senador Renan, V.
Exª que foi até um parceiro meu na Medida Provisória
nº 565, em que nós tocamos nessa questão da Previdência, com uma resistência dos nossos companheiros
da Fazenda. Aliás, o que é normal, porque o povo da
Fazenda só coça para dentro, tem um jeito todo especial. Não tenho nenhuma briga com eles, gosto muito
do meu Secretário de Tesouro, Arno Augustin, mas é
terrível: só coça para dentro. Então, ele tem que aprender um pouquinho para fora. Ele resistiu um bocado
para aprovar. Depois de votada a medida provisória,
eu ainda recebi o recado: “Olha, vão vetar aquela parte
da renegociação das dívidas”. E, aí, não só não vetou
a Presidenta Dilma, como veio hoje com a MP nº 589.
O povo da Bahia diz assim, Senador Renan, no
interior: “D. Dilma não é fácil: sensibilidade, capacidade,
acuidade e, principalmente, visão para entender que
precisa tomar essas medidas, para elas chegarem na
ponta”. E é nesse sentido que a gente vai aqui ficando
satisfeito com essas atitudes assumidas pela nossa
Presidenta, porque estão em completa sintonia com os
locais aonde efetivamente as políticas precisam chegar.
Volto a insistir: é no Município! Ninguém mora
na União, ninguém mora no Estado. O cidadão mora
é no Município, onde ele tem o CEP dele lá, onde ele
tem lá a cabana dele, a casa, o local de trabalhar. E
é no Município, meu caro Senador Renan, que com o
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suor do rosto e o calo das mãos o nosso agricultor vai
tirando o seu sustento e o pão de cada dia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senador Walter Pinheiro. Parabéns
pelo seu pronunciamento.
Nós estivemos ontem na solenidade de lançamento do programa Mais Irrigação, e, só para contribuir
com o pronunciamento de V. Exª, o Baixio do Irecê foi
contemplado com 48 mil hectares de área de irrigação
e a região do Salitre, com 26.206 hectares. Então está
de parabéns a Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Está sobre a mesa o Requerimento nº 966,
�����������������������������������������
Senador Magno Malta, que requer licende 2012, do
ça para ausentar-se dos trabalhos da Casa para, em
missão no exterior, verificar a situação de missionários
brasileiros detidos no Senegal, no período de 20 a 24
de novembro de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos agora passar a palavra à Senadora Lúcia Vânia,
que vai falar pela Liderança da Minoria.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, como Presidente da Comissão
de Serviços de Infraestrutura do Senado, eu gostaria
de destacar a série especial que o Bom Dia Brasil, da
TV Globo, terminou de exibir hoje sobre ferrovias brasileiras, tema que a Comissão de Infraestrutura tem
discutido incansavelmente.
Como mostrou a primeira matéria da série, o que
antes era um projeto de integração nacional, com trens
de passageiros que ligavam o litoral e o interior do
Brasil, acabou virando estradas de ferro sucateadas,
com velhas estações entregues ao abandono. Só na
grande São Paulo, como revelou a reportagem, mais
de 300 vagões enferrujados ocupam o equivalente a
7 quilômetros de trilhos há mais de 30 anos. É uma
situação lamentável, assim como lamentáveis são os
dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres
que apontam que dois terços da malha ferroviária estão subutilizados, o que acaba sendo um dos gargalos
do desenvolvimento brasileiro.
O atual cenário das ferrovias brasileiras também
tem atraído a atenção até da mídia internacional. Há
poucas semanas, fui entrevistada pela InfraLatinAmerica, uma publicação do grupo do jornal britânico Financial Times, responsável por cobrir a área de concessões
e Parcerias Público-Privadas em infraestrutura. Os lei-
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tores da publicação a que me refiro são construtores,
executivos do mercado financeiro e investidores das
Américas, da Europa e da Ásia. Quero dizer com isso
que uma fatia do mercado internacional também tem
o foco de interesses voltado às ferrovias brasileiras.
O Brasil precisa ter uma malha ferroviária capaz
de, ao mesmo tempo, atender às necessidades de transporte de passageiros e ser um corredor sustentável e
mais barato de escoamento da produção. No entanto,
Srs. Senadores, o Governo tem demonstrado muitas
dificuldades na execução de projetos já previstos no
Orçamento da União, e essa é uma das preocupações
da Comissão de Infraestrutura. É fato que problemas
de gestão no Governo têm sido a causa de os projetos
não saírem do papel.
O Executivo deve fechar o ano de 2012 com um
dos piores desempenhos em execuções orçamentárias do setor de transportes dos últimos tempos. Não
gostaríamos de ter esse cenário, pois sabemos que as
obras em ferrovias, rodovias e hidrovias são um dos
principais meios para o Brasil retomar o ritmo veloz
de crescimento.
Girando em torno de apenas 2% do Produto Interno Bruto, o investimento brasileiro em infraestrutura
é muito baixo, e , quando focamos no setor de transportes, constatamos que o investimento, além de ser
muito pequeno, ainda é mal distribuído.
O maior volume de verbas é direcionado para
rodovias. Em segundo plano, ficam os transportes
ferroviário e aquaviário, os mais estratégicos para
países com grandes dimensões territoriais, como é o
caso do Brasil.
Apesar de não haver qualquer planejamento do
Governo que sinalize a interligação entre os modais
de transporte, reafirmo que é preciso investir no setor
e articular rodovias, ferrovias, aerovias e hidrovias, estabelecendo, assim, uma logística de transporte, para
que tenhamos uma mobilidade de cargas e de passageiros que atenda às necessidades do País.
Eu gostaria, Sr. Presidente, de deixar consignadas aqui essas nossas preocupações.
Ao mesmo tempo, venho à tribuna para parabenizar o Senador Romero Jucá pela sua luta em favor dos
Municípios brasileiros, conseguindo que o seu projeto
de lei, pela urgência, viesse por meio de medida provisória, permitindo que os Municípios pudessem fazer
uma nova pactuação do INSS, tributo esse que tem
penalizado enormemente as prefeituras.
Tenho a certeza de que, pela capacidade e determinação do Senador Romero Jucá, haveremos de
melhorar essa medida provisória e de permitir que os
prefeitos possam terminar seus mandatos com as contas fechadas. Esse é o nosso desejo e é o desejo da
Federação Nacional dos Municípios, que esteve ontem
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aqui trazendo centenas de prefeitos, para mostrar a
situação de penúria em que se encontram os nossos
Municípios.
Portanto, Sr. Presidente, uma medida provisória
como essa aqui lida pelo Senador Romero Jucá, a MP
nº 585, é um alento aos que aqui estiveram mostrando
a dificuldade de seus Municípios.
Deixo aqui meus cumprimentos ao Senador Romero Jucá e, por extensão, à Presidenta Dilma, que
soube entender as dificuldades por que passam os
Municípios brasileiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senadora Lúcia Vânia. Parabéns
pelo pronunciamento.
E, para fechar com chave as dificuldades por que
passam os Municípios, falta apenas o Governo Federal
fazer o repasse da desoneração do IPI e da Cide, que
são as perdas dos Municípios neste ano, porque a Confederação Nacional dos Municípios reivindica recursos
da ordem de R$2 bilhões. Esse é o grande mote dos
prefeitos municipais que estavam aqui ontem. Mas a
Medida Provisória nº 589, que trata da renegociação
das dívidas da Previdência, com certeza, é um avanço.
Obrigado. Parabéns!
Dando continuidade, vamos ouvir o nosso Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro, com
muita satisfação – muita satisfação mesmo –, a aprovação, ontem, pelo Plenário da Câmara dos Deputados,
do Projeto de Lei nº 1.472, de 2007, cujo texto original é de nossa autoria, tratando, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, da transparência tributária para os consumidores. O objetivo desse projeto é justamente, todos
sabem, detalhar para o consumidor a participação dos
impostos na composição dos preços das mercadorias,
conforme manda a nossa Constituição Federal.
De fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em maio
de 2006, apresentamos aqui, no Senado Federal, uma
proposição legislativa, que foi apoiada e subscrita, àquela época, por vários Líderes dos partidos representados nesta Casa do Congresso Nacional. Refiro-me ao
Projeto de Lei do Senado nº 174, de 2006, que dispõe
sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor
quanto ao peso dos tributos federais, estaduais e municipais nos preços dos produtos.
É muito importante lembrar, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que esse projeto de lei decorre do previsto no art. 150, § 5º, da Constituição Federal, que determina a transparência tributária ao consumidor dos
produtos e serviços comercializados.
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Em resumo, o projeto estabelece que, em cada
produto ou serviço vendido ao consumidor, será informada qual a participação dos tributos no preço final.
Isso já acontece no mundo todo e, claro, precisa
acontecer também aqui no Brasil.
Gostaria, inclusive, Sr. Presidente, de elogiar o artigo intitulado “Transparência Tributária”, publicado pelo
jornal Estado de S. Paulo, no último dia 4 de novembro,
justamente pela sua oportunidade temática e clareza,
De fato, como bem relata o citado artigo jornalístico:
No Brasil, o consumidor não sabe que tributos
paga quando vai às compras ou adquire um
serviço, pela simples razão de que eles não
são discriminados nem na etiqueta de preço
nem na nota fiscal.
Srªs e Srs.Senadores, faço questão de registrar
que esse projeto de lei da transparência tributária contou com o apoio de 150 mil assinaturas, graças à campanha “De Olho no Imposto”, liderada pela Associação
Comercial de São Paulo, à época presidida pelo Dr.
Guilherme Afif Domingos, que é hoje Vice-Governador
do Estado de São Paulo.
O Senado Federal, portanto, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, fez a sua parte, apresentando e aprovando
um projeto de transparência tributária, que será mais
um instrumento de cidadania para os consumidores
no Brasil.
Por isso mesmo, após a aprovação de ontem pela
Câmara dos Deputados, tenho certeza absoluta de
que a Presidenta Dilma sancionará rapidamente esse
projeto da transparência tributária, Presidente Cidinho.
A Presidenta Dilma, com a sanção do projeto
da transparência tributária, estará, verdadeiramente,
reafirmando os direitos constitucionais dos consumidores, além de prestigiar essa iniciativa que nasceu
na sociedade e ganhou forças aqui no Senado e no
Congresso Nacional, com a culminância da apreciação
ontem pela Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, t����������������������������������
endo tratado da transparência tributária – é importante apoveitar a minha presença aqui
–, brevemente, gostaria de abordar um tema conexo,
também de fundamental importância para o Senado
Federal, que julgo dos mais relevantes para o fortalecimento desta Casa e do próprio Pacto Federativo.
Retomo, assim, a discussão em torno do Projeto
de Resolução do Senado n° 27, de 2011, também de
nossa autoria, que regulamenta a chamada “avaliação
periódica do sistema tributário nacional”, prevista também na Constituição Federal.
Essa matéria, Sr. Presidente, está na Comissão de
Constituição e Justiça, sob a relatoria do nosso querido
amigo Senador Edison Lobão Filho. Eu tenho conver-
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sado muito com o Senador Edison Lobão Filho, que
saberá, sem dúvida nenhuma, dar o encaminhamento
adequado para que essa competência constitucional
do Senado Federal seja rapidamente regulamentada.
Sr. Presidente, qualquer tipo de reforma no sistema tributário nacional requer, claro, um diagnóstico,
uma avaliação. Por isso, a aprovação desse projeto é
fundamental para que o Senado possa avaliar periodicamente a evolução do sistema tributário do nosso País.
Mesmo depois de implementada uma reforma dos
tributos, precisaremos, sem dúvida, continuar avaliando o sistema para corrigirmos eventuais desequilíbrios
que surjam ao longo do tempo. Por isso, a avaliação
periódica do sistema tributário, competência desta
Casa, repito, é um tema que precisa verdadeiramente
avançar na sua regulamentação.
De acordo com a nossa proposta, o Projeto de
Resolução nº 27, de 2011, que está na CCJ, a avaliação periódica do sistema tributário nacional, irá aferir
aspectos importantes, como a clareza da legislação
tributária, os custos sociais desse verdadeiro cipoal tributário brasileiro, a justiça tributária na distribuição da
receita entre União, Estados e Municípios, os impactos
das políticas tributárias na redução das desigualdades
regionais, entre outros.
Sr. Presidente, também aproveito a oportunidade
para reiterar mais uma vez o apelo que tenho feito ao
Presidente desta Casa, Senador José Sarney, e aos
Líderes partidários do Senado Federal, no sentido de
aprovarmos rapidamente, se possível ainda neste ano,
esse projeto de resolução de 2011, que trata, como
disse, da avaliação periódica do sistema tributário no
Brasil pelo Senado Federal.
Estou convencido, Sr. Presidente, que isso fortalecerá ainda mais o Senado e o pacto federativo, tema
que está na ordem do dia de uma agenda positiva e
suprapartidária. Há pouco, o Senador Walter Pinheiro,
que é Líder do PT nesta Casa do Congresso Nacional,
falou de alguns dos itens dessa pauta, dessa agenda
positiva, dessa agenda federativa, que soma, neste
momento, esforços em favor do crescimento econômico do País com justiça social.
Hoje, Sr. Presidente, nós tivemos a quarta audiência pública da Comissão Especial Mista do Congresso
Nacional que trata da Medida Provisória nº 579, que
eu tenho a honra de relatar. Nós fizemos audiências
públicas, democraticamente ouvimos todos os setores
envolvidos no setor elétrico nesse debate, nessa discussão que toma conta do País.
A medida provisória da Presidente Dilma baixa
a tarifa de energia em 16,2% para o consumidor final
e em 28% para a indústria. É uma medida inteligente. Claro que é complexa e claro que o papel constitucional do Senado e da Câmara dos Deputados, do
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Congresso Nacional como um todo, é aprimorar essa
medida provisória. Nós vamos, no limite, trabalhar para
aprimorá-la, mas é fundamental que nós não percamos a oportunidade de baixar o custo da energia no
Brasil, que, apesar de ser a de geração mais barata, é
a de mais alto preço no mundo. Isso, definitivamente,
precisa ser corrigido, seguindo a linha das medidas
que a Presidente Dilma está tomando com relação
à resolução do câmbio, com relação à redução dos
juros. É muito importante para a competitividade da
economia nacional que nós possamos, já a partir de
2013, garantir, com a aprovação dessa medida provisória, a redução da tarifa de energia, porque não tem
sentido, absolutamente nenhum sentido, que concessionárias continuem se apropriando de investimentos
já amortizados, já pagos pelo consumidor brasileiro e
pela indústria nacional.
Eu fiz questão de citar o número que nos foi levado pela CNI através de um estudo da Fipe. Segundo
esse estudo, para cada real que se diminuir no preço
da energia no Brasil, nós vamos ter uma contrapartida, um aumento de R$8,00 no produto interno bruto
do nosso País, o que é fundamental do ponto de vista
da competitividade, do ponto de vista da redução de
custos de produção e do ponto de vista da elevação
do poder de compra do salário mínimo, porque, na
despesa domiciliar, o maior percentual é exatamente
esse percentual que o consumidor despende com o
pagamento da energia domiciliar.
Esse, Sr. Presidente, é o terceiro assunto que
gostaria de rapidamente abordar. Dois outros dizem
respeito a Alagoas, e eu gostaria, com a aquiescência
de V. Exª, de rapidamente colocá-los aqui da tribuna
do Senado Federal.
Na sexta-feira, dia 16, portanto no dia seguinte ao
feriado de 15 de novembro, nós vamos ter uma reunião
na Asplana – Associação dos Plantadores de Cana de
Alagoas, com plantadores de cana e associações do
Nordeste todo para falarmos sobre a subvenção da
cana-de-açúcar. Mais uma vez, através de um esforço
do Senado Federal, com a participação da Presidente
Dilma, o Governo Federal está pagando R$5,00 para
os plantadores de cana, os fornecedores individuais
de cana, como subvenção econômica, como a diferença que existe entre o preço da produção e o preço
no mercado da cana-de-açúcar. Eu tenho tido muita
satisfação de, ao longo desses anos todos, ter colaborado para que isso efetivamente aconteça. Eu queria de
público, mais uma vez, agradecer à Presidente Dilma,
agradecer aos esforços do Congresso Nacional porque,
entre outras coisas, essa subvenção tem aumentado a
produtividade e tem, com isso, garantido o equilíbrio,
a equalização nos custos da produção pelo pequeno
fornecedor da cana-de-açúcar. Essa remuneração é até
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10 mil toneladas, e, para que V. Exa tenha uma ideia,
só para os 8.700 fornecedores de cana do Estado de
Alagoas já foram mandados R$37 milhões, que são
injetados diretamente na conta desses produtores de
cana, e isso é muito bom para o Estado de Alagoas,
que é um Estado pobre, que, através de uma injeção
de subvenção econômica como essa, vai criar mais
condições para que a atividade possa continuar.
Na terça-feira, Sr. Presidente, ainda em Alagoas,
nós vamos receber o Ministro Garibaldi Alves Filho, da
Previdência Social, que vai conosco inaugurar uma
agência do INSS na cidade de Atalaia. É uma cidade
próxima de Maceió, na Zona da Mata, que é comandada pelo Prefeito Francisco Vigário, meu amigo, meu
querido amigo, na minha região, na Zona da Mata do
Estado de Alagoas. Quando o Presidente Lula assumiu a Presidência da República, nós tínhamos sete
agências do INSS em Alagoas. E, neste ano – e o
Ministro Garibaldi tem contribuído muito para que isto
aconteça –, nós vamos inaugurar a 40a agência do
INSS no nosso Estado. Eu quero, no momento em que
falo de Alagoas, dos Municípios, parabenizar o PMDB
de Alagoas, no momento em que nós agradecemos
à Presidente Dilma pela renegociação da dívida dos
Municípios e dos Estados.
Quando eu era Presidente do Senado Federal,
nós conseguimos renegociar as dívidas dos Municípios
e dos Estados com a Previdência em duas oportunidades, em 240 meses. Mas, naquelas oportunidades,
nós não conseguimos vincular essa renegociação a
um percentual da receita líquida, o que agora faz a
Presidente da República.
Então, essa é a terceira renegociação nos últimos anos. Eu queria agradecer a Presidente Dilma.
Isso é muito importante. Os Municípios estão vivendo
uma dificuldade enorme. Muitos deles, Sr. Presidente,
não vão poder sequer fechar suas contas, em função
da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, a exemplo do
que aconteceu no final do governo do Presidente Lula,
quando ele fez as desonerações, nós precisamos, da
mesma forma, exatamente garantir uma recuperação
de perdas com a receita para os Municípios brasileiros.
Já conseguimos a renegociação das dívidas com o
INSS através dessa medida provisória que foi editada
pela Presidente da República. Hoje, vamos apreciá-la rapidamente aqui, no Senado Federal, mas nós
precisamos conseguir mais. Nós precisamos dessa
recuperação de perdas.
Mas, como eu dizia, o PMDB de Alagoas, de todos os PMDBs do Brasil, conseguiu o maior índice de
reeleição do País, o que significa dizer que os prefeitos
do PMDB de Alagoas estão dando conta do recado,
fazendo a sua parte, cuidando dos Municípios, tanto
que obteve no Brasil todo o maior percentual de ree-
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leição do País. De modo que eu aqui também gostaria,
sinceramente, de cumprimentá-los.
Na próxima semana, Sr. Presidente, nós vamos
fazer, certamente na terça ou na quarta-feira, uma
reunião – que será convocada pelo Presidente da Comissão Mista Especial que analisa a Medida Provisória
nº 579 – para, a partir daí, começarmos a discutir o
mérito da medida provisória, as emendas que foram
feitas à medida provisória. E eu acho que, a partir daí,
teremos construído condições para exatamente aprimorar a medida provisória como quer o povo brasileiro
e como deseja o País.
Eu quero agradecer a deferência que V. Exª, mais
uma vez, teve comigo.
São essas consideração e as informações que
gostaria de dar ao Brasil e ao meu Estado das Alagoas, que represento com muito orgulho aqui, no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Muito bem. Parabéns, Senador Renan! Se o
PMDB de Alagoas está forte, vai ficar mais forte ainda
em 2013, se Deus quiser.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Se Deus quiser!
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Quero parabenizar V. Exª também pelo projeto
de lei pela transparência tributária, que hoje está em
todos os meios de comunicação nacional. Isso é muito
importante e é um alento. Parabéns pela sua iniciativa.
E, sobre a Medida Provisória nº 579, quero aproveitar para fazer lobby da minha emenda, que garante
o recurso para a continuidade do Programa Luz para
Todos, o que, para nós, é fundamental, para todo o
Brasil. Mas, no Mato Grosso, ainda há muito que acontecer do Luz para Todos, e a continuidade do programa
é importante. A nossa emenda tira um pouco da CCIE
de Itaipu para manter o Programa Luz para Todos.
Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 416, DE 2012
Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro
de 2010, e a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, para estabelecer o regime de outorga
de concessão como regime único para regular a exploração de petróleo, gás natural
e outros hidrocarbonetos fluidos no Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Revogam-se os arts. 4º ao 41, 43 ao 46, e
o art. 63, da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
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Art. 2º. Os arts. 1º, 2º, 3º, 42, 49 e 62 da Lei nº
12.351, de 22 de dezembro de 2010, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a repartição de
recursos oriundos da cobrança de royalties e
participação especial sobre a exploração de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos, cria o Fundo Social – FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos.” (NR)
“Art. 2º Para os fins desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:
I – área do pré-sal: região do subsolo formada
por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus vértices
estabelecidas no Anexo desta Lei, bem como
outras regiões que venham a ser delimitadas
em ato do Poder Executivo, de acordo com a
evolução do conhecimento geológico;
II – área estratégica: região de interesse para
o desenvolvimento nacional, delimitada em ato
do Poder Executivo, caracterizada pelo baixo
risco exploratório e elevado potencial de produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos.
III – individualização da produção: procedimento que visa à divisão do resultado da produção
e ao aproveitamento racional dos recursos
naturais da União, por meio da unificação do
desenvolvimento e da produção relativos à jazida que se estenda além do bloco concedido;
IV – bônus de assinatura: valor fixo devido à
União pelo contratado, a ser pago no ato da
celebração e nos termos do respectivo contrato de concessão; e
V – royalties: compensação financeira devida
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração
direta da União, em função da produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime concessão, nos
termos do § 1° do art. 20 da Constituição Federal.” (NR)
“Art. 3º A exploração e a produção de petróleo,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos na área do pré-sal e em áreas estabelecidas legalmente como estratégicas terão
repartição de recursos oriundos da cobrança
de royalties e participação especial sobre a
exploração de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos líquidos conforme o estabelecido nesta lei.” (NR)
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“Art. 42. Os contratos de concessão relativos
à exploração de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos no pré-sal e em áreas
legalmente estabelecidas como estratégicas
recolherão royalties com a alíquota fixada em
15%, além de bônus de assinatura e participação especial conforme o disposto na Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997.” (NR)
“Art. 49. Constituem recursos do FS:
I – parcela do valor do bônus de assinatura
destinada ao FS pelos contratos de concessão
em áreas ou blocos a serem licitados, após o
início da vigência desta lei, na província do
pré-sal, ou em áreas estratégicas estabelecidas por lei;
II – parcela dos royalties que cabe à União,
deduzidas aquelas destinadas aos seus órgãos específicos, decorrentes de contratos
de concessão em áreas ou blocos a serem
licitados, após a vigência desta lei, na província do pré-sal e em áreas estratégicas estabelecidas por lei;
III – os royalties e a participação especial das
áreas localizadas no pré-sal, já contratadas,
quando da aprovação desta lei, sob o regime
de concessão, destinados à administração
direta da União, observado o disposto no § 1º
deste artigo; e
IV – outros recursos destinados ao FS por lei.
§ 1º A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 49. ..........................................................
........................................................................
§ 3º Nas áreas localizadas no pré-sal já contratadas, a parcela dos royalties que cabe à
administração direta da União será destinada
integralmente ao Fundo Social, de que trata
a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.”
(NR)
“Art. 50. ..........................................................
........................................................................
§ 4º Nas áreas localizadas no pré-sal já contratadas, a parcela da participação especial
que cabe à administração direta da União será
destinada integralmente ao Fundo Social, de
que trata a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro
de 2010.
§ 5º A participação especial cobrada na exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos não poderá ser superior a 80%
aplicado sobre a respectiva base de cálculo,
apurada de acordo com o disposto no § 1º
deste artigo. ” (NR)
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“Art. 62. A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ............................................................
........................................................................
VIII – definir os blocos a serem objeto de concessão;
........................................................................
X – induzir o incremento dos índices mínimos
de conteúdo local de bens e serviços, a serem
observados em licitações e em contratos de
concessão, observado o disposto no inciso IX.
XI – promover a distribuição territorial dos blocos exploratórios, de modo a alcançar o maior
número possível de unidades da federação.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 5º As atividades econômicas de que trata o
art. 4º desta Lei serão reguladas e fiscalizadas
pela União e poderão ser exercidas, mediante concessão ou autorização, por empresas
constituídas sob as leis brasileiras, com sede
e administração no País.” (NR)
“Art. 8º ............................................................
........................................................................
II – promover estudos visando à delimitação de
blocos, para efeito de concessão das atividades
de exploração, desenvolvimento e produção;
.............................................................. ” (NR)
“Art. 21. Todos os direitos de exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos em território nacional,
nele compreendidos a parte terrestre, o mar
territorial, a plataforma continental e a zona
econômica exclusiva, pertencem à União, cabendo sua administração à ANP.” (NR)
“Art. 23. As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás
natural serão exercidas mediante contratos de
concessão, precedidos de licitação, na forma
estabelecida nesta Lei.
........................................................................
§ 3º. A ANP definirá os blocos a serem objeto
de contratos de concessão.” (NR)
“Art. 26. ..........................................................
§ 4º. Quando se tratar de campos que se estendam por blocos vizinhos, onde atuem concessionários distintos ou ainda não tenham
sido licitados, deverão eles celebrar acordo
para a individualização da produção com as
partes interessadas.
§ 5º. Não chegando as partes a um acordo, em
prazo máximo fixado pela ANP, caberá a esta
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determinar, com base em laudo arbitral, como
serão equitativamente apropriados os direitos
e obrigações sobre os blocos, com base nos
princípios gerais de Direito aplicáveis.” (NR)
Art. 3º Revoga-se a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010.
Art. 4° Todos os entes federados beneficiados com
recursos oriundos de participações governamentais ou
compensações financeiras decorrentes da exploração
de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos líquidos deverão publicar demonstrativo específico das
aplicações dos respectivos recursos, detalhados de
acordo com as classificações orçamentárias adotadas
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Este Projeto de Lei do Senado tem por objetivo
de extinguir o regime de partilha de produção que regula a exploração e a produção de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos na camada
de pré-sal e em áreas declaradas estratégicas pela
Presidência da República.
Com a aprovação deste projeto lei, o sistema de
concessão, único vigente entre 1997 e 2010, passa a
valer em todas as hipóteses de exploração e produção
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos no país.
A iniciativa encontra motivo no fato de que as
premissas que embasaram a adoção do sistema de
partilha para exploração e produção nas áreas do pré-sal, não mais se observam. A crença de que o Brasil seria a última fronteira para grandes reservas foi
enfraquecida pela descoberta de outras áreas ainda
não exploradas, especialmente no continente africano. Além disso, novas tecnologias vêm se difundindo,
e viabilizando com grande economicidade a produção
de óleo e gás a partir do xisto.
O risco exploratório, inicialmente estimado como
muito baixo diante do potencial de grandes províncias
contínuas, revelou-se alto a partir da perfuração de
algumas áreas. Isso reduz a expectativa de produtividade nas áreas do pré-sal, bem como a rentabilidade
esperada.
Ainda, a posição da Petrobras como operadora
única poderá inibir ou atrasar a exploração em outras
áreas estratégicas para o País, especialmente diante
das recentes dificuldades de caixa da empresa. Tal incumbência imposta à Petrobras poderá, inclusive, se
configurar como um obstáculo ao atendimento das necessidades do país a serem viabilizadas pelo aumento
da produção de hidrocarbonetos em geral.
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Considerando todo o contexto aqui discutido, é
possível afirmar que o regime de Partilha de Produção, apresentado ao Congresso Nacional em agosto
de 2009, não trouxe benefícios concretos para essa
indústria até o presente momento, e gargalos na produção muito possivelmente ocorrerão no futuro.
Desde 2008, com a pretensão do Governo de
promover a alteração no marco regulatório do petróleo, em virtude do anúncio das grandes descobertas
no pré-sal, os leilões de licitação de blocos de exploração de petróleo e gás natural foram suspensos pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), suspensão essa que continua em
vigor até o momento.
Nesse sentido, se considerarmos que os últimos
três leilões da ANP arrecadaram em média para o Estado brasileiro, apenas em termos de cobrança bônus
de assinatura, mais de R$ 1 bilhão por ano, e se os
leilões estão suspensos há quatro anos, pode-se imaginar que o Estado tenha deixado de arrecadar, nos
últimos anos, valores superiores a R$ 4 bilhões, supondo a realização de um leilão por ano, que na prática
foi frustrada. Destaque-se que a arrecadação poderia
ter sido substancialmente maior, tendo em vista que
os campos na área do pré-sal contêm volume estimado de óleo significativamente maior que o dos demais
campos, nas áreas já licitadas.
O modelo de partilha de produção foi trazido ao
mundo jurídico mediante a aprovação da Lei nº 12.351,
de 2010. Para que se extinga tal modelo, portanto,
deve-se revogar os dispositivos dessa lei que tratem
do assunto.
Além disso, considerando que a Lei nº 12.351,
de 2010, também trata da criação do Fundo Social, o
qual, dentre as fontes de recursos, conta com cobranças
oriundas da atividade regulada pelo modelo de partilha,
foi necessário promover adequações nos dispositivos
dessa lei que tratam do Fundo Social.
O PLS não trata de distribuição de recursos oriundos da cobrança de royalties, mas, tão somente, da
institucionalização do modelo de concessão como
modo único de se regular a atividade de extração e
comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. E, com o intuito de estimular a
dispersão das áreas concedidas pelo território nacional,
foi inserido um dispositivo para promover, dentro das
atribuições do Conselho Nacional de Política Energética
– CNPE – diretrizes para melhor distribuição territorial
dos blocos exploratórios, a serem propostos pela ANP.
O PLS trata ainda da elevação da alíquota de
incidência dos royalties de até 10% para até 15%, e
da fixação de um limite elevado para as participações
especiais (80%), como forma, por um lado, de motivar
a elevação da apropriação governamental das rendas
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do petróleo, inclusive nas situações onde for identificado baixo risco exploratório e, por outro lado, limitar a
respectiva cobrança, garantindo uma margem de lucro
minimamente satisfatória aos concessionários e que
atraia investimentos para o setor.
Para alcançar seu intento, propõe-se a modificação de dispositivos nas Leis nº 12.351, de 2010 e nº
9.478, de 1997 e a revogação de dispositivos da Lei
nº 12.351, de 2010.
Propomos também a revogação da Lei nº 12.304,
de 2010, que cria a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo
S.A. (PPSA). A PPSA foi criada para gerir os contratos
de exploração sob o regime de partilha e a comercialização do óleo de propriedade da União. Com a revogação do regime de partilha, que faz com que a União
deixe de ser proprietária do óleo (passando a receber,
em contrapartida, participação na produção), a PPSA
perde a razão de sua existência.
E para contribuir com a boa governança das rendas governamentais do petróleo e gás nos estados e
municípios, foi inserida a previsão de relatório anual, a
ser publicado periodicamente, com informações sobre
a aplicação das rendas governamentais do petróleo.
Consideramos que o modelo de concessões e o
marco da Lei 9.478/1997 garantem o tripé: estabilidade regulatória, segurança jurídica e respeito a regras
de mercado. Como o Brasil compete com outros países pelos investimentos em exploração de petróleo,
a afirmação desse tripé torna-se extremamente importante, sobretudo com o intuito de fornecer mínima
previsibilidade aos investidores quanto aos retornos
de investimentos.
Ademais, a adoção desse modelo revelou-se
adequada e bem sucedida. Nos 10 anos de operação
do regime de concessões, houve crescimento extraordinário da indústria nacional do petróleo e gás, a qual
passou de 2% para 10% do PIB. A produção de petróleo saltou de 868 mil barris/dia, para 1,9 milhões de
barris/dia, ou para 2,3% da produção mundial. A partir de 2008, as receitas com exportações de petróleo
bruto foram superiores às respectivas despesas com
importações. A Petrobrás revelou-se uma empresa
competitiva e teve estímulos de mercado para desenvolver e se apropriar de novas tecnologias.
O objetivo precípuo desse projeto de Lei é, assim, fortalecer a Petrobrás, o Conselho Nacional de
Política Energética, a Agência Nacional do Petróleo,
e as instâncias e instituições recentemente criadas no
Brasil e que deram sustentação à abertura do mercado
de petróleo e gás a partir de 1997. Essas instituições
foram efetivas para impulsionar o setor e, inclusive,
aceleraram a descoberta do pré-sal.
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É meu objetivo também fortalecer a indústria do
petróleo e gás com a geração de maiores oportunidades, de modo mais dinâmico e transparente. E fortalecer a estratégia de conduzir a economia brasileira para
maior crescimento e proteção contra a crise internacional por meio do desenvolvimento tecnológico aberto e
da dinâmica diferenciada do setor de petróleo e gás.
Assim, por entendermos ser este projeto da mais
alta relevância, conto com o apoio dos Pares para a
sua rápida aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010
Dispõe sobre a exploração e a produção
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de
partilha de produção, em áreas do pré-sal e
em áreas estratégicas; cria o Fundo Social
– FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes
de recursos; altera dispositivos da Lei no
9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras
providências.
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a exploração e a
produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em áreas do pré-sal e em áreas
estratégicas, cria o Fundo Social – FS e dispõe sobre
sua estrutura e fontes de recursos, e altera a Lei no
9.478, de 6 de agosto de 1997.
CAPÍTULO II
Das Definições Técnicas
Art. 2o Para os fins desta Lei, são estabelecidas
as seguintes definições:
I – partilha de produção: regime de exploração
e produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos no qual o contratado exerce,
por sua conta e risco, as atividades de exploração,
avaliação, desenvolvimento e produção e, em caso de
descoberta comercial, adquire o direito à apropriação
do custo em óleo, do volume da produção correspondente aos royalties devidos, bem como de parcela do
excedente em óleo, na proporção, condições e prazos
estabelecidos em contrato;
II – custo em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos,
exigível unicamente em caso de descoberta comercial,
correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na execução das atividades de
exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e
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desativação das instalações, sujeita a limites, prazos
e condições estabelecidos em contrato;
III – excedente em óleo: parcela da produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos a ser repartida entre a União e o contratado,
segundo critérios definidos em contrato, resultante da
diferença entre o volume total da produção e as parcelas relativas ao custo em óleo, aos royalties devidos e,
quando exigível, à participação de que trata o art. 43;
IV – área do pré-sal: região do subsolo formada
por um prisma vertical de profundidade indeterminada,
com superfície poligonal definida pelas coordenadas
geográficas de seus vértices estabelecidas no Anexo
desta Lei, bem como outras regiões que venham a ser
delimitadas em ato do Poder Executivo, de acordo com
a evolução do conhecimento geológico;
V – área estratégica: região de interesse para o
desenvolvimento nacional, delimitada em ato do Poder
Executivo, caracterizada pelo baixo risco exploratório
e elevado potencial de produção de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos;
VI – operador: a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), responsável pela condução e execução, direta
ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das
instalações de exploração e produção;
VII – contratado: a Petrobras ou, quando for o
caso, o consórcio por ela constituído com o vencedor
da licitação para a exploração e produção de petróleo,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em
regime de partilha de produção;
VIII – conteúdo local: proporção entre o valor dos
bens produzidos e dos serviços prestados no País para
execução do contrato e o valor total dos bens utilizados
e dos serviços prestados para essa finalidade;
IX – individualização da produção: procedimento
que visa à divisão do resultado da produção e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da União, por
meio da unificação do desenvolvimento e da produção
relativos à jazida que se estenda além do bloco concedido ou contratado sob o regime de partilha de produção;
X – ponto de medição: local definido no plano
de desenvolvimento de cada campo onde é realizada
a medição volumétrica do petróleo ou do gás natural
produzido, conforme regulação da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP;
XI – ponto de partilha: local em que há divisão
entre a União e o contratado de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos produzidos, nos
termos do respectivo contrato de partilha de produção;
XII – bônus de assinatura: valor fixo devido à
União pelo contratado, a ser pago no ato da celebração e nos termos do respectivo contrato de partilha
de produção; e
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XIII – royalties: compensação financeira devida
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem
como a órgãos da administração direta da União, em
função da produção de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, nos termos do § 1o do art. 20 da
Constituição Federal.
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Regime de Partilha de Produção
Seção I
Disposições Gerais
Art. 3o A exploração e a produção de petróleo, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos na área
do pré-sal e em áreas estratégicas serão contratadas
pela União sob o regime de partilha de produção, na
forma desta Lei.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Das Receitas Governamentais no Regime
de Partilha de Produção
Art. 42. O regime de partilha de produção terá as
seguintes receitas governamentais:
I – royalties; e
II – bônus de assinatura.
§ 1o Os royalties correspondem à compensação
financeira pela exploração de petróleo, de gás natural
e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o §
1o do art. 20 da Constituição Federal, vedada sua inclusão no cálculo do custo em óleo.
§ 2o O bônus de assinatura não integra o custo
em óleo, corresponde a valor fixo devido à União pelo
contratado e será estabelecido pelo contrato de partilha de produção, devendo ser pago no ato de sua
assinatura.
....................................................................................
Seção II
Dos Recursos do Fundo Social – FS
Art. 49. Constituem recursos do FS:
I – parcela do valor do bônus de assinatura destinada ao FS pelos contratos de partilha de produção;
II – parcela dos royalties que cabe à União, deduzidas aquelas destinadas aos seus órgãos específicos, conforme estabelecido nos contratos de partilha
de produção, na forma do regulamento;
III – receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos
da União, conforme definido em lei;
IV – os royalties e a participação especial das
áreas localizadas no pré-sal contratadas sob o regime
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de concessão destinados à administração direta da
União, observado o disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo;
V – os resultados de aplicações financeiras sobre
suas disponibilidades; e
VI – outros recursos destinados ao FS por lei.
§ 1o A Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 49. .............................................................
....................................................................................
§ 3o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas
sob o regime de concessão, a parcela dos royalties
que cabe à administração direta da União será destinada integralmente ao fundo de natureza contábil e
financeira, criado por lei específica, com a finalidade
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento
social e regional, na forma de programas e projetos nas
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública,
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, vedada
sua destinação aos órgãos específicos de que trata
este artigo.” (NR)
“Art. 50. ..............................................................
....................................................................................
§ 4o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas
sob o regime de concessão, a parcela da participação
especial que cabe à administração direta da União será
destinada integralmente ao fundo de natureza contábil
e financeira, criado por lei específica, com a finalidade
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento
social e regional, na forma de programas e projetos nas
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública,
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, vedada
sua destinação aos órgãos específicos de que trata
este artigo.” (NR)
§ 2o O cumprimento do disposto no § 1o deste
artigo obedecerá a regra de transição, a critério do Poder Executivo, estabelecida na forma do regulamento.
CAPÍTULO VIII
Disposições Finais e Transitórias
....................................................................................
Art. 62. A Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2o ................................................................
....................................................................................
VIII – definir os blocos a serem objeto de concessão ou partilha de produção;
IX – definir a estratégia e a política de desenvolvimento econômico e tecnológico da indústria de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos, bem como da sua cadeia de suprimento;
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X – induzir o incremento dos índices mínimos de
conteúdo local de bens e serviços, a serem observados
em licitações e contratos de concessão e de partilha
de produção, observado o disposto no inciso IX.
..................................................................” (NR)
“Art. 5o As atividades econômicas de que trata
o art. 4o desta Lei serão reguladas e fiscalizadas pela
União e poderão ser exercidas, mediante concessão,
autorização ou contratação sob o regime de partilha
de produção, por empresas constituídas sob as leis
brasileiras, com sede e administração no País.” (NR)
“Art. 8o ...............................................................
....................................................................................
II – promover estudos visando à delimitação de
blocos, para efeito de concessão ou contratação sob
o regime de partilha de produção das atividades de
exploração, desenvolvimento e produção;
..................................................................” (NR)
“Art. 21. Todos os direitos de exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em território nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma
continental e a zona econômica exclusiva, pertencem
à União, cabendo sua administração à ANP, ressalvadas as competências de outros órgãos e entidades
expressamente estabelecidas em lei.” (NR)
“Art. 22. ..........................................................
....................................................................................
§ 3o O Ministério de Minas e Energia terá acesso
irrestrito e gratuito ao acervo a que se refere o caput
deste artigo, com o objetivo de realizar estudos e planejamento setorial, mantido o sigilo a que esteja submetido, quando for o caso.” (NR)
“Art. 23. As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural serão
exercidas mediante contratos de concessão, precedidos
de licitação, na forma estabelecida nesta Lei, ou sob o
regime de partilha de produção nas áreas do pré-sal e
nas áreas estratégicas, conforme legislação específica.
.............................................................. ” (NR)
....................................................................................
LEI Nº 12.304, DE 2 DE AGOSTO DE 2010
Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira
de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) e dá
outras providências.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Serviços de Infraestrutura; e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a
decisão terminativa.)
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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/

encerramos a presente sessão, desejando a todos um
bom feriado e bom final semana. Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Está encerrada a presente sessão.

PR – MT) – Não havendo mais nenhum orador inscrito,

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 24 minutos.)
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Ata da 9ª Reunião, em 16 de novembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr Valdir Raupp
(Inicia-se a reunião às 9 horas e 30 minutos e
encerra-se às 9 horas e 32 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/
PMDB – RO) – No plenário, não há número regimental para a abertura da sessão, não podendo
esta ser realizada.
Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento do
Interno, será despachado o Expediente que se encontra sobre a mesa.
É o seguinte o Expediente despachado:

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados,
o Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2012 (nº 865/2011,
na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de
2003, que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, criando a Secretaria da
Micro e Pequena Empresa, cargo de Ministro de Estado
e cargos em comissão, e a Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006; e dá outras providências.
É o seguinte o Projeto:
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A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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ABERTURA DE PRAZOS
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 546 a
549, de 2012, vão à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo

NOVEMBRO
2012
Novembro de 2012

prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o
prazo de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
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Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

DESIGNAÇÃO DE MEMBROS
A Presidência designa os Deputados Edson Pimenta e Reinhold Stephanes, como membros titulares, em
substituição aos Deputados Guilherme Campos e Fábio
Faria, e os Deputados Homero Pereira e Marcos Montes,
como membros suplentes, em substituição aos Deputados
Geraldo Thadeu e Arolde de Oliveira, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 587, de 2012, conforme o Ofício nº 1.232, 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:

Walter Pinheiro
Acir Gurgacz
Lídice da Mata
Inácio Arruda

Eduardo Lopes
Wellington Dias
Pedro Taques
Antonio Carlos Valadares

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)**
Alvaro Dias
José Agripino

Jayme Campos
Paulo Bauer

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PPL)**
Alfredo Nascimento
Eduardo Amorim

Ofício GAB/PSD nº 1.232

Gim
João Costa
*PSD

Brasília, 14 de novembro 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 587, de 2012, em substituição aos membros atuais. –
Membros Titulares
Edson Pimenta
Reinhold Stephanes
Membros Suplentes
Homero Pereira
Marcos Montes. – Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.

Marco Antônio Costa

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
** Mais uma vaga, a ser compartilhada entre o Bloco Parlamentar
União e Força e o Bloco Parlamentar Minoria, conforme proporcionalidade partidária de 14 de novembro de 2012.

Deputados
Titulares
Jilmar Tatto
Janete Rocha Pietá
PMDB
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

Teresa Surita
Antônio Andrade

PSD
Ademir Camilo
Fernando Torres

Guilherme Mussi
Irajá Abreu
PSDB

Bruno Araújo

Cesar Colnago
PP

Arthur Lira

Jerônimo Goergen

Efraim Filho

Romero Jucá
Sérgio Souza
Waldemir Moka
Ricardo Ferraço
Casildo Maldaner

Alexandre Leite
PR

Suplentes

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
Renan Calheiros
Francisco Dornelles
Paulo Davim
Vital do Rêgo
Ana Amélia

Beto Faro
Valmir Assunção

DEM

Composição
Senadores
Titulares

Suplentes
PT

ADOÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA
A Senhora Presidente da República adotou, em
13 de novembro de 2012, e publicou no dia 14 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 589, de 2012,
que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos junto à
Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios”.
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:

Sérgio Petecão

João Maia
PSB
Ribamar Alves

Glauber Braga
PDT

André Figueiredo

Ângelo Agnolin
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Bloco (PV/PPS)
Carmen Zanotto

Sarney Filho
PTB

Jovair Arantes

Arnon Bezerra
PTdoB*

Rosinha da Adefal

Sábado 17
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visória nº 589, de 13 de novembro de 2012, que “dispõe sobre o parcelamento de débitos junto à Fazenda
Nacional relativos às contribuições previdenciárias de
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios”.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
Ofício nº 72/2012-GLPDS

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

Brasília, 14 de novembro de 2012

É o seguinte o calendário de tramitação da Medida Provisória:

Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 589, de 2012.
Senhor presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico os
senadores Marco Antônio Costa e Sérgio Petecão,
pelo Partido Social Democrático – PSD, como membros titular e suplente, respectivamente, para compor a
Comissão Mista que apreciará a Medida Provisória nº
589, de 2012, com o propósito de dispor sobre o parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos
às contribuições previdenciárias de responsabilidade
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Respeitosamente, – Senador Marco Antônio
Costa, Líder do PSD.

Calendário
– Publicação no DO: 14-11-2012
– Designação da Comissão: -11-2012
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 20-11-2012 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 11-12-2012 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 11-12-2012
– Prazo no SF: de 12-12-2012 a 4-2-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 4-2-2013
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 5-2-2013 a 7-2-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 8-2-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 22-2-2013
**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício
nº 102, de 2012-CN.

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios das lideranças:
Of. Nº 180/2012-BLUFOR

Ofício nº 217-L-Democratas/12
Brasília, 14 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 589/12, que
“Dispõe sobre o parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias
de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios”.
Titular
Deputado Efraim Filho
Suplente
Deputado Alexandre Leite
Respeitosamente, – Deputado Pauderney Avelino, Vice-Líder do Democratas.
Of./LID/nº 232/2012

Brasília, 14 de novembro de 2012.

Brasília, 14 de novembro 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 e Eduardo Amorim, como membros Titulares e os Senadores Gim Argello e João
Costa, como membros Suplentes, para integrarem a
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Pro-

Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados Carmen Zanotto – PPS/SC e Sarney Filho – PV/MA para
integrar como titular e suplente, respectivamente, a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº
589/12, que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos
junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições

528

ANAIS DO SENADO FEDERAL

61424 Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
PPS/PR.
Of. nº 554/2012 – LPR
Brasília, 14 de novembro de 2012
Assunto: Indicação de Membro Titular de Comissão Mista
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado João Maia (PR/RN)
como membro Titular na Comissão Mista destinada a
examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória
nº 589 de 2012, que “Dispõe sobre o parcelamento de
débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.
Ofício GAB/PSD nº 1.229
Brasília, 14 de novembro 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 589, de 2012, em substituição aos membros atuais.
Membros Titulares
Ademir Camilo
Fernando Torres
Membros Suplentes
Guilherme Mussi
Irajá Abreu.
– Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.
Aviso nº 3/2012-Gab.Min.JJ
Brasília, 12 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em face do que estabelece o inciso I do art. 71 da
Constituição Federal de 1988, o Tribunal de Contas da
União aprecia e emite parecer prévio conclusivo acerca
das Contas prestadas pelo Presidente da República.

NOVEMBRO
2012
Novembro de 2012

Na condição de Relator das Contas do Governo da
República referentes ao exercício de 2012, e com vistas a uma adequada análise da ação governamental
no decorrer do referido período, informamos a V. Exª
que neste exercício serão utilizadas as informações
do Relatório de Gestão para a elaboração do Relatório de Contas do Presidente da República, com a
ressalva de que informações adicionais poderão ser
solicitadas por este Tribunal para subsidiar o exame
das referidas contas.
Com a certeza de sua atenção, aproveitamos para
renovar a V. Exª os nossos antecipados agradecimentos.
Atenciosamente, – Ministro-Relator, José Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Antes, porém, de declarar encerrada a reunião,
eu gostaria de dizer que estou voltando. Encerrou ontem, no feriado, os quatro meses de licença do Senado Federal para cuidar do meu Partido, o PMDB, que
presido nacionalmente. Graças a Deus, tivemos um
bom desempenho nessas últimas eleições, tanto em
nível nacional como no Estado de Rondônia. E é com
muita satisfação que estou retornando aos trabalhos
no Senado Federal, esperando, junto com meus pares,
a exemplo do Senador Pedro Taques, aqui presente,
representante do Estado de Mato Grosso, vizinho de
Rondônia, continuar os nossos trabalhos nas reformas.
Espero que, após aprovarmos o Orçamento da
União neste final de ano, possamos retomar, no próximo ano, nos debruçando sobre as reformas que precisamos fazer, a reforma tributária, a reforma política,
reformas essas que a sociedade brasileira aguarda
há algum tempo.
Encerro esta reunião. O pronunciamento que eu
faria nesta manhã ficará para a próxima segunda-feira
ou terça-feira. Espero que na segunda-feira, à tarde,
possamos abrir a sessão e fazer o pronunciamento de
retorno ao Senado Federal.
O SR PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada
a presente reunião.
Muito obrigado.
(Levanta-se a reunião às 9 horas e 32 minutos.)
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Ata da 212ª Sessão Preparatória da Legislatura
do Projeto Jovem Senador, em 19 de novembro de 2012
Presidência dos Srs. Anibal Diniz, Paulo Davim
e do Jovem Senador André Giovane de Castro.
(Inicia-se a sessão às 10 horas e 24 minutos
e encerra-se às 11 horas e 52 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senado Jovem Brasileiro 2012.
Há número regimental
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Declaro aberta a sessão preparatória da legislatura do Projeto Jovem Senador 2012.
A presente sessão preparatória destina-se à posse das jovens Senadoras e dos jovens Senadores e
à eleição e posse do Presidente, do Vice-Presidente
e dos Secretários do Projeto Jovem Senador 2012.
Antes de proceder à posse dos jovens Senadores,
a Presidência da Casa fará uma pequena saudação
e, logo em seguida, dará posse às Srªs Jovens e aos
Srs. Jovens Senadores.
Exmo Sr. Senador Jorge Viana, do Estado do Acre;
Exmo Secretário da Educação e Cultura do Estado do
Tocantins, representando o Conselho Nacional de Secretários de Educação – Conced, Sr. Danilo de Melo
Souza; Secretária-Adjunta de Educação do Estado de
Alagoas, Exma Srª Jocicleide Maria Pereira de Moura;
Secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino
e representando o Ministro de Estado de Educação,
Exmo Sr. Aloizio Mercadante, aqui presente o Sr. Binho
Marques, membro honorário do Conselho Nacional de
Secretários de Educação – Conced; Secretária-Geral
da Mesa do Senado, Srª Claudia Lyra; Diretora-Geral
do Senado, Srª Doris Romariz Peixoto; Diretora de
Relações Governamentais da Editora Abril, Srª Ângela
Rehem; excelentíssimas senhoras e senhores; Srªs e
Srs. Diretores do Senado Federal; é com muita satisfação que este Senado dá início hoje às atividades da
5ª edição do concurso de redação do Senado Federal
com o tema “Meu Município, meu Brasil”.
Eu gostaria de saudar os jovens de todo o País
que, com esforço e dedicação, são hoje os estudantes
classificados em primeiro lugar nos 26 Estados do País
e no Distrito Federal para participar do projeto Jovem
Senador e viver na prática o importante processo democrático de criação de leis no País, durante 3 dias.
Esperamos que os próximos 3 dias sejam para vocês
uma experiência marcante de vida e que esses 27 jo-

vens possam deixar uma marca democrática inspiradora neste Parlamento por meio dos projetos que serão
aqui discutidos e aprovados nesse período.
Temos certeza de que, ao lado dos prêmios merecidos (notebook, medalha, certificado e publicação da
sua redação no livreto produzido pelo Senado Federal),
a experiência vivida e as proposições apresentadas
pelos senhores, neste Senado, poderão contribuir para
o aperfeiçoamento e para o início de novas etapas de
desenvolvimento do nosso País.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado Federal aprovou três projetos
de lei e uma Proposta de Emenda à Constituição decorrentes das proposições apresentadas pelos jovens
Senadores em 2011. Este agora é o momento de vocês.
A todos vocês, os nossos parabéns e votos de
muito sucesso nesses 3 dias de mandato para produzir
uma legislação em contribuição para o arsenal legal
do nosso País. A todos, os parabéns.
Eu gostaria, antes de iniciar o ato de posse, de
convidar o Senador Jorge Viana, do Estado do Acre,
para fazer uma saudação.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. convidados, cumprimento, de
modo muito especial, as jovens Senadoras e os jovens
Senadores. De fato, será uma breve saudação.
No meu Estado, tive o cuidado e a oportunidade de andar em várias escolas, fazer uma fala e uma
apresentação sobre o papel do Senado Federal, a
mais antiga Instituição da República, e ter um contato
direto com estudantes, especialmente de Rio Branco.
E, em um trabalho conjunto com Secretária Estadual
de Educação, desde o ano passado, vimos nos empenhando no sentido de divulgar esse projeto que eu
entendo ser da maior importância.
A Drª Claudia Lyra, essa senhora que está aqui,
é uma das pessoas que mais entende de Senado. Entende muito mais do que nós Senadores. Claro que ela
não tem a prerrogativa que vocês agora vão começar
a ter, e que nós temos, que é dada pelo voto. Mas aqui
há um conjunto – está ai a Dóris – de dedicados funcionários que trabalham e cuidam desta Instituição.
O Senado Federal é conhecido também como a
Casa da Federação. E esse projeto – eu falei ainda há
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pouco para a imprensa – é um instrumento que busca aproximar a mais antiga Instituição do País com a
mais jovem força do Brasil, que é a juventude. Esse
Projeto Jovem Senador faz exatamente isso. E o faz
através de um posicionamento de vocês. Quer dizer,
vocês passam em um teste que é tão difícil quanto o
das urnas, que é o de descrever o Município, o lugar
onde vivem, o País, e ser escolhido entre milhares de
redações.
Então, a primeira redação, por exemplo, é do
Acre. Aqui está a Ana, que é de uma das escolas em
que fiz uma palestra sobre a importância do Projeto. A
campeã, a que tirou o primeiro lugar nacional – já que
todos vocês são finalistas –, tentou e fez algo muito
interessante: pegar o Hino Nacional e estabelecer uma
relação dele com a realidade do País hoje, da vida, do
cotidiano hoje. E cada um de vocês encontrou uma maneira de passar uma mensagem sobre a importância
do nosso País, do nosso povo e dos nossos Municípios.
Então, eu queria, antes de tudo, cumprimentar
todos. Vocês são vitoriosos. Agora, estão sentados
aqui neste plenário e vão ter a prerrogativa de discutir
as leis do País, de apresentar mudanças no aparato
legal do Brasil. Isso é muito interessante.
Eu falava ainda há pouco com o Governador Binho, que está aqui ao meu lado, que, nesse contato
direto com o Projeto e com estudantes, recebi uma
reclamação e uma sugestão. O nosso projeto Jovem
Senador estabelecia limites de idade, teto e mínimo, e,
obviamente, a obrigatoriedade de o aluno estar nos dois
anos finais do ensino médio. E alguns jovens ficavam
de fora porque estavam com idade menor do que a que
o projeto estabelecia, mas estavam no ensino médio.
E nós mudamos: a Drª Claudia fez a boa condução,
mudamos as regras a partir de uma sugestão e de uma
cobrança que veio de pessoas que queriam participar
e não podiam por conta das regras do próprio Projeto
Jovem Senador. Então, esse é um pequeno exemplo.
O Senador Anibal, que preside a sessão e é Vice-Presidente do Senado, acabou de informar que já
temos casos concretos, objetivos, de ideias que surgiram do Projeto Jovem Senador que estão virando lei e
estão ajudando a melhorar a legislação brasileira. Assim, a minha presença aqui é só no sentido de dar as
boas-vindas a todas, a todos e dizer que vocês serão
Senadores do Brasil por três dias. Espero sinceramente
que isso marque a vida de vocês – sei que vai marcar
–, porque é uma história importante na fase da vida
bonita que vocês estão vivendo. De alguma maneira
também, espero que vocês se sintam animados, determinados a contribuir para que o Brasil fique melhor,
do ponto de vista da legislação, nesses três dias em
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que vocês têm a prerrogativa de legislar no Senado
Federal, que é a Casa que cuida da Federação.
A Federação significa os Estados, os Municípios,
que são a força do nosso País. Todos nós moramos em
algum Estado, em alguma cidade, e o Senado cuida
também disso.
Então, boa sorte e bom mandato!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Esta Presidência convida o Senador Jorge Viana
para tomar parte da Mesa. Vamos proceder à posse
dos Jovens Senadores.
Solicito a todos os presentes para que fiquem
de pé para o ato de posse dos Jovens Senadores. E
convido a Jovem Senadora Layane Rayelly Silva Marinho, representante do Estado de Alagoas, primeira
colocada no concurso de redação, para comparecer
à Mesa a fim de prestar o compromisso. Os demais
Jovens Senadores empossados, ao serem chamados,
dirão: “assim eu prometo”.
A SRª LAYANE RAYELLY SILVA MARINHO
(AL) – Prometo guardar a Constituição Federal e as
leis do País, desempenhar fiel e lealmente o mandato
de Jovem Senadora.
(As Srªs e os Srs. Jovens Senadores prestam
juramento.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT –
AC) – Neste momento, procederemos à entrega de
Diploma de Senadora à Layane.
Agora, vamos ao juramento dos demais Senadores.
Pelo Estado da Bahia, Danilo do Amor Divino
dos Santos.
Assim eu prometo.
Pelo Estado do Rio de Janeiro, Angélica Mendes Antunes.
Cada um dos Senadores, ao serem chamados,
vão dizer: “Assim eu prometo”, de forma audível.
Pelo Estado da Bahia, Danilo do Amor Divino
dos Santos.
O SR. DANILO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS (BA) – Assim eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado do Rio de Janeiro, Angélica Mendes Antunes.
A SRª ANGÉLICA MENDES ANTUNES (RJ) –
Assim eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado do Maranhão, �����������������
Fernando Alef Ladislau Jadão.
O SR. FERNANDO ALEF LADISLAU JADÃO
(MA) – Assim eu prometo.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT – AC)
– Pelo Estado do Pará, Emanoella Silva de Oliveira.
A SRª EMANOELLA SILVA DE OLIVEIRA (PA)
– Assim eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT – AC)
– Pelo Estado de Pernambuco, Iara Gonçalves da Silva.
A SRª IARA GONÇALVES DA SILVA (PE) – Assim eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado de São Paulo, Jaquelline
�������������������
Cerqueira da Silva.
A SRª JAQUELLINE CERQUEIRA DA SILVA
(SP) – Assim eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT – AC)
– Pelo Estado de Minas Gerais, Bruna Clemente Gontijo.
A SRª BRUNA CLEMENTE GONTIJO (MG) –
Assim eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado de Goiás,������������������������
Daniel Teodoro dos Santos Garcia.
O SR. ������������������������������
DANIEL TEODORO DOS SANTOS GARCIA (GO) – Assim eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado de Mato Grosso, Dieleem Mara da
Silva Campos.
A SRª DIELEEM MARA DA SILVA CAMPOS
(MT) – Assim eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado do Rio Grande do Sul, André
����������
Giovane de Castro.
O SR. ANDRÉ GIOVANE DE CASTRO (RS) –
Assim eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado do Ceará, Wênia Gracia Oliveira
A SRª WÊNIA GRACIA OLIVEIRA(CE) – Assim
eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado da Paraíba, Diego de Sousa Silva.
O SR. DIEGO DE SOUSA SILVA (PB) – Assim
eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado do Espírito Santo, Jaqueline de
Andrade Moro
A SRª JAQUELINE DE ANDRADE MORO (ES)
– Assim eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT – AC)
– Pelo Estado do Piauí, Rodrigo de Brito Sá.
O SR. RODRIGO DE BRITO SÁ (PI) – Assim
eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado do Rio Grande do Norte, Jessyca
Gabriela Soares dos Santos.
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A SRª JÉSSYCA GABRIELA SOARES DOS
SANTOS (RN) – Assim eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz/Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado de Santa Catarina, �������������
Douglas Cristian da Silva Frezza
O SR. DOUGLAS CRISTIAN DA SILVA FREZZA
(SC) – Assim eu prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado de Sergipe, Edson Dionízio Santos Júnior.
O SR. EDSON DIONÍZIO SANTOS JÚNIOR (SE)
– Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado do Amazonas, Naiany Rodrigues
da Silva.
A SRª NAIANY RODRIGUES DA SILVA (AM) –
Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado do Paraná; Nathaly Andrade Moço.
A SRª NATHALY ANDRADE MOÇO (PR) – Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – Pelo Estado do Acre, Ana Cristina Pinho do
Nascimento.
A SRª ANA CRISTINA PINHO DO NASCIMENTO (AC) – Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado do Mato Grosso do Sul, Lorenna
Ribeiro Sardeiro.
A SRª LORENNA RIBEIRO SARDEIRO (MS) –
Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Pelo Distrito Federal, Brenna Bittencourt de Oliveira.
A SRª BRENNA BITTENCOURT DE OLIVEIRA
(DF) – Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Pelo Estado de Rondônia, Karieli de Souza Silveira.
A SRª KARIELI DE SOUZA SILVEIRA (RO) –
Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado do Tocantins, Reigiane Alves da
Silva Rodrigues.
A SRª REIGIANE ALVES DA SILVA RODRIGUES
(TO) – Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pelo Estado do Amapá, Jessyka Janyara de
Almeida Gomes.
A SRª JESSYKA JANYARA DE ALMEIDA GOMES (AP) – Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Pelo Estado de Roraima, Stefany Mambaru Rocha.
A SRª STEFANY MAMBARU ROCHA (RR) –
Assim o prometo.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Eu os declaro investidos nos mandatos de Jovens Senadoras e Senadores.
E, agora, vamos proceder à entrega dos diplomas.
Peço a ajuda do Senador Jorge Viana para a entrega dos diplomas.
(Procede-se à entrega dos diplomas.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Ao Senador do Estado da Bahia, Danilo do Amor
Divino dos Santos. (Palmas.)
Pelo Rio de Janeiro, Angélica Mendes Antunes.
(Palmas.)
Pelo Estado do Maranhão, Fernando Alef Ladislau Jadão. (Palmas.)
Pelo Estado do Pará, Emanoella Silva de Oliveira. (Palmas.)
Pelo Estado de Pernambuco, Iara Gonçalves da
Silva. (Palmas.)
Pelo Estado de São Paulo, Jaqueline Cerqueira
da Silva. (Palmas.)
Pelo Estado de Minas Gerais, Bruna Clemente
Gontijo. (Palmas.)
Pelo Estado de Goiás, Daniel Teodoro dos Santos Garcia. (Palmas.)
Pelo Estado de Mato Grosso, Dieleem Mara da
Silva Campos. (Palmas.)
Pelo Estado de Rio Grande do Sul, André Giovane de Castro. (Palmas.)
Pelo Estado do Ceará, Wênia Graça Oliveira.
(Palmas.)
Convidamos o Senador João Durval e a Senadora Angela Portela para estarem presentes e compor a
Mesa aqui conosco.
Sejam bem-vindos, Senadores! (Palmas.)
Pelo Estado da Paraíba, convidamos Diego de
Sousa Silva. (Palmas.)
Pelo Estado do Espírito Santo, Jaqueline de Andrade Moro.
O diploma será entregue pelo Senador João
Durval. (Palmas.)
Pelo Estado do Piauí, Rodrigo de Brito Sá.
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O diploma será entregue pela Senadora Angela
Portela. (Palmas.)
Pelo Estado do Rio Grande do Norte, Jessyca
Gabriela Soares dos Santos. (Palmas.)
Pelo Estado de Santa Catarina, Douglas Cristian
da Silva Frezza. (Palmas.)
Convidamos o Senador Paulo Davim, que se encontra presente, para compor a Mesa conosco. (Pausa.)
Pelo Estado de Alagoas, Layane Rayelly Silva
Marinho, que já recebeu o diploma aqui da Mesa.
Pelo Estado de Sergipe, Edson Dionízio Santos
Júnior. (Palmas.)
Pelo Estado do Amazonas, Naiany Rodrigues
da Silva.
O diploma será entregue pelo Senador Paulo
Davim. (Palmas.)
Pelo Estado do Paraná, Nathaly Andrade Moço.
(Palmas.)
Pelo Estado do Acre, convido, para receber o diploma das mãos do Senador Jorge Viana, Ana Cristina
Pinho do Nascimento. (Palmas.)
Pelo Estado do Mato Grosso do Sul, Lorenna
Ribeiro Sardeiro. (Palmas.)
Pelo Distrito Federal, Brenna Bittencourt de Oliveira. (Palmas.)
Pelo Estado de Rondônia, Karielli de Souza Silveira, que vai receber o diploma das mãos do Senador
Paulo Davim. (Palmas.)
Pelo Estado do Tocantins, Reigiane Alves da Silva
Rodrigues. (Palmas.)
Pelo Estado do Amapá, Jessyka Janyara de Almeida Gomes, que vai receber das mãos do Senador
Paulo Davim. (Palmas.)
Anunciamos a presença do nosso Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, digno
representante do Ceará, o Senador Eunício Oliveira.
Agora, para receber o diploma das mãos da Senadora Angela Portela, pelo Estado de Roraima, convido Stefany Mambaru Rocha. (Palmas.)
São os seguintes os diplomas dos Jovens
Senadores:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Neste instante, com os Jovens Senadores e
Senadoras devidamente empossados, convido a todos
para, de pé, ouvirmos o Hino Nacional, interpretado
pelo Sr. Jean William Silva.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Podem ficar à vontade e retomar os seus assentos.
Neste momento, convido o Senador Paulo Davim,
Presidente da Comissão do Projeto Jovem Senador,
a conduzir os trabalhos e proceder à eleição e posse
dos membros da Mesa do Projeto Jovem Senador.
O Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Srs. Senadores, Srªs Senadoras, jovens Senadoras e Senadores empossadas e empossados, é com
muita alegria que recebemos os 27 jovens Senadores
de 2012, que conquistaram o direito de representar
suas unidades da Federação ao vencerem a quinta
edição do Concurso de Redação do Senado Federal.
Tive a satisfação de presidir o Conselho do Programa Jovem Senador neste ano e pude, assim, acompanhar todo o processo de seleção e os preparativos
para esta cerimônia em especial. Os Jovens Senadores
e Jovens Senadoras tomam posse na manhã de hoje,
no Senado Federal, por três profícuos dias.
Também tive a oportunidade de refletir sobre o
significado e a importância desta belíssima iniciativa
que é o Programa Senado Jovem Brasileiro, que, desde
o ano passado, combina o Concurso de Redação do
Senado Federal com o projeto Jovem Senador.
A primeira coisa que me chamou a atenção é a
natureza aparentemente contraditória do termo “jovem
Senador”. A palavra Senador tem sua origem no latim
e significa velho, idoso. Um Jovem Senador, portanto,
seria um paradoxo, uma contradição em termos.
Mas, entre as inúmeras maravilhas da linguagem,
está o fato de que os paradoxos às vezes guardam
grandes lições. É o caso, em minha opinião, da expressão “jovem Senador”, da qual tirei duas reflexões que
enriqueceram meu entendimento sobre o significado
deste programa e sobre a relação do Senado com a
sociedade e, particularmente, com a juventude.
A primeira reflexão diz respeito ao impacto na
vida dos 27 jovens que aqui estão nesta experiência
única que eles viverão nos próximos dias. Eles terão
uma aula prática de cidadania. Eles participarão ativamente do âmago do processo democrático. Eles terão
a oportunidade de deixar uma contribuição concreta
para o futuro do País, na forma dos projetos de lei que
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resultarão deste breve, porém, intenso período em que
conviverão conosco aqui no Senado Federal.
Essa experiência, que marcará definitivamente a
vida dos Jovens Senadores e Senadoras, tem um aspecto muito importante: ela será transmitida por esses
Jovens Senadores e Senadoras às suas famílias, será
multiplicada por eles em suas comunidades, em suas
escolas, em suas cidades, nos Estados que cada um
representa, a partir de hoje, nesta Casa.
Trata-se, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, de
uma experiência profundamente transformadora. Os
jovens, que retornarão a seus lares, ao fim do Programa Senado Jovem Brasileiro, serão muito diferentes
dos jovens que iniciaram suas viagens para Brasília:
voltarão com nova perspectiva, pois terão noção da
responsabilidade e da seriedade envolvidas na tarefa
de representar a população em um parlamento.
Essa mensagem de cidadania e de democracia
que os jovens levam para a sociedade não tem preço.
Ela aproxima o Congresso Nacional da sociedade e
esclarece a população a respeito da atividade parlamentar. Essa reflexão sobre impacto desse programa
nos jovens e, consequentemente, na sociedade veio
acompanhada de uma segunda reflexão: a profunda
marca deixada em cada um de nós, Senadores e Senadoras, pela passagem desses 27 jovens pelo Senado Federal.
Conviver com os Jovens Senadores nos leva a
renovar o nosso entusiasmo, a nossa ânsia por mudança, a nossa vontade de fazer o bem, de combater
as injustiças e transformar a realidade. Esses são os
sentimentos que recuperamos do contato com cada
um dos Jovens Senadores agora empossados. Vocês
nos contagiam com a sua paixão, com a sua alegria,
com o seu arrebatamento. Vocês nos reanimam e nos
estimulam a ter novas ideias, a adotar novas posturas
e a nos “antenar”, na linguagem jovem, com os anseios da juventude, que é a dona do futuro deste País.
A cada ano, vocês, Jovens Senadoras e Senadores,
nos tornam Senadores mais jovens.
Por tudo isso, quero parabenizá-los e agradecer.
Muito obrigado. (Palmas.)
Queremos agradecer a inestimável colaboração
da Diretora da Secretaria de Relações Públicas do Senado, a Drª Andréa Valente; à Coordenadora de Eventos da Secretaria de Relações Públicas do Senado,
Márcia Yamaguchi. Queremos também agradecer ao
Consultor-Geral do Senado, Paulo Mohn; à Diretora-Geral do Senado, Drª Doris Peixoto, e à equipe da
Secretaria-Geral da Mesa, da Secretaria de Relações
Públicas, Consultoria do Legislativo e Diretora– Geral.
Queremos agradecer também – não consta aqui – a
valorosa contribuição, dedicação e abnegação da Drª
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Claudia, Secretária da Mesa do Senado, uma figura
ímpar no Senado Federal, para a qual solicito uma
salva de palmas, pois ela merece. (Palmas.)
Vamos dar início ao processo de eleição da Mesa.
A Presidência esclarece ao Plenário que a eleição
dos membros da Mesa será realizada por escrutínio
secreto, exigida a maioria simples dos votos, presente
a maioria absoluta dos Jovens Senadores.
Os Jovens Senadores e as Jovens Senadoras
serão chamados e deverão dirigir-se à Mesa para receber a cédula e, em seguida, registrarem o voto no
local da votação. Além do registro do voto, não deve
haver nenhuma outra marca na cédula. Em havendo, o
voto será anulado. A Jovem Senadora ou o Jovem Senador mais votado será o Presidente; o segundo mais
votado será o Vice-Presidente; o terceiro, o Primeiro-Secretário; e o quarto, o Segundo-Secretário. No caso
de empate, para alguns dos cargos, assumirá o Jovem
Senador de mais idade, entre aqueles que empatarem.
A Presidência designa a Jovem Senadora Bruna
Clemente Gontijo e o Jovem Senador Rodrigo de Brito Sá, segundo e terceiro colocados no concurso de
redação, para auxiliarem na condução dos trabalhos.
Passa-se à eleição.
Solicito à Jovem Senadora Bruna Clemente Gontijo que proceda à chamada dos Srs. Senadores e Senadoras. (Pausa.)
A Jovem Senadora Bruna pode dar início à chamada nominal dos Jovens Senadores.
A SRª BRUNA CLEMENTE GONTIJO (MG) –
Jovem Senador Danilo do Amor Divino dos Santos,
do Estado da Bahia. (Pausa.)
Jovem Senadora Angélica Mendes Antunes, do
Estado do Rio de Janeiro. (Pausa.)
Jovem Senador Fernando Alef Ladislau Jadão,
do Estado do Maranhão. (Pausa.)
Jovem Senadora Emanoella Silva de Oliveira, do
Estado do Pará. (Pausa.)
Jovem Senadora Iara Gonçalves da Silva, do
Estado de Pernambuco. (Pausa.)
Jovem Senadora Jaquelline Cerqueira da Silva,
do Estado de São Paulo. (Pausa.)
Jovem Senador Daniel Teodoro dos Santos Garcia, do Estado de Goiás. (Pausa.)
Jovem Senadora Dieleem Mara da Silva Campos,
do Estado de Mato Grosso. (Pausa.)
Jovem Senador André Giovane de Castro, do
Estado do Rio Grande do Sul. (Pausa.)
Jovem Senadora Wenia Gracia Oliveira, do Estado do Ceará. (Pausa.)
Jovem Senador Diego de Sousa Silva, do Estado
da Paraíba. (Pausa.)
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Jovem Senadora Jaqueline de Andrade Moro, do
Estado do Espírito Santo. (Pausa.)
Jovem Senador Rodrigo de Brito Sá, do Estado
do Piauí. (Pausa.)
Jovem Senadora Jessyca Gabriela Soares dos
Santos, do Estado do Rio Grande do Norte. (Pausa.)
Jovem Senador Douglas Cristian da Silva Frezza,
do Estado de Santa Catarina. (Pausa.)
Jovem Senadora Layane Rayelly Silva Marinho,
do Estado de Alagoas. (Pausa.)
Jovem Senador Edson Dionizio Santos Júnior,
do Estado de Sergipe. (Pausa.)
Jovem Senadora Naiany Rodrigues da Silva, do
Estado do Amazonas. (Pausa.)
Jovem Senadora Nathaly Andrade Moço, do Estado do Paraná. (Pausa.)
Jovem Senadora Ana Cristina Pinho do Nascimento, do Estado do Acre. (Pausa.)
Jovem Senadora Lorenna Ribeiro Sardeiro, do
Estado do Mato Grosso do Sul. (Pausa.)
Jovem Senadora Brenna Bittencourt de Oliveira,
do Distrito Federal. (Pausa.)
Jovem Senadora Karieli de Souza Silveira, do
Estado de Rondônia. (Pausa.)
Jovem Senadora Reigiane Alves da Silva Rodrigues, do Estado de Tocantins. (Pausa.)
Jovem Senadora Jessyka Janyara de Almeida
Gomes, do Estado do Amapá. (Pausa.)
Jovem Senadora Stefany Mambarú Rocha, do
Estado de Roraima. (Pausa.)
Jovem Senadora Bruna Clemente Gontijo, do
Estado de Minas Gerais. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Concluído o processo de votação, esta Presidência determina que a Jovem Senadora Bruna Clemente Gontijo e o Jovem Senador Rodrigo de Brito Sá
procedam à contabilização dos votos, verificando se o
número de cédulas coincide com o de votantes. (Pausa.)
Feita a avaliação do número de cédulas, vamos
dar início ao processo de apuração. Foram encontradas nas urnas 27 cédulas, número que coincide com
o número de votantes. Portanto, a partir de agora, vamos ao processo de apuração dos votos. Deverá ser
feita a chamada nominal dos votos.
O SR. RODRIGO DE BRITO SÁ (PI) – Nathaly
Andrade Moço, Paraná, um voto.
Daniel Teodoro dos Santos Garcia, Goiás, mais
um voto.
Brenna Bittencourt de Oliveira, Distrito Federal,
mais um voto.
Diellem Mara da Silva Campos, Mato Grosso.
André Giovane de Castro, Rio Grande do Sul,
mais um voto.
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Layane Rayelly Silva Marinho, Alagoas.
Iara Gonçalves da Silva, Pernambuco, mais um

O Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. André Giovane de Castro, Presidente do Senado Jovem.

André Giovane de Castro, Rio Grande do Sul,
segundo voto.
Danilo do Amor Divino dos Santos, Bahia.
Danilo do Amor Divino dos Santos, Bahia, mais
outro voto.
Stefany Mambarú Rocha, Roraima, mais um voto.
Diêgo de Sousa Silva, Paraíba.
André Giovane de Castro, Rio Grande do Sul.
André Giovane de Castro, Rio Grande do Sul.
Nathaly Andrade Moço, Paraná.
Danilo do Amor Divino dos Santos, Bahia.
Ana Cristina Pinho do Nascimento, Acre.
André Giovane de Castro, Rio Grande do Sul.
André Giovane de Castro, Rio Grande do Sul.
Fernando Alef Ladislau Jadão, Maranhão.
Danilo do Amor Divino dos Santos, Bahia.
André Giovane de Castro, Estado do Rio Grande do Sul.
Ana Cristina Pinho do Nascimento, Acre.
Karieli de Souza Silveira, Rondônia.
Stefany Mambarú Rocha, Roraima.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Resultado da apuração: foram encontradas na
urna 27 cédulas, número que coincide com o número
de votantes.
O Senador Jovem André Giovane de Castro obteve sete votos.
O Jovem Senador Danilo do Amor Divino dos
Santos, seis votos.
A Jovem Senadora Ana Cristina Pinho do Nascimento, dois votos.
A Senadora Nathaly Andrade Moço, também dois
votos, e Stefany Mambarú Rocha, dois votos.
Como houve empate, há o critério de idade para
o desempate.
Portanto, tenho a honra de proclamar eleitos: André Giovane de Castro como o Presidente do Senado
Jovem, pelo Rio Grande do Sul. Vice-Presidente do
Senado Jovem, o Jovem Senador Danilo do Amor Divino, pelo Estado da Bahia; 1ª Secretária do Senado
Jovem, a Jovem Senadora Ana Cristina, do Acre, e a
2ª Secretária do Senado Jovem é a Jovem Senadora
Nathaly Andrade Moço, do Paraná.
Uma salva de palmas para os eleitos! (Palmas.)
Determino a destruição das cédulas de votação
pelo Secretário-Geral da Mesa e convido o Jovem
Senador André Giovane de Castro a assumir a Presidência do Senado Jovem.
Por favor, André.

O SR. PRESIDENTE (André Giovane de Castro.
RS) – Convido a participar da Mesa o Jovem Senador Danilo do Amor Divino dos Santos, como 1º Vice-Presidente; a Jovem Senadora Ana Cristina Pinho do
Nascimento, como 1ª Secretária; e a Jovem Senadora
Nathaly Andrade Moço, como 2ª Secretária. (Palmas.)
Sras Senadoras e Srs. Senadores, não consigo
descrever nem conter a alegria imensa que tive quando soube que havia sido escolhido por meus colegas
para exercer a Presidência do Senado Jovem. Sinto-me
honrado pela escolha, e a sensação que me causou
certamente estará guardada na memória pelo restante de minha vida.
Os nobres colegas demonstraram o mais alto espírito cívico quando participaram do Concurso de Redação do Senado, que, nesta 5ª edição, teve o seguinte tema: “Meu Município, meu Brasil”. Então, estamos
participando do programa Senado Jovem Brasileiro,
justamente por sobressair entre os concorrentes de
cada um dos Estados da Federação. Foi dessa forma que nos foi oferecida a possibilidade de estar em
Brasília, neste momento, atuando como membros da
Câmara Alta do Congresso Nacional.
Por isso, conclamo V. Exas a que aproveitemos
este curto período, para debater com seriedade os assuntos mais importantes para a Nação na atual conjuntura, bem como para produzir os possíveis aperfeiçoamentos legislativos que essa situação nos enseja.
Sras Senadoras e Srs. Senadores, procurarei, no
exercício da Presidência, assegurar a possibilidade de
participação democrática de todos os que aqui se encontram. É somente dessa forma que se pode garantir
a defesa dos interesses das unidades da Federação
que ora representamos.
Quero citar ainda uma frase famosa: “A política
não é uma ciência exata”. Por isso mesmo, é importante respeitar as opiniões de nossos pares na defesa
de suas ideias, tendo em vista, sempre, que o mundo muda, a sociedade muda, e a legislação também
precisa mudar, para acompanhar e regular as novas
relações que passam a integrar a estrutura de convivência humana.
Sras Senadoras e Srs. Senadores, vamos dar
início aos trabalhos na qualidade de Jovens Senadores, esperando oferecer proposições legislativas que
se transformem, efetivamente, em normas úteis para
o avanço da sociedade.
Que esta oportunidade que nos foi oferecida não
sirva apenas para nos orgulharmos no futuro – certamente, será inesquecível –, mas para que possamos
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demonstrar que, se temos capacidade de vencer no
Concurso de Redação do Senado, também temos
ideias que podem engrandecer e contribuir para o desenvolvimento da Nação brasileira com mais riqueza
e justiça social.
Esperamos que esta experiência reforce em nós
o espírito de cidadania e a conscientização de que, se
o Estado existe para promover nosso bem-estar, os direitos que adquirimos vêm acompanhados de deveres
de cidadão aos quais não nos podemos furtar.
Era o que tinha a dizer.
Mãos à obra, portanto.
Antes de encerrar a presente sessão, informo
que os seguintes temas serão objeto de debate nas
Comissões, com o intuito de elaborar sugestões e projetos de lei do Senado Jovem:
1º) Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente.
Proteção dos idosos. Inclusão de cuidadores
nas famílias. Inserção da disciplina de Libras na grade
curricular do ensino regular. Qualificação de pequenos
produtores rurais para a sustentabilidade da família
rural. Acessibilidade das pessoas com deficiência nas
escolas. Gestão e proteção dos rios internacionais.
Nova política ambiental. Criação do território federal
indígena. Incentivo à utilização de energia solar.
2º) Comissão de Valorização dos Profissionais
de Educação.
Valorização do professor. Salário digno e respeito trabalhista. Formação continuada de professores.
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Promoções funcionais e pagamento de adicional por
produtividade aos professores. Fixação dos professores em uma única escola para criar vínculo e responsabilidade social. Obrigatoriedade de provas práticas
na seleção de professores. Acompanhamento efetivo
da prática de estágio na formação docente.
3º) Comissão de Políticas e Gestão da Educação.
Incentivo à participação dos jovens na política nacional, estadual e municipal de educação. Expansão de
cursos gratuitos de educação profissional técnica de nível médio. Jornadas de conscientização dos educandos
sobre o processo educacional. Universidades públicas
exclusivamente destinadas a alunos provenientes das
escolas públicas. Necessidade de psicólogos ou psicopedagogos na rede pública de ensino. Liberdade para
os gestores na contratação de professores. Incentivos
à produção e interpretação de textos.
Antes de encerrar a presente sessão, convido a
todos a ouvirmos a música Sonho Impossível, de autoria de Chico Buarque de Holanda, interpretada pelo
Sr. Jean William Silva.
(Procede-se à execução da música Sonho Impossível, de Chico Buarque de Hollanda, interpretada
por Jean William Silva.)
O SR. PRESIDENTE (André Giovane de Castro)
– A presente sessão está encerrada.
Convido a todos para fazermos uma foto.
Muito obrigado.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 52 minutos.)
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Ata da 213ª Sessão, Não Deliberativa,
em 19 de novembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Eunício Oliveira, Valdir Raupp, Lindbergh Farias,
Paulo Paim e Cidinho Santos
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e
encerra-se às 18 horas e 51 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/PMDB
– CE) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 979, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 2011, de
autoria do Deputado Marçal Filho, do Projeto de Lei do

Senado nº 136, de 2011, de autoria do Senador Inácio
Arruda de forma a retomar sua tramitação autônoma.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/PMDB
– CE) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Os requerimentos que acabam de ser
lido vão à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Os requerimentos que acabam de ser
lido vão à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 417, DE 2012
Altera a Lei nº 12.340, de 1º de dezembro
de 2010, para dispor sobre transparência e
controle na aplicação dos recursos públicos
em caso de calamidades públicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de
2010, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 4º-A:
“Art. 4º-A. As transferências da União aos órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a execução de
ações de resposta e reconstrução em áreas
afetadas por desastre ficam condicionadas à
edição de ato declaratório do estado de calamidade pública ou da situação de emergência.
§ 1º O ato declaratório de que trata o caput
deverá conter, no mínimo:
I – tipo de desastre, de acordo com a codificação de desastres, ameaças e riscos, definida
pelo órgão federal competente;
II – data e local do desastre;
III – descrição da área afetada, das causas e
dos efeitos do desastre;
IV – estimativa de danos humanos, materiais
e ambientais, bem como de serviços essenciais prejudicados;
V – descrição das medidas e ações em curso,
capacidade de atuação e recursos humanos,
materiais, institucionais e financeiros empregados pelo ente federado para o restabelecimento da normalidade;
VI – outras informações pertinentes acerca do
desastre, suas causas e seus efeitos.
§ 2º Nas localidades onde o desastre restringir
significativamente a capacidade administrativa
do ente afetado, fica suspensa a exigibilidade
dos requisitos previstos nos incisos I, IV, V e VI
do § 1º, até que sejam restabelecidas condições
mínimas de funcionamento do Poder Executivo.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
No plano legal, as ações de defesa civil são disciplinadas pela Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de
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2010, e pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. A
primeira trata das transferências de recursos da União
aos órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a execução de ações de
resposta e recuperação em áreas atingidas por desastre, e disciplina o Fundo Especial para Calamidades
Públicas (FUNCAP). A segunda institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e dispõe
sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
(SINPDEC) e sobre o Conselho Nacional de Proteção
e Defesa Civil (CONPDEC), entre outras providências.
Conforme os incisos VII e X do art. 6º da Lei nº
12.608, de 2012, compete à União estabelecer critérios
e condições para a declaração e o reconhecimento de
situações de emergência e estado de calamidade pública, bem como instituir e manter sistema destinado
à execução dessas atividades. Ao Estado, de acordo
com o inciso VII do art. 7º da mesma Lei, cabe declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública
ou situação de emergência. Por fim, é atribuição do
Município, por força do inciso VI do art. 8º, declarar situação de emergência e estado de calamidade pública.
O Distrito Federal exerce as competências atribuídas
aos Estados e aos Municípios, segundo o art. 19 da Lei.
Contudo, não há, em nenhuma das duas leis, dispositivo que estipule o conteúdo mínimo do ato declaratório
de situação de emergência ou de estado de calamidade
pública. Entendemos que a atuação do Estado brasileiro
precisa ser célere nas ações de resposta e reconstrução
em áreas afetadas por desastres. Entretanto, essa agilidade não deve ser obtida à custa da transparência e da
moralidade na aplicação de recursos públicos.
A identificação do desastre, dos danos causados
por esse desastre, das ações e dos meios necessários
para fazer frente a essa situação é fundamental para
permitir a correta aplicação dos recursos federais, bem
como para possibilitar ações mais efetivas de controle
da aplicação desses recursos.
É preciso reconhecer, no entanto, que em determinados casos a capacidade administrativa do ente atingido é drasticamente reduzida pelo desastre. Nesses
casos, parece razoável que o ato declaratório possa
assumir, temporariamente, uma forma simplificada.
Contudo, após recuperação mínima da estrutura do
Poder Executivo, o ato deverá ser reeditado com o
conteúdo completo.
Contamos com o apoio de nossos Pares para o
aprimoramento e a aprovação deste projeto, na certeza
de que ele contribui para a prevenção de desvios na
aplicação das verbas destinadas às ações de resposta
e recuperação em áreas afetadas por desastres, sem
comprometer a agilidade necessária em tais casos.
Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollemberg.

568

Novembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.340, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010
Dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos
Estados, Distrito Federal e Municípios para
a execução de ações de resposta e recuperação nas áreas atingidas por desastre, e
sobre o Fundo Especial para Calamidades
Públicas; e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 4º São obrigatórias as transferências da União
aos órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a execução de ações de
resposta e recuperação, observados os requisitos e
procedimentos previstos nesta Lei. (Redação dada
pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 1o As ações de que trata o caput serão definidas em regulamento, e o órgão central do SINPDEC
definirá o montante de recursos a ser transferido, mediante depósito em conta específica mantida pelo ente
beneficiário em instituição financeira oficial federal, de
acordo com sua disponibilidade orçamentária e financeira e com base nas informações obtidas perante o ente
federativo. (Redação dada pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 2o No caso de execução de ações de recuperação, o ente beneficiário deverá apresentar plano de
trabalho ao órgão central do SINPDEC no prazo máximo de 90 (noventa) dias da ocorrência do desastre.
(Redação dada pela Lei nº 12.608, de 2012)
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012
Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC; dispõe sobre o Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e
Defesa Civil – CONPDEC; autoriza a criação
de sistema de informações e monitoramento
de desastres; altera as Leis nos 12.340, de 1o
de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho
de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20
de dezembro de 1996; e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil –
PNPDEC
....................................................................................
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Seção II
Das Competências dos Entes Federados
Art. 6o Compete à União:
....................................................................................
VII – instituir e manter sistema para declaração
e reconhecimento de situação de emergência ou de
estado de calamidade pública;
....................................................................................
X – estabelecer critérios e condições para a declaração e o reconhecimento de situações de emergência e estado de calamidade pública;
....................................................................................
Art. 7o Compete aos Estados:
....................................................................................
VII – declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de emergência; e
....................................................................................
Art. 8o Compete aos Municípios:
............................................................................
....................................................................
VI – declarar situação de emergência e estado
de calamidade pública;
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Disposições Finais
....................................................................................
Art. 19. Aplicam-se ao Distrito Federal as competências atribuídas nesta Lei aos Estados e aos Municípios.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à última decisão
terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) –Encerrou-se na última sexta-feira o prazo
para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da
Câmara nº 77, de 2012 (nº 1.870/2011, na Casa de
origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho,
que dispõe sobre a criação de cargos de provimento
efetivo e de cargos em comissão no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 17ª Região (ES).
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Pela Liderança, pede a palavra a Senadora Lídice da Mata.
V. Exª tem a palavra por cinco minutos.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr.
Presidente. Boa tarde, Srªs e Srs. Senadores e todos
que nos acompanham pelos meios de comunicação
do Senado.
Quero destacar, Sr. Presidente, que nos próximos
dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro ocorrerá
aqui em Brasília um seminário nacional de prefeitos
do PSB.
Todos os anos, após a eleição, o PSB realiza um
seminário para discutir suas experiências administrativas e compartilhar as experiências vitoriosas, como
também debater e refletir sobre experiências negativas
com seus prefeitos eleitos naquele processo eleitoral.
O próximo seminário do PSB nós vamos fazer
com a alegria de ter sido um partido de grande crescimento no último pleito eleitoral, com a marca de 443
prefeitos e com a marca de ter sido um dos partidos
com maior índice de prefeitos reeleitos, o que marca
uma referência de boas gestões, com governadores
muito bem avaliados e com vitórias expressivas desses
governadores, não apenas na avaliação de suas administrações, mas também com o resultado do desempenho eleitoral desses governadores em seus Estados.
Portanto, o PSB, com muita alegria, vai reunir
esses novos prefeitos. Certamente, participarão também novos vereadores, que vêm, naturalmente, com as
equipes de prefeitos. Vamos discutir nosso conceito de
gestão, as referências mais significativas de políticas
públicas bem avaliadas dos nossos administradores,
e principalmente a ideia de que não é possível administrar bem sem planejar bem, sem antes diagnosticar
bem a situação de cada Município e, principalmente, de
planejar de forma participativa, democrática, as novas
políticas públicas que marcarão a gestão de cada um
dos nossos administradores.
Na Bahia, também tivemos uma vitória expressiva. Nas últimas eleições, foram eleitos 18 prefeitos.
Depois, diminuímos a nossa bancada de prefeitos,
por uma série de circunstâncias. Inclusive, logo após
as eleições, houve a morte de um dos prefeitos. Ao
longo do tempo, reduzimos a nossa bancada para 13
prefeitos apenas, mas no último pleito saímos com a
eleição de 28, agora, com o reconhecimento, pelo Tribunal Regional Eleitoral, de mais um eleito, estamos
com 29, e 2 prefeitos que foram eleitos em outras legendas, mas com o número e a legenda do PSB, porque foram substituídos, às vésperas da eleição tiveram
de ser substituídos por candidatos indicados por suas
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coligações. Portanto, o PSB da Bahia cresceu em regiões muito importantes do Estado, com a renovação
também de lideranças políticas. Prefeitos muito jovens
foram eleitos em nossa legenda e prefeitos que se
reelegeram com uma experiência administrativa que
marca as suas regiões.
Temos razões para comemorar, nessas eleições,
no caso da Bahia, uma grande aliança sob a liderança
do Governador Jacques Wagner e, no caso do Brasil,
diversas alianças formadas nos Municípios brasileiros,
sob a liderança e a coordenação do Presidente do nosso Partido, o Governador Eduardo Campos, que tem,
em seu Estado, recebido diversos prêmios de políticas
públicas, que demonstram a sua relação, de um lado,
com o compromisso de fazer mais e melhor para a
sociedade de Pernambuco; de outro lado, a referência
de não abrir mão de compromissos e de referências
partidárias que compõem o projeto político, o estatuto
e o programa do nosso Partido. Foi assim que o Governador Eduardo Campos recebeu a premiação da
ONU, por sua política inédita, no único Estado brasileiro
que iniciou formando uma secretaria das mulheres e
cujo projeto de fazer chegar até aos Municípios mais
distantes uma política de inclusão da mulher na participação econômica e social desses Municípios, hoje,
teve o reconhecimento internacional.
Portanto, quero aqui, como Líder do Partido,
comunicar ao Senado e ao Brasil a realização desse
nosso seminário político e aproveitar para convidar
todos os prefeitos do PSB da Bahia e de todo o Brasil
para estarem aqui presentes nos próximos dias 29 e
30 de novembro e 1º de dezembro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Pela ordem de inscrição, concedo a
palavra à Senadora Ana Amélia.
V. Exª faz uma permuta com o Senador Valdir
Raupp. O Senador Valdir Raupp falará antes da Senadora Ana Amélia, por ceder a sua ordem de inscrição.
Tem a palavra, V. Exª, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Eunício Oliveira, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, senhoras e senhores telespectadores
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, obrigado,
Senadora Ana Amélia, pela permuta. Hoje, nós vamos
poder falar à vontade aqui, nesta segunda-feira à tarde.
Sr. Presidente, é com imensa satisfação e ânimo
redobrado que retorno a esta tribuna após 4 meses
de afastamento desta Casa. Foram 4 meses, Sr. Presidente, em que estive empenhado na campanha de
meu partido nas eleições municipais, período de muito
trabalho, mas trabalho revigorante e de ricas experi-
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ências, que renovaram minhas energias e reforçaram
meus compromissos com o meu partido, com os meus
conterrâneos e com o povo brasileiro.
Fico feliz por poder dizer que o meu partido,
o PMDB, mais uma vez, saiu vitorioso dessa última
eleição.
Elegemos o maior número de prefeitos no País
– foram mais de mil – e 841 vice-prefeitos, o que nos
coloca na condução de cerca de 30% dos Municípios
brasileiros, com prefeitos e vice-prefeitos. Em Rondônia, comandaremos, com prefeitos e vice-prefeitos,
quase 50% dos Municípios rondonienses.
Fomos, também, a segunda legenda com a maior
votação no primeiro turno, recebendo 16,7 milhões
de votos, o que corresponde a cerca de 12% do total.
Elegemos, ainda, o maior número de vereadores: quase oito mil vereadores e vereadoras eleitos em
todo o Brasil, ou seja, 14% da vagas disputadas nas
Câmaras municipais estão com o PMDB.
Registro, também, que o PMDB elegeu o maior
número de prefeitas da história e também um grande
número de jovens.
Os jovens lançaram o PMDB Mulher – eu quero
fazer este registro, Senadora Ana Amélia –, que elegeu
um grande número de prefeitas e, no Estado do Rio
Grande do Sul, elegeu, acho que pela primeira vez, uma
moça negra. Então, para o PMDB é motivo de grande
orgulho, de grande satisfação, porque o PMDB está
em todas as camadas sociais do nosso País.
Concedo, com muito prazer, um aparte à nobre
Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Valdir Raupp, com muito orgulho, fico muito feliz
e gratificada pela referência que V. Exª faz, lembrando
a nossa Prefeita de Dois Irmãos, uma região de imigrantes alemães, em que o PMDB fez uma aliança
com o meu partido, o PP, numa vitória muito bonita.
A população daquela cidade demonstra exatamente
o espírito democrático, a inclusão, a questão racial de
maneira extremamente exemplar para todo o Brasil.
Então, fico muito feliz com o que V. Exª está registrando.
O PMDB, no Rio Grande do Sul, é um grande partido
também. Nós temos uma convivência muito grande,
foi o partido com o qual o Partido Progressista fez o
maior número de alianças, seguido pelo PT, veja só! É
que o localismo é diferente: há características locais,
peculiaridades, o que acontece, seguramente, na sua
querida Rondônia. Então, é muito bom para nós que
tenhamos a convivência e, digamos, a parceria do seu
partido, o PMDB, em tantas alianças que fizemos nas
eleições deste ano. E temos aqui a grande representação do Senador Pedro Simon, que é um exemplo
para o Senado e um exemplo para o Rio Grande de
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que nós todos nos orgulhamos muito. Cumprimento o
Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado pelo aparte, Senadora Ana Amélia.
Peço à Taquigrafia e à Mesa que incorporem este
aparte ao nosso pronunciamento.
Vamos torcer para que essa parceria com o Partido Progressista possa prosseguir não só no Rio Grande
do Sul, mas em todo o Brasil.
Aliás, o PMDB fez, nessas eleições, parcerias
com todos os partidos. Então, em nome do PMDB, eu
quero agradecer a parceria, os apoios e alianças mútuas, em todo o Brasil, com todos os partidos brasileiros.
O PMDB, eu diria, é o pai da democracia. Foi o
PMDB que lutou tanto, com Ulysses Guimarães, com
Tancredo Neves, com Teotônio Vilela e tantos outros
expoentes, e conseguimos retornar a democracia plena
ao nosso País, combatendo a ditadura militar. Então,
quero aqui agradecer a todos os partidos pelas alianças, pelas parcerias, em todo o Brasil.
E quero agradecer também aos núcleos do PMDB.
Eu falava aqui que o PMDB elegeu o maior número
de mulheres, Presidente, Senador Eunício. Mas, certamente, elegemos também o maior número de jovens,
porque temos o núcleo do PMDB Mulher, do PMDB
Jovem, do PMDB Afro, do PMDB indígena, do PMDB
Sindical, do PMDB Ambiental. Esses núcleos reforçaram muito a nossa legenda e o PMDB em todo o Brasil.
Por isso, nós saímos das urnas com o maior número
de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores e, é claro,
também, de prefeitas e vereadoras. E só foi possível o
PMDB conseguir esses números expressivos graças
ao trabalho de todos os correligionários.
Agradeço também à pessoa do Vice-Presidente
da República, Michel Temer, que rodou o Brasil. Eu
mesmo, junto com ele, visitei vários Estados brasileiros. Houve um dia em que percorremos 4 Estados.
Saímos de manhã cedo de Brasília, fomos ao Estado
de Goiás; de Goiás fomos para Minas Gerais; de Minas
Gerais fomos para o Rio Grande do Sul e aí, na volta,
ainda à noite, passamos por Santa Catarina, num comício lá em Camboriú, onde estavam reunidos vários
candidatos a prefeitos da região. E, lá em Camboriú
elegeu-se, não certamente por causa do comício que
nós realizamos lá, o nosso candidato Piriquito foi reeleito na cidade de Camboriú, assim como dezenas,
centenas de prefeitos foram reeleitos em todo o Brasil.
Então, eu quero aqui agradecer a companhia e a
parceria do nosso Presidente licenciado do PMDB Nacional e Vice-Presidente da República, Michel Temer. E,
agradecendo ao Michel Temer e parabenizando-o pelo
sucesso, pelo trabalho, agradeço a todos os presidentes regionais, a exemplo de V. Exª, Senador Eunício,
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que é o Presidente do PMDB do Ceará – e tivemos lá
um bom desempenho, com alianças na capital, com
vitórias expressivas no interior. Então, eu quero, em
nome do Ceará, também, agradecer a todos os Estados brasileiros, todos os presidentes do PMDB dos
Estados, às Executivas, enfim, a todos aqueles que
se desdobraram para que o PMDB pudesse ter esse
resultado maravilhoso que nós tivemos, os Deputados
Federais, os Deputados Estaduais, os Senadores, os
nossos Governadores, os nossos Prefeitos que não
disputaram eleição, os nossos Vereadores, enfim, toda
a nossa militância do PMDB espalhada pelas 27 unidades de Federação brasileira.
Tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, é motivo de
grande orgulho e de muita satisfação que mais do
que compensam o trabalho e o envolvimento intenso
desses 4 meses em que estive afastado do Senado
Federal para cuidar das campanhas. Hoje, de volta a
esta Casa, quero, antes de mais nada, registrar meu
reconhecimento pelo excelente trabalho que o Senador Tomás Correia realizou como representante do
Estado de Rondônia durante minha ausência. Sempre
presente e atuante, tanto aqui no Plenário, quanto nas
Comissões, o Senador Tomás Correia, na sua passagem por esta Legislatura, deixou uma contribuição relevante pela qual quero aqui expressar meus sinceros
agradecimentos pessoais e o reconhecimento do povo
de Rondônia que tão bem representou aqui na Casa
ao longo desses 4 meses.
Tomás Correia, Senador Eunício, é um cearense,
de Granja, que foi para Rondônia como Procurador
Federal de Justiça, depois ingressou no PMDB e, já
na campanha de 1986, foi eleito Deputado Estadual,
Constituinte e foi Líder do PMDB na Assembleia. E
sendo combativo e um bom tribuno, muito bem representou o povo de Rondônia na Assembleia Legislativa
e depois também como prefeito da capital do nosso
Estado, Porto Velho.
Eu o escolhi na minha primeira eleição para o
Senado como primeiro suplente. E, como a nossa
amizade e a nossa parceria foi tão boa no primeiro
mandato, convidei-o novamente para disputar comigo, como primeiro suplente, o meu segundo mandato
como Senador.
Portanto, já são dez anos – e logo, logo serão 16
anos – que eu e o Tomás Correia estamos trabalhando
juntos, eu no Senado e ele como primeiro suplente.
Portanto, quero aqui agradecer de coração ao
Senador Tomás Correia, que me representou muito
bem nesses quatro meses aqui na tribuna e nas comissões do Senado Federal.
Faço também um agradecimento ao Pastor Manoel Ângelo Chagas, que se encontra um tanto enfermo,
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tendo feito uma cirurgia, ele que é o meu segundo suplente, um pastor da Assembleia de Deus, um grande
companheiro e um grande parceiro, que me deu muita
força tanto no primeiro quanto no segundo mandato.
Mantive a mesma chapa, ou seja, os mesmos
suplentes que disputaram a primeira eleição comigo
foram também os que disputaram a segunda eleição.
Com relação a Rondônia, reafirmo, neste retorno
ao Senado Federal, os meus compromissos de promover o desenvolvimento do Estado, com a geração de
emprego e renda, e a melhoria da qualidade de vida
dos rondonienses.
Durante a minha licença do Senado, trabalhei
intensamente junto ao Governo Federal por ações públicas almejadas pelo povo rondoniense, tais como: a
inclusão no PAC de obras importantes como a Ferrovia
Transcontinental, no trecho Porto Velho/Vilhena, obra
cujo pré-estudo já foi feito e, agora, serão feitos seu
estudo definitivo e também o projeto executivo para,
quem sabe, dentro de no máximo dois anos, podermos colocar em leilão ou em licitação esse trecho tão
importante que é a Ferrovia Transcontinental, nesse
primeiro trecho Vilhena a Porto Velho, já que de Lucas
do Rio Verde, em Mato Grosso, até Vilhena a obra já
está no PAC. Futuramente também vamos levar até Rio
Branco, que é o desejo do Governador Tião Viana, do
Senador Jorge Viana e dos Senadores da bancada do
Acre, e, depois, até a divisa com o Peru, interligando
as ferrovias peruanas.
As pontes de integração Porto Velho/Manaus, que
já estão quase prontas, também tiveram o nosso trabalho e o nosso empenho. A ponte que liga a BR-319
à ponte de Abunã, que, por sua vez, liga Rondônia ao
Acre, também já está em fase de licitação; e a ponte binacional Brasil/Bolívia, interligando Guajará-Mirim, deve
entrar em processo de licitação até o final deste ano.
Além disso, empenhei-me pela aprovação, no
Senado, do Projeto de Lei do Código Florestal, que
beneficia bastante o Estado de Rondônia e se constitui em um grande marco para o setor produtivo do
nosso Estado.
Também estive no DNIT e no Ministério dos Transportes buscando recursos federais para a execução de
obras estruturantes no Estado, como a reconstrução
da BR-364. Incluem-se, nessas obras, as travessias
urbanas das cidades ao longo da rodovia federal. A
obra já está sendo executada em Ji-Paraná; já está
em fase bem adiantada em Ariquemes, em Jaru; já foi
praticamente concluída em Vilhena, em Pimenta Bueno, com os viadutos e as travessias urbanas; e agora
deve ser iniciada em Presidente Médici, Ouro Preto,
Itapuã do Oeste, nas cidades onde não existem essas
obras de travessias urbanas.
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Registro, ainda, que, nesse período, um projeto
de minha autoria foi sancionado pela Presidente da
República Dilma Rousseff: o Projeto de Lei do Senado n° 59, de 2003, que se converteu na Lei n° 12.726,
de 2012, que determina que os Estados criem e instalem Juizados Especiais Itinerantes, com o objetivo
de dirimir conflitos existentes em áreas rurais ou nos
locais de menor concentração populacional, a exemplo
dos distritos e vilas, aquelas mais distantes das sedes
das comarcas.
Apoiei o Projeto de Lei nº 6.316, de 2009, permitindo a instalação de lojas francas nas cidades gêmeas de Municípios estrangeiros na faixa de fronteira, no
caso Guajará-Mirim, em Rondônia, e Guayara-Merin,
na Bolívia.
Esse projeto nasceu de discussões da Senadora
Ana Amélia, aqui presente, do Presidente da Câmara
dos Deputados, Marco Maia, dada a necessidade das
cidades de fronteira do Rio Grande do Sul, de todos
os Estados brasileiros, entre eles Rondônia, que tem a
cidade de Guajará-Mirim, que está sendo contemplada.
A ideia é estimular o consumo de produtos nacionais pelo turista estrangeiro, devido ao preço menor cobrado nos free shops por causa da isenção de
tributos. Mercadorias importadas também poderão ser
compradas nessas lojas com suspensão de tributos
de importação.
Além dessas ações, Sr. Presidente, acompanhei
e participei de reuniões na Casa Civil, no Ministério do
Planejamento e com os sindicalistas, sobre o processo da Transposição que caminha para sua etapa final.
Na última reunião, discutimos com a Casa Civil
a minuta do projeto de lei que será enviado pela Presidente Dilma Rousseff ao Congresso Nacional, regulamentando a transposição dos servidores do ex-Território Federal de Rondônia para os quadros da União.
Destaco que R$300 milhões estão previstos no
Orçamento da União do ano que vem, 2013. Já temos
assegurados R$300 milhões para começar a pagar
os servidores que serão transpostos agora, a partir
do início do ano.
Esperamos que a Presidenta Dilma assine
������������
e envie este projeto para o Congresso para votarmos logo
e iniciarmos a transposição ainda neste ano.
Esse é um projeto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que ninguém do Estado aguenta mais. Já
era para ter acontecido há muito tempo. É uma dívida
que o União tem com o Estado de Rondônia, há quase
30 anos. Desde 1988, os Estados de Roraima e Amapá têm esse benefício. Rondônia ainda não alcançou
esse benefício, mas, se Deus quiser, vai alcancar em
breve, porque já há recursos no Orçamento.

NOVEMBRO61691
2012

Terça-feira 20

Por fim, reafirmo o meu compromisso de trabalhar
para a melhoria da qualidade de vida dos rondonienses e dos brasileiros, apresentando projetos e defendendo ações de interesse coletivo no Senado Federal.
Continuarei pautando o meu trabalho, neste mandato,
na defesa dos grandes projetos para Rondônia, como
ações que objetivem o desenvolvimento sustentável, a
exemplo da defesa do desmatamento zero na Floresta Amazônica, a construção de novas usinas no Estado, como a Cachoeira Riberão, em Guajará-Mirim e
Nova Mamoré, e a Usina de Tabajara, em Machadinho
d’Oeste, e a Zona de Processamento de Exportação
em Porto Velho, além da Ferrovia Transcontinental e
a Hidrovia do Madeira.
Outras ações referem-se ao apoio à saúde, à
ducação, ao esporte, à cultura (destaco a construção do Centro de Multieventos, que será construído
em Porto Velho, e eu já assegurei R$20 milhões, já
com R$9 milhões empenhados, com o restane para
ser empenhado, para a construção desse Centro de
Multieventos, em Porto Velho) e à inclusão digital para
que o jovem fique conectado com o Brasil e o mundo,
através da Internet.
Sr. Presidente, retornando, como disse, com o
ânimo renovado, estou pronto a assumir o mandato que
recebi e retomar minhas metas e meus compromissos
com o povo de Rondônia e com todo o povo brasileiro.
Retomo meu trabalho, com alegria e disposição, ambas reforçadas pelo prazer de reencontrar os amigos
e companheiros de legislatura aqui, nesta Casa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fico feliz
de voltar neste momento e satisfeito de poder retomar
meus projetos aqui no Senado Federal, dando minha
contribuição e voltando a participar deste grande esforço coletivo em benefício de nosso País, que é o
trabalho legislativo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado pela tolerância do tempo. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Obrigado, Senador Valdir Raupp.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra a
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Eunício Oliveira, que comanda esta sessão
nesse início de semana, Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, servidores desta Casa, hoje
eu recebi uma boa notícia: o Presidente do Sindicato
das Empresas de Turismo no Estado do Rio de Janeiro
(Sindetur-RJ), do Estado, portanto, do nosso querido
Senador Lindbergh, o Sr. Aldo Siviero, aplaudiu a aprovação pelo Senado, na Comissão presidida por V. Exª,
Senador Eunício Oliveira, do projeto de minha autoria
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que trata de limitar em 10% a multa que as companhias aéreas possam aplicar ao passageiro, ao usuário
que fizer a remarcação da sua passagem, ou mesmo
que queira solicitar o reembolso daquilo que pagou
mas não usou. Diz ele que essa é uma vitória para os
consumidores e até defende que a medida não valha
apenas para as companhias nacionais, mas também
para as companhias estrangeiras que operam no Brasil.
Feito esse registro, caro Presidente Eunício Oliveira, volto a tratar aqui da questão federativa, no âmbito
nacional da economia, no que diz respeito à Medida
Provisória nº 579, que afeta Rondônia, Rio, Ceará, o
meu Rio Grande, o setor produtivo, enfim; e também
a questão da municipalidade.
Acabou de usar essa tribuna o Senador Valdir
Raupp, que foi prefeito de uma bela cidade de Rondônia – Rolim de Moura – e pode, assim, avaliar bem hoje
a questão. Nós discutimos muito na semana passada,
Senador Valdir Raupp – e o senhor esteve presente
naquela grande mobilização, junto com o Presidente
Sarney –, a fragilidade que a questão municipal está
vivendo hoje.
Então, nós precisamos, com a urgência possível,
não abandonar essa agenda municipalista, sob pena
até de inviabilizarmos os bons gestores, ou ainda, desestimular as pessoas a se candidatem ao cargo de
prefeito de suas cidades, uma vez que, do jeito que
está, ninguém mais vai se animar a ser prefeito.
De uma hora para outra, o Governo corta a receita dos Municípios pela via da desoneração do IPI
e, de uma hora para outra, um Município que deveria
receber recursos estimados em R$1 milhão passa a
receber a metade daquilo que deveria receber. Que
orçamento resiste a isso? E a culpa é dele por não
fechar as contas? Não; a culpa é do governo central.
E, aí, eu lhe pergunto: é justo que este prefeito, que
fez tudo certo durante todo o ano, agora, no final, no
apagar das luzes da sua gestão, seja incluso no rol
das sanções da Lei da Ficha Limpa e, se condenado,
corra o risco de ficar inelegível por oito anos por culpa
dessa mudança no critério?
Contudo, embora muito preocupada com essa situação, estou muito feliz que o Senador Pedro Taques
seja membro da Comissão Especial do Senado que
trata do novo Código Penal, e, talvez assim, a gente
consiga viabilizar o projeto.
Com alegria, concedo-lhe um aparte, Senador
Valdir Raupp, ex-prefeito de Rolim de Moura.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Parabenizo V. Exª, Senadora Ana Amélia, por abordar,
neste momento, tema que, na semana passada, foi
amplamente discutido aqui no Congresso Nacional.
Na ocasião, fomos até o Palácio do Planalto depois
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de irmos ao Presidente José Sarney. Eu não consegui acompanhar a ida à Presidência da Câmara, ao
Deputado Marco Maia, mas a movimentação foi muito
intensa, muito grande, com os prefeitos de todo o Brasil
aqui em Brasília. Eu acho a reivindicação justa, uma
vez que a União, tida como a prima rica da Federação,
Presidente Eunício Oliveira, tem reservas de mais de
R$400 bilhões. E, quando há uma crise, essa reserva
pode ser destinada ao BNDES para socorrer as empresas e socorrer, às vezes, até os Estados, como,
de fato, foram destinados recursos do BNDES aos
Estados brasileiros. Mas e os pobres dos Municípios?
Eu já vivi os dois lados: fui prefeito por duas vezes e
governador. Assim, sei que os Estados conseguem
ainda se socorrer um pouco mais; a União muito mais
ainda. Mas, como disse, e os pobres dos Municípios?
Eles perderam R$1,8 bilhão de receitas com essa desoneração do IPI, que é a base de cálculo, junto com
o Imposto de Renda, do grosso do FPM, o Fundo de
Participação dos Municípios. E, agora, como é que eles
vão fechar as contas? A exemplo do governo Lula, que
destinou em torno de R$2 bilhões, em duas parcelas
de R$1 bilhão, acho que seria muito justo, com todo
o respeito à nossa querida Presidenta da República
e ao nosso Ministro da Fazenda, Guido Mantega, que
esse R$1,8 bilhão fosse tirado de alguma reserva da
União e fosse repassado, neste fechamento de ano,
aos Municípios brasileiros, a fim de que os prefeitos que
estão saindo possam fechar as suas contas com mais
tranquilidade. Foi dito pelo Presidente Paulo Ziulkoski,
um grande líder municipalista, que é do meu partido,
mas do seu Estado, o Rio Grande do Sul, que em torno
de três mil prefeitos brasileiros terão dificuldades para
fechar as contas, podendo ser enquadrados na Lei de
Responsabilidade Fiscal e respondendo o resto da
vida, com a ficha suja. Acho que não podemos permitir,
como municipalistas que somos, que isso aconteça. Foi
dado agora um refresco: veio uma medida provisória
que vai aliviar um pouco a questão do parcelamento
do INSS, mas não creio que seja suficiente para esses
que estão saindo. Talvez melhore um pouquinho para
os que estão entrando, mas não para os que estão
saindo. Parabéns a V. Exª!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Valdir Raupp.
De fato, é uma situação bastante complexa a dos
Municípios. Aqui está o Senador Lindbergh Farias, ex-prefeito de Nova Iguaçu, que também sabe das dores
por que passam os Municípios.
E. lamentavelmente, do ponto de vista da agenda
política, também estão desguarnecidos os prefeitos
municipais. Tanto é que, hoje, pela manhã, em uma
entrevista da Rádio Noroeste de Santa Rosa, da re-
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gião do mesmo nome, o Zelindo, apresentador muito
conhecido da emissora e que foi prefeito até de uma
cidade da região, comentava que a culpa pela ausência do tema na agenda política é da comunidade, do
eleitorado, que não se mobiliza para cobrar dos parlamentares, dos seus representantes a defesa mais
ardorosa dos interesses do Município. Afinal, Senador
Valdir Raupp, como o senhor sabe, as pessoas moram
na cidade, no município. Então, o prefeito é uma espécie
de para-raios dos reclamos sobre todos os problemas,
como os de saúde inclusive, pois as pessoas batem
na porta do prefeito municipal ou da Câmara de Vereadores. Por isso também a relevância dessa matéria.
E queria, para completar a questão que o senhor
levantou no seu discurso no início da sessão, sobre
as mulheres do seu partido, dizer que, no meu partido, também as mulheres tiveram uma boa presença.
Contudo, queria elogiar uma mulher do PMDB do Rio
Grande do Sul, a Regina Perondi, que tem uma atuação
muito relevante, é uma batalhadoras. Ela tem, digamos,
uma obstinação pela representação e pela defesa das
mulheres peemedebistas. Assim, os meus parabéns!
Mas eu queria continuar, Srªs e Srs. Senadores,
a tratar dessa questão da medida provisória que trata
da energia e das concessões no setor elétrico, que não
afeta apenas as ações das empresas do setor e os investimentos na área de infraestrutura. Os Municípios,
de alguma forma, também são diretamente atingidos
por essa questão. A conta de luz da prefeitura e dos
consumidores, sejam residenciais ou industriais, dependerá da forma como o Governo Federal negociará
essa questão com o Congresso Nacional.
A negociação com os parlamentares precisa,
Senador Roberto Requião, levar em consideração a
necessidade de crescimento econômico do Brasil e da
gestão pública eficiente. Não se pode aprovar uma medida sem o aprofundamento do debate e sem considerar os impactos de longo prazo da medida para o País.
O número de emendas à Medida Provisória nº
579 é uma prova de que a atenção com essa matéria
é necessária. Foram apresentadas 431 emendas à
proposta, que é relatada pelo Senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. A quantia de emendas só é
menor que as apresentadas à complexa Medida Provisória nº 571, que tratou do Código Florestal, com 696
emendas apresentadas, quando a proposta tramitou
no Congresso. Isso, apenas para dar uma medida da
relevância dessa matéria.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, a redução da
energia no nosso País, uma das mais caras do mundo, precisa ser feita de forma responsável, eficiente e
equilibrada. Nos últimos dias, jornais de todo o País têm
noticiado a incerteza sobre o rumo do setor elétrico.
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Hoje, por exemplo, o jornal Zero Hora, de Porto
Alegre, publicou uma reportagem mostrando o caminho nebuloso até se chegar na redução do custo da
eletricidade, de 16,2%, na conta residencial, e, de 28%,
na conta industrial. Segundo essa reportagem, a maior
parte da queda da tarifa de energia elétrica depende
das geradoras e das transmissoras. Mas muitas não
querem renovar antecipadamente os contratos por 30
anos, sem licitação. A Cemig, de Minas Gerais, indicou
que não irá renovar as concessões. Duas empresas
de São Paulo, da mesma forma, não querem dar continuidade ao negócio.
A Eletrobras será fortemente penalizada com a
renovação das concessões sugeridas na MP nº 579:
uma queda de R$8,700 bilhões na receita, afetando
47,4% do parque gerador e mais de 92% nas operações de transmissão da estatal, segundo informações
publicadas, hoje, no jornal Brasil Econômico. Já se
fala até em demissões na estatal, caso a medida provisória avance. Segundo estudo da Fundação Getúlio
Vargas, publicado pelo editorial do jornal Estado de S.
Paulo, nesse fim de semana, seria muito mais vantajoso manter a concessão e as atuais condições, até
julho de 2015, fim do período originalmente previsto.
É preciso ficar cristalino que estamos lidando com
um setor muito sensível e que tem peso importantíssimo no setor de infraestrutura, altamente debilitado e
deficiente em investimentos. E nem o Governo pode
dizer que a gente está fazendo terrorismo aqui. Estamos apenas refletindo o que está sendo reproduzido
por essas fontes que são, enfim, os protagonistas, os
agentes principais do setor. Por isso, precisamos olhar
para essa questão com muita responsabilidade. Amanhã, o Ministro interino de Minas e Energia, Márcio
Zimmermann, retornará a esta Casa, na Comissão de
Assuntos Econômicos, presidida pelo nosso Colega,
Delcídio do Amaral, e virá para avaliar as condiçoes
do sistema elétrico e explicar os motivos dos inúmeros
apagões de energia no nosso País. É uma oportunidade
para avaliar até que ponto o Governo está conseguindo ser eficiente na gestão do sistema elétrico. Basta
verificarmos os últimos apagões de energia ocorridos
em pouco mais de um mês.
O Brasil acumulou quatro falhas em sequência,
desde o primeiro apagão, que atingiu 11 Estados das
regiões Norte e Nordeste, durante 50 minutos, há
pouco menos de dois meses. Em seguida, a pane foi
no transmissor da Subestação de Foz do Iguaçu, que
pertence ao Sistema de Furnas, deixando sem luz cidades de cinco Estados: Paraná, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Acre, Rondônia e parte do Centro-Oeste. A Capital Federal, Brasília, ficou sem luz por um problema
em um disjuntor, na Subestação de Furnas e na rede
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da Companhia Energética de Brasília (CEB); e, mais
recentemente, a falha ocorreu no sistema de proteção
da linha de transmissão Colinas-lmperatriz, afetando
as regiões Norte e Nordeste do País.
Por isso, essa questão é tão séria e precisa de um
debate profundo. Apresentei, aliás, quatro emendas à
MP nº 579, que espero tenham a acolhida do Relator.
A Emenda nº 176 permite, por exemplo, que as
cooperativas de eletrificação possam continuar desenvolvendo as atividades, com os mesmos padrões e
custos atuais de energia. As cooperativas não podem
onerar os consumidores e seus associados, pois essas organizações – muito comuns no interior do Brasil, especialmente no meu Estado, o Rio Grande do
Sul – precisam de tarifas mais baixas, para continuar
agregando valor ao agronegócio, à produção rural, ao
turismo rural, à agricultura familiar.
Na Emenda nº 177, sugiro que 30% da energia
velha dessas usinas que terão as concessões prorrogadas sejam destinados ao mercado livre para leilão.
Esse mercado do setor elétrico é importante, porque
as operações de compra e venda de energia elétrica
são feitas em condições mais competitivas, principalmente para os setores que consomem muita energia,
como é o caso dos setores automotivo, alimentício,
siderúrgico e também químico.
No caso da Emenda nº 178, a proposta é modernizar o processo de regularização das cooperativas
de eletrificação rural pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a nossa agência reguladora, por
meio da redução equilibrada das tarifas tanto para as
concessionárias, quanto para as permissionárias. Esse
ajuste visa fazer justiça com mais de 100 cooperativas
de eletrificação rural, responsáveis por levar energia
ao meio rural, para mais de quatro milhões de brasileiros. Aliás, na audiência pública que tivemos aqui, na
semana passada, ouvi, com muita alegria, do Sr. Nelson Hübner, Presidente da Aneel, a informação de que
as cooperativas não serão afetadas pela MP nº 579.
É preciso também retomar o regime cumulativo dos impostos que incidem sobre o setor – o setor
elétrico, claro –, como PIS/Pasep e Cofins, como proponho na Emenda nº 179. Quando esses dois impostos deixaram de ser cumulativos no setor, houve um
aumento de 70% da carga tributária de PIS/Pasep e
Cofins incidentes sobre a cadeia de energia elétrica.
Carga tributária maior é tudo o que o setor elétrico e o consumidor não podem ter neste momento,
especialmente os contribuintes brasileiros!
O empresário e coordenador do Movimento Brasil Eficiente, Carlos Rodolfo Schneider, em artigo publicado hoje no jornal Estado de Minas, afirma que,
para o setor público investir mais, deverá haver um
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freio no crescimento dos gastos públicos correntes. E,
para que a iniciativa privada invista mais, é urgente,
na avaliação desse empresário, uma redução significativa do Custo Brasil que envolve produção, logística
e tributação, por exemplo. Nesse artigo, o Movimento
Brasil Eficiente, liderado por grupos empresariais de
todo o País, sugere que o Brasil gaste melhor o recurso disponível. O desperdício ainda é muito grande!
Os governos, especialmente o federal, costumam ser
também muito perdulários.
Segundo o economista Mansueto Almeida, nos
últimos dois anos, o Governo só conseguiu investir
1,2% dos 2,5% do PIB. É um problema que todos os
anos impacta no debate do orçamento federal, outro
assunto na pauta desta Casa, cujo texto preliminar para
2013 deve ser votado nesta terça-feira na Comissão
Mista de Orçamento.
Enfim, todas essas questões sobre a gestão pública e a administração federal impactam na relação entre
os entes federados – Municípios, Estados e União –,
relação que está cada vez mais fragilizada e complexa.
O Prefeito de Itutinga, ex-Reitor da Universidade
Federal de Lavras, Fabiano Ribeiro do Vale, diz que o
enfraquecimento dos Municípios é gritante, esfacelando
o Pacto Federativo. Segundo o ex-prefeito, hoje especialista nas contas municipais, nos últimos 25 anos, tudo
o que os Municípios conseguiram aumentar na partilha
do bolo dos impostos foi a quantia de apenas 1%. Ser
prefeito hoje virou um grande desafio, e, em alguns
casos, a sobrevivência política do candidato passou a
ser uma questão de sorte, lamentavelmente, e, ainda,
como disse, correndo o risco de entrar na ficha suja.
Como tenho dito muitas vezes desta tribuna, o
rombo no Fundo de Participação dos Municípios, neste
ano, já chega, como referiu muito bem aqui o Senador Valdir Raupp, a R$1,8 bilhão, segundo dados da
Confederação Nacional dos Municípios. Só de restos
a pagar são mais de R$18 bilhões parados no caixa
da União que deveriam ter sido repassados aos Municípios em anos anteriores. Desses restos a pagar,
R$7,5 bilhões deveriam ser destinados para obras
em infraestrutura que já estavam em execução nos
Municípios. São valores cinco vezes menores que a
demanda real dos Municípios.
Portanto, o recurso anunciado pelo Governo, na
semana passada, de R$3,5 bilhões ameniza a situação, mas não encerra a questão. A prima rica, a União,
tem 60% da arrecadação, enquanto os primos pobres,
os Municípios, ficam com escassos de 13% a 15% do
FPM. Os 25% restantes vão para os Estados.
Por isso, volto a insistir: muitos prefeitos podem
se tornar fichas-sujas injustamente, porque não há
uma seriedade da União no trato às questões munici-
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pais. Simplesmente alteraram as regras do jogo com
a partida em andamento.
Mesmo cumprindo a cartilha da boa gestão pública, muitos prefeitos fichas limpas correm o risco de
iniciar 2013 como os novos fichas sujas do Brasil, por
um equívoco federal.
No caso do meu Estado, o Rio Grande do Sul,
395 prefeitos – quase 80% do total – podem ficar nessa condição e deixar débitos para os seus sucessores.
Em todo o Brasil, são cerca de 3 mil prefeitos na
mesma situação, não por culpa deles, mas simplesmente porque, no meio do jogo, houve uma queda
substancial da receita das prefeituras, provocada pela
decisão do Governo de reduzir o IPI, que é um dos impostos que entram na composição do FPM.
O jornal Valor Econômico traz hoje uma boa notícia sobre a nova safra de prefeitos eleitos que tomarão
posse no dia 1º de janeiro de 2013. Trata-se de prefeitos mais escolarizados. Quase metade deles, 48,9%,
têm ensino superior completo. É uma grande notícia!
O número de empresários prefeitos também aumentou bastante, comprovando que a população busca
aqueles que parecem mais capacitados para administrar os problemas municipais básicos de gestão.
Mesmo assim, a situação continua preocupante.
Enquanto a União não revisar os conceitos sobre os
gastos públicos e a eficiência de setores estratégicos,
estaremos, lamentavelmente, desperdiçando tempo
e energia, atitude que não combina em nada com a
gestão pública eficiente e colaborativa de qualidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr.
Eunício Oliveira deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Obrigado a V.Exa. Parabéns pelo brilhante
pronunciamento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eunício
Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça do Senado Federal.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, telespectadores
e ouvintes da TV Senado, da Rádio Senado, no meu
querido Estado do Ceará e em todo o Brasil.
Sr. Presidente, as eleições municipais me deram
a oportunidade de percorrer o meu Ceará de ponta a
ponta, o que significou ouvir novamente os problemas
e as reivindicações da nossa população. São contatos
que revigoram a fé que sempre tive no futuro de meu
Estado e do Brasil, com mais justiça social e com mais
desenvolvimento.
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Sr. Presidente, infelizmente, também testemunhei
o sofrimento e a dor daquela gente honesta e trabalhadora, mas aflita com a pior seca dos últimos 50 anos.
Quando leio essa triste estatística, não posso
deixar de lembrar que o flagelo da seca é um problema
secular em busca de solução. Basta olhar a história
do Brasil para vermos o quanto o combate à seca é
um grande rosário de preocupações desde o início do
século passado, inclusive já fazendo parte de plataformas eleitorais como a de Getúlio Vargas e a de João
Pessoa para o Palácio do Catete em 1929.
Está lá, no manifesto de lançamento da Aliança
Liberal, redigido por Lindolfo Collor, entre as ações
prioritárias, como educação, saneamento e saúde, o
combate à seca no Nordeste brasileiro.
Uma realidade que, 83 anos depois, ainda massacra mais de 1.300 Municípios do Nordeste, do Norte
de Minas Gerais e de parte do Espírito Santo, onde
vivem mais de 10 milhões de brasileiros, ora, todos em
situação de calamidade e de emergência.
Com relação à seca, é justo registrar que a Presidente Dilma anunciou, junto com os demais governadores do Nordeste, durante a última reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, que o Governo Federal
vai pagar mais 2 meses do benefício Bolsa Estiagem,
em razão do reconhecimento de que realmente a situação dessas populações é de calamidade pública.
Prometeu ainda mais prorrogar por mais 2 meses também o chamado Garantia Safra, assim como
a venda de milho a preço mais baixo até fevereiro do
próximo ano.
Esta, Sr. Presidente, sem dúvida, é outra medida
importante, justamente em função dos problemas que
o Governo Federal enfrentou para cumprir a promessa
inicial, decorrentes de problemas de transporte e de
problemas de planejamento.
Por oportuno, também quero aqui agradecer aos
Srs. Senadores e às Srªs Senadoras que, na semana
passada, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e depois no plenário desta Casa, aprovaram
o projeto de lei que reestrutura administrativamente
diversos órgãos do Ministério da Integração, particularmente a nossa Sudene.
Uma iniciativa que, com certeza, ajudará o Governo Federal a melhor cumprir as suas funções voltadas para o desenvolvimento regional, assim como
melhor definir critérios e prioridades para investir os
recursos previstos em fundos setoriais de desenvolvimento. Cada vez mais escassos são esses recursos.
Aproveito esta tribuna para convocar os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras, pedindo-lhes que, ainda
nesta semana, votemos tanto na CCJ quanto neste
Plenário as novas regras do Fundo de Participação
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dos Estados (FPE), que há praticamente dois anos
espera por uma deliberação.
É um dever desta Casa, um dever nosso para
com os Estados brasileiros que representamos. Não
podemos ficar outra vez à mercê de uma nova decisão
do Supremo Tribunal Federal.
Aproveito, também, Sr. Presidente, para agradecer a aprovação em Plenário da Comissão do Meio
Ambiente, tão bem presidida pelo nosso companheiro
Rodrigo Rollemberg, do projeto que apresentei criando
o Fundo Nacional de Aterros Sanitários, exatamente
com a finalidade de levar ajuda aos milhares de Municípios brasileiros que estão obrigados a cumprir as
metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, entretanto sem as devidas fontes de recursos.
Espero o mesmo entendimento das Sras. Senadoras e dos Srs. Senadores que compõem as demais
comissões e que, com a mesma brevidade, também
aprovem essa iniciativa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sou testemunha da luta desigual, terrível, da maioria das prefeituras brasileiras, principalmente do Nordeste, em busca
de recursos para cumprir as suas responsabilidades
mais elementares nas áreas de saúde, educação,
transporte e assim por diante.
Essas experiências reforçam ainda mais a minha
convicção de que, sem um novo e abrangente pacto
federativo, incluindo entre outras iniciativas a renegociação das dívidas municipais, a vida de milhões
de brasileiros nordestinos ficará cada vez mais difícil.
Defendo inclusive, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional discuta uma renegociação mais justa do que os termos propostos pela recente Medida
Provisória nº 589, que dispõe sobre o parcelamento
de débitos relativos às contribuições previdenciárias
de Estados e de Municípios com o Governo Federal.
O que lá está proposto novamente compromete o
Fundo de Participação de Estados e Municípios, cada
vez mais combalidos pelas políticas de desoneração
fiscal que o Governo Federal implantou para incentivar a venda de automóveis e produtos de linha branca, mas que desestruturou completamente a vida dos
Municípios e dos Estados mais pobres do Brasil, que
estão encravados no Nordeste.
Os desembolsos mensais que as prefeituras efetuam, a maioria referente a contratos feitos por administrações de 10, 15 anos atrás, têm juros que podem
chegar até a 18%, enquanto a taxa Selic não passa,
hoje, dos 7,25% ao ano. Somados aos crescentes
bloqueios, a novos financiamentos e, como já disse,
à diminuição dos repasses federais do Fundo de Participação dos Municípios – esses repasses cada vez
menores –, como mostra a centena de prefeitos que
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estiveram aqui, em Brasília, na semana passada, comprometem o presente e comprometem também o futuro
desses Municípios e das suas populações.
Felizmente, vemos abrir-se uma janela, uma janela de esperança, com o gesto praticado pela Presidente da República, dando sinal verde para a renegociação da dívida dos Municípios brasileiros, a partir da
capital paulista; assim como a notícia de que o Secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, afirma ser
francamente favorável à substituição do indexador da
dívida, de forma a suavizar as despesas com os chamados encargos.
Um novo indexador, inclusive, é compromisso
antigo do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, feito
esse compromisso quando renegociávamos, quando
estávamos negociando, no início deste ano, a votação
do Projeto de Resolução nº 72, que colocou um ponto final na chamada guerra dos portos, uniformizando as alíquotas interestaduais do ICMS de produtos
importados.
Conhecendo o espírito de justiça da Presidente
Dilma, tenho a certeza de que todas as prefeituras
que estejam pagando juros extorsivos serão beneficiadas pelo sentido de justiça e de equidade do Governo Federal.
Reafirmo aqui, Sr. Presidente: sem resolvermos
essa angustiante questão, nosso pacto federativo se
tornará mais um – mais um e cada vez mais precário
– remendo por iniciativas compensatórias, que nem
sempre se confirmam ao longo do tempo, e todos os
belos discursos sobre a sua reformulação cairão sempre no vazio.
Nesse sentido, quero saudar o Congresso Nacional pela aprovação da nova e necessária divisão, em
termos mais igualitários e republicanos, dos royalties
do petróleo e do gás natural. Não se trata, como já disse durante a discussão que tivemos aqui no Senado,
de ser contra qualquer Estado ou Município do Brasil
ou a favor deles. Essa riqueza que, na verdade, é de
todos os brasileiros e deve continuar sendo dividida
com nossos Estados produtores, também preservados seus valores. E que esse acréscimo de valores,
já contabilizados e já atualizados em seu orçamento,
possa inclusive continuar ocorrendo para os chamados Estados produtores, mas que haja a divisão com
os demais Estados brasileiros.
Trata-se exatamente disto: ampliar para todos
os Estados e para mais Municípios os benefícios que
hoje estão grandemente concentrados, basicamente,
na Região Sudeste brasileira.
Não há dúvida de que o Congresso deu um passo importante no caminho de ajudar a equacionar os
problemas de nossas cidades para o fortalecimento
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financeiro, não só do Estado que represento, o meu
querido Ceará, mas de todo o Brasil. O mesmo fará
– quero crer – a Presidente Dilma Rousseff ao sancionar a decisão soberana e da maioria absoluta do
Congresso Nacional.
Para finalizar, Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores, volto ao tema da seca e registro minha esperança
de ver saírem do papel as obras estruturantes, no valor
inicial de R$1,8 bilhão, mas que podem subir para R$3
bilhões, em uma segunda etapa, e chegar até R$10
bilhões com a participação da iniciativa privada, anunciadas pela Presidente Dilma a governadores durante
a reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, reafirmadas com o lançamento do Programa Mais Irrigação.
Espero, realmente, Sr. Presidente, que sejam
obras estruturantes, como a longamente esperada
transposição das águas do Rio São Francisco e a
construção da ferrovia Transnordestina, e não paliativos, como os chamados carros-pipa que ainda hoje
vemos cortar os sertões nordestinos.
Estruturantes são os projetos como o Luz para
Todos, que, como disse o ex-Presidente Lula, aboliu
de vez o candeeiro da casa de cada nordestino e de
cada cearense, ao levar um ponto de luz para todos
os lares do Brasil inteiro.
Agora, Sr. Presidente, não tenho dúvidas de que,
ao finalizar esta fala – e posso dizer aqui –, é a vez do
Programa Água para Todos: levar uma torneira para
cada casa do Brasil, não importa o quanto tenhamos
de trabalhar para que isso aconteça. E que nenhum
nordestino mais passe o constrangimento que todos
os dias estamos vendo pela televisão brasileira, o
constrangimento de correr atrás de um carro-pipa com
uma lata na mão para levar para suas casas. Abolir o
carro-pipa é, sim, a chamada política estruturante. Tenho fé, tenho esperança e trabalharei muito para que
cada cearense, cada nordestino, cada brasileiro possa ter, se Deus quiser, como tem hoje um bico de luz,
uma torneira de água nas suas casas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado
ao Senador Lindbergh, do Rio de Janeiro, pela permuta
do tempo. Agora falará S. Exª para o povo do Estado
do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Obrigado a V. Exª. Parabéns pelo pronunciamento. O povo do Ceará e da maioria dos Estados
nordestinos deseja a transposição do São Francisco.
Em Rondônia, o nosso desejo é a transposição
dos servidores do ex-Território para a União. Tudo é
transposição.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Antes de passar a palavra ao Senador Lindbergh Farias, queria fazer alguns comunicados.
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O Senado Federal recebeu os seguintes documentos de Ministro de Estado:
– Aviso nº 434, de 13 de novembro de 2012,
do Ministro de Estado da Fazenda, em resposta ao Requerimento nº 809, de 2012, de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin; e
– Ofício nº 113, de 6 de novembro de 2012,
do Ministro de Estado do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, em resposta ao
Requerimento nº 810, de 2012, de informações,
da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente. E os Requerimentos vão ao Arquivo.
A fim de instruir a matéria, foram juntadas cópias
dessas informações à Proposta de Emenda à Constituição nº 123, de 2011, que retorna à tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Concedo a palavra ao nobre Senador Lindbergh Farias, do Estado do Rio de Janeiro.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Valdir Raupp, para mim é um
prazer subir a esta tribuna depois do Senador Eunício
Oliveira, do Estado do Ceará.
Veja como é o Brasil: sou paraibano, Senador
pelo Estado do Rio de Janeiro, devedor dos cearenses, porque, dos 15 milhões de habitantes do Estado
do Rio de Janeiro, 1 milhão são cearenses. Então, faço
esta homenagem a todo o povo trabalhador do Ceará,
no meu Estado, o Rio de Janeiro.
Digo, Sr. Presidente, que subo a esta tribuna
hoje para falar sobre o pronunciamento, que considero histórico, da nossa Presidenta Dilma Rousseff na
sessão plenária da Cúpula Ibero-Americana em Cádiz, na Espanha.
O jornal El País publica longa entrevista de três
páginas com a Presidenta Dilma: “Dilma, a forte”. Eu
quero fazer, em meu pronunciamento, referência a essa
matéria do jornal El País, mas quero começar pelo
pronunciamento na sessão plenária da Cúpula Ibero-americana, em Cádis. Começa a Presidenta Dilma:
O panorama internacional de hoje é distinto
daquele de 1991, quando as nações ibero-americanas se reuniram pela primeira vez,
em Guadalajara, no México. A crise financeira que hoje afeta a Europa golpeia de forma
particular a Península Ibérica. Sabemos que
Portugal e Espanha estão diante de tarefas
de complexa solução, mas sabemos, também,
da força desses países, da energia criativa de
suas sociedades, de sua capacidade de su-
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peração, tantas vezes comprovada ao longo
dos séculos.
De fato, Sr. Presidente, como falou a Presidenta
Dilma, a situação econômica e social de Portugal e da
Espanha é muito grave. Em setembro, o desemprego,
na Espanha, foi de 25,8% e, em Portugal, de 15,7%.
O crescimento esperado para a Espanha, neste ano,
é de -1,4%, e o de Portugal é de -3%. E os problemas
sociais se agravam na região. Na última semana, a Espanha foi obrigada a fazer um acordo, entre bancos e
governo, de interrupção, por 2 anos, dos despejos por
inadimplência, um dos maiores problemas da crise. No
ano de 2011, foram 77 mil famílias despejadas e, no primeiro semestre de 2012, 50 mil. De abril a junho deste
ano, registrou-se uma média diária de 526 despejos.
Continua a Presidenta Dilma – volto a falar do
texto da Presidenta Dilma:
Temos assistido, nos últimos anos, aos enormes sacrifícios por parte das populações dos
países que estão mergulhados na crise: reduções de salário, desemprego, perda de benefícios. As políticas exclusivas, que só enfatizam
a austeridade [fala a Presidenta Dilma], vêm
mostrando os seus limites, em virtude do baixo crescimento. E, apesar do austero corte de
gastos, assistimos ao crescimento dos déficits
fiscais, e não à sua redução. Os dados e as
previsões para 2012 e 2013 mostram a elevação dos déficits e a redução dos PIBs.
Sr. Presidente, a Presidente tem absoluta razão.
Existe uma complexa equação macroeconômica que
não pode ser resolvida com essa fórmula adotada.
Cortam gastos públicos especialmente na área social
e nos projetos de investimento. Assim, cada economia
fica paralisada, e, portanto, a arrecadação pública diminui. Então, haverá, necessariamente, um aumento
dos déficits governamentais, conjugado com PIBs em
recessão, devido à falta de demanda do governo e à
falta de consumo decorrente do elevado desemprego.
Estão impondo à Europa um círculo vicioso de
corte de gastos, PIBs em recessão, queda da arrecadação pública, aumento dos déficits e mais cortes de
gastos, mais desempregos, maiores quedas de arrecadação pública. Isso, obviamente, não é a solução,
como salientou a Presidenta.
Volto ao pronunciamento da Presidenta:
O Brasil vem defendendo, inclusive no âmbito
do G20, que a consolidação fiscal exagerada e simultânea em todos os países não é a
melhor resposta para a crise mundial e pode,
inclusive, agravá-la, levando a uma maior recessão. Sabemos que os impactos da crise
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são diferentes entre os países, e as respostas
à crise também têm suas diferenças e produzem consequências diversificadas. O equívoco, porém, é achar que a consolidação fiscal
coletiva, simultânea e acelerada seja benéfica
e resulte numa solução efetiva. O que temos
visto são medidas que, apesar de afastarem o
risco de uma quebra financeira, não afastam
a desconfiança dos mercados e, mais importante ainda, não afastam a desconfiança das
populações. Confiança não se constrói apenas com sacrifícios. É preciso que a estratégia
adotada mostre resultados concretos para as
pessoas, apresente um horizonte de esperança e não apenas a perspectiva de mais anos
de sofrimento.
É verdade que a solução de uma crise deve ser
uma solução para o problema das pessoas que vivem
e trabalham em determinada economia, Sr. Presidente.
Não há solução mágica para as finanças de um país
que esteja dissociada dos problemas daqueles que
são atingidos pelo desemprego. Assim, não se pode
conceber a política de austeridade como uma técnica
neutra, que não provoca graves efeitos sociais. A única
solução para o desemprego é o crescimento econômico distributivo, que gera renda, que distribui renda.
As pessoas precisam viver, trabalhar, fazer compras
no supermercado para alimentar a família. Para os
desempregados, os números da contabilidade pública ruins são meras abstrações e sinais de que haverá
mais sofrimento. Os números das finanças públicas de
alguns países europeus são preocupantes, mas não
adianta tentar melhorar os números sem melhorar a
vida das pessoas.
Vou citar aqui, Sr. Presidente, para reforçar os
argumentos da Presidenta Dilma, os déficits nominais
de alguns países: Espanha, 9,4%; Grécia, 9,4%; Portugal, -4,4%; Itália, -3,9%; Irlanda, -13,4%. A dívida
em relação ao PIB da Espanha chega a 69,3%; a de
Portugal, a 108%; a da Grécia, a 170%; a da Itália, a
120%; e a da Irlanda, a 106%. É preciso que se diga: o
déficit nominal brasileiro é inferior a 3%, o acumulado
está algo em torno de 2,7%, e a nossa dívida pública
em relação ao PIB hoje está em torno de 35%.
Mas volto a falar da Presidenta Dilma:
A atividade econômica mais fraca em 2012, as
perspectivas para os anos seguintes e o sofrimento das populações colocam, assim, na
ordem do dia a necessidade do crescimento.
Urge que os países superavitários também façam sua parte, aumentando seu investimento,
seu consumo, e importando mais.
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A solução, Sr. Presidente, apresentada pela Presidenta foi a mesma apresentada por Keynes nos
debates que envolveram a criação do FMI em 1947.
Keynes defendeu a ideia, que foi derrotada, de que a
superação da crise de um país com graves problemas
na sua balança comercial com o exterior dependeria
também dos seus parceiros comerciais. Os países
superavitários deveriam aumentar suas importações,
para estimular a economia do país em crise, do país
com déficit com o exterior. O país em crise não deveria
deprimir ainda mais a sua economia com o objetivo de
reduzir suas importações. A visão de Keynes era uma
visão muito mais equilibrada da relação econômica
entre os países e visava a manter o emprego sempre
em elevados patamares. Toda e qualquer política que
resultasse em aumento de desemprego sempre foi
rejeitada pelo economista inglês. Hoje, as ideias de
Keynes são valorizadas mundo afora, mas continuam
sendo rejeitadas pelo FMI, que propõe políticas de
sacrifício a países já tão fragilizados.
Volto ao pronunciamento da Presidenta:
O que parece cada vez mais claro é que, sem
crescimento, será muito difícil o caminho da
consolidação fiscal. Os ajustes serão cada vez
mais onerosos socialmente e cada vez mais
críticos politicamente.
O Brasil tem implementado medidas de estímulo econômico sem comprometer a prudência fiscal. Também fomos atingidos pela crise,
através da redução dos mercados internacionais, mas estamos ampliando os nossos investimentos públicos e privados em infraestrutura.
Além disso, reduzimos a carga tributária sobre
a folha de pagamento e fizemos a reforma de
previdência dos servidores públicos.
Promovemos programas sociais que, além de
seus efeitos de distribuição de renda, contribuem para manter a demanda interna. Temos
logrado, assim, apesar da crise internacional, manter o desemprego em níveis bastante baixos.
Novamente, comentando a fala da Presidente,
de fato o desemprego no Brasil caiu de 12,4%, em
2003, para algo em torno de 5,4% hoje. Mas chamo a
atenção para o fato de que o Brasil ousou fazer política de distribuição de renda, ousou aumentar o salário
mínimo em mais de 60% em termos reais nos últimos
10 anos, o que aumentou o rendimento do mercado
formal e informal de trabalho, e distribuiu renda via
Previdência Social Pública, que paga por mês 29 milhões de benefícios, e 70% desses têm um piso de um
salário mínimo. O programa Bolsa Família atinge 13,5
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milhões de famílias – em 2004, no ano da sua criação,
eram apenas 6,6 milhões.
Por isso, como disse a Presidenta, temos um grande mercado interno de consumo, cujo movimento de
oferta e de demanda gerou, nos últimos 6 anos, mais
de 11 milhões de empregos com carteira assinada.
Volto ao pronunciamento da Presidenta:
Quando nos reunimos em Guadalajara, duas
décadas atrás, a América Latina ainda vivia
as consequências de sua “crise da dívida”.
Os governantes de então, aconselhados pelo
Fundo Monetário Internacional, acreditavam,
erradamente, que, apenas com drásticos e fortes ajustes fiscais, poderíamos superar com rapidez as gravíssimas dificuldades econômicas
e sociais nas quais estávamos mergulhados.
Levamos, assim, duas décadas de ajuste fiscal rigoroso, tentando digerir a crise da dívida
soberana e a crise bancária que nos afetava,
e, por isso, nesse período, o Brasil estagnou,
deixou de crescer e tornou-se um exemplo de
desigualdade social.
Esse eu considero, Senador Cristovam, um balanço importante da Presidenta Dilma Rousseff sobre
os anos 90 e sobre o enfrentamento àquele período.
Concedo o aparte ao Senador Cristovam Buarque, com grande honra.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Lindbergh Farias, eu estava ouvindo o seu
discurso lá fora e, depois, aqui. A mim me tocou também o discurso da Presidenta na Espanha, que merece uma análise mais profunda. Ela tem razão. Em
um momento de crise, a austeridade pode levar a um
agravamento desta, mas a austeridade pode ser necessária em momentos que não estamos em crise,
para evitá-la. Se olharmos hoje a Espanha, Portugal
e a Grécia, veremos que eles não saem da crise com
austeridade, mas eles entraram na crise por falta de
austeridade. Eles entraram na crise por excesso de endividamento para viabilizar o consumo e por excesso
de consumo propiciado pelo real quando ele chegou
a esses países. E veio a bolha, que é o contrário da
austeridade. Está faltando uma palavra que diga austeridade com a mesma metáfora da bolha. Creio que
nós, como V. Exª falou...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Sr. Presidente...
Hoje, a meu ver, nós estamos precisando de um
pouco de austeridade, para evitar que, depois, tenhamos de evitá-la e gastar muito para retomar o crescimento, porque virá a inflação. Ninguém tem dúvida de
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que o contrário de austeridade é inflação, mas, em países como a Espanha, a Grécia e Portugal, é melhor a
inflação do que a miséria que estão vivendo. Mas aqui
não estamos naquela situação, felizmente, e em grande parte – vamos falar com franqueza – pela austeridade do Presidente Lula no começo do seu governo.
Ele foi austeríssimo. E eu vivi isso, pois, como Ministro
da Educação, queria dinheiro, o que me era negado
todo o tempo pelo Ministro Palocci. Talvez, ele tivesse
razão naquele momento mais do que eu, que estava
apressado para fazer a revolução educacional, que
não fizemos até hoje. Então, é preciso tomar cuidado
com essa afirmação de que a austeridade tem de ser
evitada. Ela agrava a crise depois que estamos nela,
mas é necessária – e não chamemos de austeridade,
mas de responsabilidade – nos momentos em que
não estamos em crise. E creio que estamos correndo
o risco de sair da responsabilidade. Se olharmos a inflação hoje, veremos que ela já está bastante elevada,
embora dentro dos limites. Mas se lembrem de que,
hoje, conseguimos controlar a inflação por medidas
artificiais, como o controle do gasto do custo da gasolina, que está ameaçando a estabilidade da Petrobras.
Controlamos a inflação pelo sacrifício de R$20 bilhões
do Governo para colocar à disposição da indústria
automobilística, vendendo carro mais barato, e pelo
controle das tarifas de eletricidade que ameaçam as
empresas elétricas. Então, a inflação hoje está usando meios artificiais, e, depois, cobra-se um preço altíssimo. Sem eles, a inflação estava muito alta. Então,
não é hora de pensarmos em desperdício, em gastos
elevados, porque hoje ainda estamos em tempo de
evitar a tragédia europeia. Depois que chegar lá, terei
de vir aqui e dizer: é melhor emprego com inflação do
que miséria sem inflação. Mas são duas coisas entre
as quais eu não gostaria de escolher. Já vivemos muito a inflação e sabemos que grande parte do avanço
social que o Brasil teve foi graças à estabilidade monetária. Não vamos ignorar isso. O salário mínimo só
subiu acima da inflação em níveis do PIB, que o Lula
fez – e foi positivíssimo! –, por causa da estabilidade
monetária. Sem estabilidade monetária, aumenta-se o
salário mínimo hoje, e, amanhã, ele já está baixo. Foi
a estabilidade monetária que criou essa classe média
que tantos comemoram. Sem estabilidade monetária,
essa classe média não teria surgido...
(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Agradeço... Ah, sim, o Senador ainda não acabou de
falar! Pode concluir.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Ainda faltam 4 minutos, que podem ser prorrogados por mais...
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Não vai precisar prorrogar por minha causa, embora
seja um tema que mereça ser muito debatido. Está
aqui quem poderia debatê-lo muito bem: o Senador
Requião. Sem estabilidade monetária, não teria havido a ascensão das classes C, D, E. Isso não teria
ocorrido. Não adianta dizer que foram só as medidas
tomadas. Foram as medidas tomadas e um quadro de
estabilidade monetária. Por isso, temos de zelar muito
por essa estabilidade. E temo que esteja começando a
haver certa irresponsabilidade fiscal, seja pelo excesso de exonerações de impostos, seja pelo controle de
preços artificialmente, seja por excesso de gastos, o
que, às vezes, é decorrente da própria Constituição, não
de decisão do Governo. Então, acho que a Presidenta
teve razão ao dar aquela sugestão para a Europa na
crise que está hoje, mas não dá para aplicar aquilo no
Brasil, antes de aqui haver uma crise como a europeia.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Senador Cristovam Buarque, primeiro, quero agradecer o aparte de V. Exª. Eu só queria dar uma opinião
sobre o seu aparte. Essa crise da Europa nem é crise
da falta de austeridade, como dizem alguns, nem crise
do Estado do bem-estar social. Essa crise é a crise da
desregulamentação do sistema financeiro, numa política liberal radical, que deixou o sistema financeiro
completamente livre, sem bases, estimulando empréstimos sem bases concretas para as pessoas pagarem.
Essa é a base da crise americana e da crise europeia
também. Os bancos europeus contraíram empréstimos
com bancos americanos e foram afetados por aquela
crise. Essa crise, depois, virou a crise das dívidas soberanas. Jogaram a crise no colo do Estado.
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Falo muito isso. Inclusive, mais à frente, neste pronunciamento, cito o último artigo de Paul Krugman,
que fala sobre a Suécia, um exemplo bem-sucedido
de Estado do bem-estar social, mostrando que a situação da Suécia é completamente diferente. A Suécia
cresce e está fora dessa crise econômica.
Eu atribuo a origem de toda essa crise à desregulamentação violenta do sistema financeiro norte-americano e europeu.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Sr. Presidente, permita-me aproveitar esta sessão de
segunda-feira à tarde para...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Para ter uma aula com o Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Só quero dizer, Senador Lindbergh, que, com um sistema financeiro muito regulamentado, o consumo não
aumenta. Grande parte da bolha que há no sistema
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imobiliário e também no sistema de bens de consumo se dá graças a um sistema bancário irresponsável.
Mas banco não empresta obrigado; as pessoas vão
tomar o empréstimo. Hoje, no Brasil, está havendo
um pouco disso, com os financiamentos em 100 meses de venda de carros, como havia até pouco tempo.
Então, houve, sim, uma irresponsabilidade bancária,
como o senhor diz. Essa foi a principal causa da crise,
mas essa veio pelo crescimento do PIB além do que
era possível sem jogar dinheiro não existente. O que
se fez? Para vender mais, mais, mais, inventou-se dinheiro. Como é inventar dinheiro? O banco empresta;
o dinheiro não existe do ponto de vista das reservas,
mas circula. Essa circulação sem uma base cobra um
preço alto. O preço é esse da Europa. Aí isso se agrava se se mantém a austeridade. Além disso, eu creio
que a gente deve começar a substituir austeridade por
responsabilidade. É necessária uma responsabilidade
para retomar a crise. Ao mesmo tempo, a austeridade,
como está sendo feita, agrava a crise. Só mais esse
minuto para concluir. A orgia bancária foi decorrente
de uma orgia consumista, se não, não haveria orgia
bancária. Banco não empresta dinheiro a quem não
quer tomar dinheiro emprestado. E nós temos tido um
incentivo para que tomem dinheiro, e tomem dinheiro, e consuma, e compre, e compre. Aí, um dia, isso
cobra um grande preço, e vem a necessidade de uma
austeridade radical e até mesmo suicida.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Eu só quero destacar que havia uma ideologia, um
conjunto de ideias por trás dessa desregulamentação:
a ideia de que não é necessária a presença do Estado
nem para regular o sistema financeiro. Faço questão
de dizer isso.
E digo também, Senador Cristovam Buarque, a
situação fiscal brasileira... Eu citei aqui os números da
dívida pública: Portugal, 108%, dívida em relação ao
PIB; Grécia, 170%. Se bem que esses países estão em
crise muito grande. A nossa dívida pública é cadente.
Nós estamos, agora, aos 12 meses acumulados, em
35%. Sabe de quanto a Europa, o Tratado de Maastricht quer obrigar os países a ter um déficit nominal?
Inferior a 3%. Só a Alemanha está inferior a 3%. Nós,
aqui, somos inferiores a 3%. Nos últimos 12 meses,
com todas as dificuldades do ano, com desonerações,
o nosso déficit nominal está em 2,7% do PIB.
Agora, quando a Presidenta fala em um plano de
austeridade, eu entendo, Senador Cristovam, que V. Exª
tem razão quando fala que é necessário ter responsabilidade fiscal. E quando ela falou em crítica aos planos de austeridade, eram aquelas políticas de ajustes
descoladas de qualquer perspectiva de crescimento.
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E eu cito, novamente, um trecho que eu acho muito importante, porque acho que é uma avaliação dos
anos 90, do que vivemos aqui no Brasil e na América
Latina, muito interessante, e eu vou repetir essa parte
da fala da Presidenta:
Quando nos reunimos em Guadalajara [México], duas décadas atrás, a América Latina ainda
vivia as consequências de sua ‘crise da dívida’
[palavras da Presidente.]. Os governantes de
então, aconselhados pelo Fundo Monetário
Internacional [FMI], acreditavam, erradamente, que apenas com drásticos e fortes ajustes
fiscais poderíamos superar com rapidez as gravíssimas dificuldades econômicas e sociais nas
quais estávamos mergulhados. Levamos assim
duas décadas de ajuste fiscal rigoroso, tentando digerir a crise da dívida soberana e a crise
bancária que nos afetava, e, por isso, nesse
período, o Brasil estagnou, deixou de crescer e
tornou-se um exemplo de desigualdade social.
Aqui, a Presidente, na minha avaliação, fez o diagnóstico correto: indicou que o ajuste fiscal proposto pelo
FMI à América Latina, durante três décadas – que hoje
estão chamando de austeridade fiscal –, para casos de
países em crise fiscal e comercial, o FMI, desde o seu
início, em 1947, já com uma postura conservadora, impunha uma forma bastante peculiar. Um país deficitário
na sua balança comercial, endividado, para receber os
empréstimos de socorro do Fundo, deveria cortar gastos públicos de forma drástica, o que resolveria os dois
problemas econômicos. O corte de gastos reduziria os
déficits da conta corrente e, em consequência, contribuiria para a estabilização da dívida pública. Além disso,
o corte de gastos públicos reduziria a capacidade de
compra da população e, portanto, reduziria também a
demanda por produtos importados, contribuindo para
o equilíbrio comercial com o exterior.
Durante décadas, o FMI somente impôs políticas
econômicas; basicamente obrigava países em dificuldades a cortar gastos governamentais e a conter o crédito
para o consumo das famílias. A partir dos anos 90, o
FMI passou a propagandear e a impor reformas estruturais aos países em crise. Para o FMI, o receituário
somente de políticas econômicas não era suficiente.
Foi daí que surgiu a principal organização em defesa
da implementação de reformas propostas pelo Consenso de Washington, entre elas as privatizações do
patrimônio público e a desregulamentação financeira.
Sr. Presidente, meu pronunciamento é longo, vou
ter que interromper.
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Gostaria de quantos minutos mais para concluir?
Três minutos?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Três minutos. Eu queria concluir falando do resultado
político aqui para a América Latina nos anos 90.
O que aconteceu com a Argentina? O Presidente
Carlos Menem governou a Argentina de 1989 a 1999.
Deixou o país em crise, endividado, com patrimônio
público dilapidado, com alto índice de desemprego e
pobreza. Em 1999, assumiu Fernando de la Rúa, que
resolveu aplicar o mesmo receituário para solucionar
as crises: cortar gastos públicos das áreas sociais, aumentar impostos, promover arrocho salarial ao funcionalismo público. Não obteve sucesso. O povo argentino foi às ruas com o sentimento de tolerância zero às
medidas orientadas pelo FMI, e De la Rúa foi obrigado
a renunciar no dia 20 de dezembro de 2000. Fugiu da
sede do governo, a Casa Rosada, de helicóptero, cenário quase idêntico ao do Equador, onde o Presidente
Lucio Gutiérrez, também de helicóptero, em 20 de abril
de 2005, abandona o Palacio de Carondelet, situação
que vivenciamos aqui, no Brasil, com os episódios de
1992, no Governo Fernando Collor de Mello; Carlos Andrés Pérez, na Venezuela; Salinas de Gortari, no México.
Chamo a atenção porque esse foi o resultado
político da implantação desse criticado plano de austeridade da Presidenta Dilma, aqui, na América Latina.
Sr. Presidente, eu havia feito um discurso mais
longo, porque diziam que, às segundas-feiras, a gente
teria uma flexibilidade. Agradeço muito a V. Exª pelo
tempo, quase dez minutos a mais. Então, agradeço
muito a tolerância.
Acabo minha fala trazendo aqui o jornal El País:
“Dilma, a forte”. Uma entrevista de três páginas com
matéria de capa.
Cito aqui o primeiro trecho da entrevista ao jornal
El País, em que a Presidente diz:
O problema europeu não é o seu estado de
bem-estar social, mas sim o fato de terem aplicado soluções inadequadas contra a crise, que
resultaram em um empobrecimento da classe
média. E se essas coisas continuarem assim,
será gerada uma recessão generalizada.
Muito obrigado e obrigado pela tolerância de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Obrigado a V. Exª.
Parabéns pelo belo pronunciamento, dando uma
verdadeira aula de País e de mundo. V. Exª está revezando com o Prof. Senador Cristovam Buarque. Aprendemos muito com V. Exª e com os apartes do Senador
Cristovam Buarque.
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Concedemos a palavra ao nobre Senador Romero Jucá, para uma comunicação inadiável, por cinco
minutos; em seguida, ao Senador Roberto Requião,
como orador inscrito, após o Senador Romero Jucá.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Presidente, pela ordem, peço para falar pela
Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – V. Exª já está inscrito, mas ainda há, como
Líder, o Senador Paulo Davim, pelo PV, e o Senador
Francisco Dornelles, pelo PP.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei breve.
Quero fazer dois registros. O primeiro deles é um registro e um apelo, Presidente Raupp, para que os Líderes
tanto do Senado quanto da Câmara, da Comissão de
Orçamento, possam, até amanhã, fechar o entendimento para que tenhamos condição de votar o parecer preliminar de minha autoria, como Relator-geral do
Orçamento, para que possamos iniciar o procedimento
efetivo de confecção do Orçamento.
Há mais de duas semanas, o meu relatório preliminar está pronto, Presidente Raupp, aguardando a
votação na Comissão de Orçamento. Apesar do esforço
do Presidente da Comissão, Deputado Paulo Pimenta,
não se construiu ainda um entendimento entre base
do Governo e Líderes de oposição para que se possa
votar essa matéria. Nós já estamos atrasados. Amanhã, quando espero que se possa votar essa matéria,
já será dia 20 de novembro. Ao se votar o relatório preliminar, abre-se prazo de dez dias para a apresentação
das emendas individuais, coletivas e de comissão. Só
a partir daí, portanto a partir do dia 30 de novembro é
que os relatores setoriais teriam condição de começar a fazer os seus relatórios setoriais, a votar esses
relatórios setoriais, e, logo após, eles devem ser remetidos a mim, como Relator-Geral, para consolidar
essa proposta orçamentária.
Portanto, nós estamos com um prazo extremamente
exíguo, e é fundamental que, amanhã, nós possamos votar esse relatório preliminar, iniciando esse procedimento.
Então, eu gostaria de fazer um apelo ao Líder do
Governo no Congresso, Senador José Pimentel; aos Vice-Líderes; aos Líderes na Câmara e no Senado; na Comissão de Orçamento; e aos membros da Comissão de
Orçamento, para que, mesmo que não se construa um
acordo, nós tenhamos condição de presença para discutir
e votar o relatório, porque esse é o passo fundamental para
dar prazo aos procedimentos que nós precisamos fazer.
É importante nós votarmos o orçamento até o dia
22 de dezembro. É fundamental que o País comece
o ano com um orçamento de investimentos podendo
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ser acionado. Nós temos que retomar o crescimento
da economia. Nós temos que retomar a curva ascendente de criação de empregos, e, para isso, nós temos
que ter o investimento público, Senador Valdir Raupp,
como um instrumento importante nessa construção do
fortalecimento e do crescimento da economia.
Então, nós não podemos deixar o orçamento para o
ano que vem, porque isso implicaria atraso de investimentos não só diretos do Governo, mas também das estatais;
isso implicaria atraso de obras do PAC; isso implicaria,
enfim, uma série de procedimentos que prejudicariam a
atividade econômica e o emprego no nosso País.
Portanto, fica aqui este registro da necessidade
e da importância de nós construirmos esse entendimento e votarmos, amanhã, esse relatório preliminar.
Gostaria de registrar também, Sr. Presidente, a
Medida Provisória nº 588, editada pelo Governo, que
concede recursos para o Fies, o financiamento estudantil. A medida provisória que tratava do Fies caiu por
decurso de prazo, mas a Presidenta Dilma, prontamente
– no sentido de dar suporte à essa linha de financia-
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mento, que é fundamental para milhares de brasileiros
e brasileiras que, hoje, fazem faculdade, contando com
esse financiamento –, emitiu uma medida provisória
no valor de R$1.683.716.400,00, exatamente para
suportar esse financiamento e dar prosseguimento a
esse programa exitoso, a esse programa que tem um
caráter social extremamente relevante, que é colocar
o jovem, a jovem brasileira na faculdade.
Então, é uma medida provisória que entendo que
vai ter o suporte e o apoio de todas as Senadoras e
Senadores desta Casa, mas gostaria de aplaudir a
Presidenta Dilma e de registrar a importância dessa
medida provisória, que dá suporte ao Fies, pedindo a
sua transcrição, da Medida Provisória nº 588.
Era isso que gostaria de registrar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Obrigado a V. Exª.
Esta Presidência reforça o apelo de V. Exª, no
sentido de que as Lideranças tanto do Governo quanto
da oposição possam chegar a um entendimento, para
votarmos o Orçamento até o dia 22 de dezembro. Eu
que já fui Relator do Orçamento, sei que essa é uma
tarefa difícil, mas V. Exª, que tem habilidade como Líder, que o foi aqui, por quase uma década ou mais,
conseguiu fazer esse entendimento para votarmos o
Orçamento da União.
Eu queria, antes de passar a palavra ao Senador
Roberto Requião, agradecer a presença dos Conselheiros Tutelares do Estado da Bahia, que estão presentes no plenário, nas galerias do Senado Federal.
Sejam bem-vindos! Fiquem à vontade na Casa
do povo, no Congresso Nacional.
Com a palavra o nobre Senador do Estado do
Paraná, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Raupp, antes de mais nada, faço à Mesa
um requerimento de tolerância de tempo, nesta esvaziada segunda-feira do Senado Federal.
Venho aqui prestar contas. Presto contas, mais
uma vez, das minhas atividades como Presidente da
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul,
em missões no exterior. Retorno, agora, de Cádiz, na
Espanha, onde participei de mais uma Assembleia da
EuroLat, que reúne Parlamentos latino-americanos e
o Parlamento Europeu. Lá, como no Fórum de Guadalajara, no México, assim como nas sessões do Parlamento Andino, em Lima, no Peru, dominou o mesmo
tema: a crise financeira global.
Se em Guadalajara, com poucas discrepâncias,
concluímos que o neoliberalismo não tem nada a contribuir para a libertação dos povos das desgraças que
ele próprio engendrou, em Lima, ouvimos, estarrecidos,
o Presidente da Suprema Corte do país dizer que uma
das tarefas fundamentais do Judiciário é a de garantir
o livre mercado, contra toda veleidade de regulamentá-lo. A sacralização do pacta sunt servanda.
Parece que nossas Supremas Cortes enfiaram-se por ínvias sendas.
Na Europa, foi possível um contato direto com os
estragos – e a reação popular a eles – causados pela
política de austeridade fiscal imposta a Portugal, Espanha, Itália e, principalmente, à Grécia, pelo Fundo
Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco
Central Europeu, a tão amaldiçoada Troika. De forma
clara, sem qualquer véu, a conta da quebra dos bancos com a débâcle financeira de 2008 está sendo repassada aos trabalhadores e à classe média na forma
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de arrocho salarial, desemprego, corte nos gastos de
saúde, educação, previdência, habitação, aumento da
jornada de trabalho sem compensação salarial.
E mais, Senador Cristovam: o desemprego na
Espanha já ultrapassa os 25%. Mais de 400 mil famílias já perderam suas casas, retomadas pelos bancos,
provocando uma onda de suicídios. E, até o final do
ano, projeta-se, mais 180 mil famílias serão expulsas
de suas residências.
E leio nos jornais brasileiros que a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro promove, naquela cidade, entre os dias 6 e 9 de dezembro, uma grande feira de oferta de imóveis, colocando
à venda milhares de casas e apartamentos, tentando
atrair os ricos brasileiros porque os pobres portugueses não têm mais como pagar suas casas.
Segundo o Banco de Portugal, o banco central
deles, mais de 37% das famílias lusitanas têm algum
tipo de dívida; 25% dos domicílios têm dívida hipotecária de difícil – na realidade, Senador Raupp, de impossível – resgate.
Sob a regência da Srª Merkel, uma dama de ferro
tardia, uma chanceler de ferro deslocada no tempo, a
Troika assume o interesse das classes dominantes,
releva as estripulias do mercado financeiro, cobre os
rombos dos bancos, premia a especulação por mais
destinada que tenha sido.
Enquanto os inventores do subprime, enquanto os
bancos, seguradoras e especuladores são resgatados
e salvos sem arranhões, suas vítimas, os trabalhadores
desses países, são punidos. Enfim, nada mais do que
o triunfo, a prevalência da ordem natural das coisas
sob o capitalismo selvagem. Foi o que vi na Europa.
Vi mais. Vi no México e no Peru, vi nos debates
da Assembleia da EuroLat, que, isoladamente, que
sozinhos, por nossa conta e risco, não vamos longe e
permaneceremos presos à terrível ditadura do capital
financeiro internacional.
Paulo, o apóstolo, a quem talvez se deva a afirmação do cristianismo, sustentava que fora da Igreja não
havia salvação. Da mesma forma, é possível assegurar
que, fora da unidade e da simbiose latino-americana,
sul-americana, hoje, para nós, não há salvação. Não
há redenção para os nossos povos, não há futuro para
os nossos países, não há clemência para os nossos
seculares sonhos de independência, desenvolvimento e bem-estar fora da unidade latino-americana. O
axioma é tão antigo e os pressupostos tão incontestáveis que reafirmá-los pode soar óbvio, pedante ou
até mesmo tedioso.
A indispensabilidade da união latino-americana é
uma dessas verdades que, de tanto serem reafirmadas,
parecem embotar os nossos sentidos, tornando-os in-
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sensíveis a elas, mas são verdades que, a cada passo
de nossa história, especialmente em conjunturas de
crise econômica, como agora, explodem à nossa frente.
O que nos impede de despertar? O conhecido
ditado “o uso do cachimbo faz a boca torta” aplica-se
aqui à perfeição. O nosso cérebro e a nossa alma, toda
hora alvejados por uma mídia servil aos interesses imperiais e sempre pronta a revalidar a nossa inferioridade, entortam e distorcem nossa percepção, deformam
a nossa vontade e moldam o nosso conformismo.
Todo sentimento de latino-americanidade é tratado com deboche, como manifestação atrasada, jurássica. Moderno e avançado – proclamam os nossos
liberais de fancaria e seus meios de comunicação – é
resignar-se ao papel de produtores de commodities
e consumidores de produtos importados. Moderno,
dizia Fernando Henrique Cardoso, é ser dependente.
Moderno são os acordos bilaterais, amarrando o mais
fraco ao mais forte. Atrasado é formar blocos, buscando
o perfeito equilíbrio entre os interesses de cada país.
Moderno, como queriam Menem, Fernando Henrique,
Fujimori, Salinas de Gortari, é a Alca, é a recolonização da América Latina.
Ao discursar na abertura da 67ª Assembleia Geral da ONU, nossa Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, fez duras referências à política econômica dos
países centrais. Criticou a guerra cambial, deplorou a
opção por políticas de recessão, políticas ortodoxas
que aumentam a recessão, esmagam os trabalhadores e prejudicam ainda mais os países em desenvolvimento. Defendeu as iniciativas de defesa comercial
dos países emergentes, repelindo a classificação de
que elas sejam protecionistas.
Enfim, posições que cada um de nós, mesmo os
mais críticos à Presidente, assinaria embaixo, mas não
a imprensa brasileira, não as elites do nosso País. Os
principais veículos de comunicação do Brasil abriram
espaço a críticas amargas ao discurso da Presidente,
posicionando-se em defesa do Federal Reserve, da
Troika, do Fundo Monetário Internacional.
Como observou o nosso economista José Carlos de Assis, o empreguismo parece coisa antiga, mas
lamentavelmente está vivo, e muito vivo.
Logo, se é verdade que fora da unidade latino-americana não há salvação, da mesma forma, é verdade cristalina que sob as classes dominantes dos
nossos países não há saída para o atraso, para se
desatar as amarras que nos prendem à dependência,
à condição miserável de mendicantes.
As elites de nossos países, com seus instrumentos de dominação, como a mídia, setores das igrejas,
o ensino, a academia, o sistema político eleitoral, o
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Judiciário, são inimigas de toda mudança, de qualquer
reforma, por inofensivas que possam parecer.
Como se vê, a primeira barreira à unidade latino-americana está em nossos próprios países. Mesmo
em países em que os governos tendem à esquerda,
persiste, resiste uma burguesia tacanha, retrógrada,
culturalmente limitada, sempre de plantão para apoiar
golpes de estado ou então conspirando no Judiciário,
no Legislativo, na imprensa, para que tudo permaneça
como está, reformas lampedusianas. Quando se movimenta é para antecipar a possibilidade de mudanças,
segundo o velho preceito lampedusiano.
Assim, quando vejo elogios à consolidação da
democracia nos países latino-americanos, instintivamente me ponho de alerta. O que se vê, na verdade,
é a consolidação do status quo, com alguma tintura de
boas maneiras, de civilidade, coisa para liberal norte-americano e europeu algum colocarem defeito.
O termômetro máximo de nosso estágio democrático ou, quem sabe, civilizatório para esses observadores da evolução de nossas habilidades com talheres e louças, para esses observadores do exótico,
são as eleições. Se elas forem, segundo os critérios
deles, suficientemente higiênicas, eles concedem-nos
o Nihil Obstat, para que possamos ser admitidos no
maravilhoso mundo da democracia ocidental. Oh, glória!
Antigamente, abalavam-se para esses trópicos
para observar os pássaros; hoje, abalam-se para observar eleições, com o mesmo espírito de busca pelo
inusitado.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, confesso que, às
vezes – ultimamente, muitas vezes –, impacienta-me
o arrastar do tempo, as delongas desse lento tempo
latino-americano, esse encantamento de Macondo, que
nos imobiliza e enfeitiça. Parece que nada anda, que
a modorra tropical, como uma doença do sono, deixa-nos letárgicos, apáticos, resignados. Mesmo quando
nos agitamos sacudindo a pasmaceira, o fazemos
dentro da moldura institucional, respeitando os limites
do quadrado onde querem que nos condicionemos e
nos movimentemos.
A quadratura do quadrado tem sido a limitação
do nosso espaço. Quer dizer, pensamos, raciocinamos, projetamos e propomos dentro das instituições.
Discutimos a crise, examinamos suas raízes e apontamos as saídas dentro das instituições da chamada
normalidade democrática, de respeito aos contratos
e às regras do jogo. Mesmo as nossas palavras mais
duras, mais incandescentes, transformam-se apenas
em belas palavras diante do muro das instituições,
das pedras da lei.
Mas que são as instituições que governam cada
um de nossos países? Cui prodest? Cui bono? A quem
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elas interessam? A quem elas beneficiam? Certamente não à maioria de nossos povos. Logo, não são democráticas; não aos interesses nacionais. Logo, não
servem aos nossos países; não ao progresso da civilização, à libertação do homem da exploração e da
miséria. Logo, não são humanitárias.
Singelamente, o que quero dizer é que se esgotou o tempo das belas palavras, das belas intenções.
Esgotou-se o tempo da convivência com este modelo
institucional. Fomos derrotados, claramente derrotados
em nossas pretensões de rompimento, de mudança
radical do sistema nas décadas de 50, 60 e 70.
Senador Cristovam, nós perdemos.
Não interessa examinar aqui o porquê, mas perdemos. Ou atordoados pela derrota, ou cansados da
revolução, ou fascinados pela possibilidade de ascensão ao Parlamento, ao governo – nunca ao poder,
ressalve-se –, reinventamos, “latino-americanamente”,
o Pacto de Moncloa, embora, na substância, registre-se a mesma capitulação.
Será que não basta? Será que já não deu para o
gasto? O que avançamos, nessas três últimas décadas,
na Latinoamérica, sob a égide de tal democracia e sob
governos ditos ou tidos como de esquerda? Governos
populares, Valdir Raupp.
Sei, sei. Argumenta-se que diminuímos a desigualdade, reduzimos a mortalidade materno-infantil,
tornamos menor o número de analfabetos, distribuímos alguma espécie de renda, trouxemos dezenas
de milhões de deserdados ao maravilhoso mundo do
consumo de três refeições diárias, e isto e mais aquilo.
Parabéns. Muito bom. Mas desde quando iluminar com uma luz ainda débil os cantos escuros dessa
miséria tão antiga significa o descortino, a aurora de
um novo tempo? Se nos contentamos com pouco, se
agimos como as madames dos chás de caridade, se
nos equiparamos aos jogadores de futebol e às celebridades televisivas, que sobem os morros ou descem
as palafitas para fazer trabalhos sociais, tudo bem,
estamos servidos. Acredito, no entanto, que a nossa
missão seja maior.
Não é possível que aceitemos que a melhoria
de vida das camadas mais pobres seja vista como
uma revolução. O acréscimo de uma refeição a mais
no cardápio dos pobres e, de vez em quando, o luxo
de um pedaço de carne, além de televisão, geladeira,
móveis e, quem sabe, até um carro, não mudam a substância das coisas. E nada garante que tais conquistas
persistam ou que suportem um pequeno sopro, uma
marolinha que a crise provoque.
Reconheçamos: nada mudou. Se a natureza
das coisas não mudou, se a substância é a mesma,
que temos, então, a festejar? Da mesma forma que
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é verdade que a vida dos mais pobres melhorou um
tanto – não vou aqui, Senador Lindbergh, falar sobre
essa besteira, essa asnice tremenda da nova classe média, para poupá-los de tanta sandice –, é mais
verdade ainda que a política econômica não mudou
essencialmente. Não mudou absolutamente nada. As
nossas elites, os chamados “capitães da indústria”, os
grandes comerciantes e o agronegócio não se opõem
a certa intervenção estatal da economia, mas querem
que a produção e o desenvolvimento capitalista se
deem sob o absoluto e total controle deles.
Querem a participação do Estado, porque o Estado é o maior gerador de capital disponível no momento.
E esse Estado – o maior gerador de capital disponível
–, mesmo quando sob governos de esquerda e à esquerda, contribui para a perpetuação das desigualdades, para a exacerbação da concentração de renda.
Insisto, Senador Cristovam: alvíssaras! Saudemos, louvemos e agradeçamos os beneméritos que
acrescentaram uma refeição a mais na mesa dos pobres, mas isso não é a revolução sonhada. Se as concepções e os interesses de classe que guiam a política
econômica continuam exatamente os mesmos, irrepreensivelmente os mesmos, o que mudou? Alguns afagos
aos pobres depois de cinco séculos de apartheid social
e depois de século e meio do fim da escravatura são
mudanças? A redemocratização de nossos países na
sequencia da remoção das ditaduras militares e civis,
porque já imprestáveis, demasiadamente onerosas
para o império e seus aliados nacionais, o fim delas
não mexeu uma única vírgula no caráter de classe de
nossa sociedade.
Examinemos as nossas constituições. As nossas
constituições ditas democráticas, ditas cidadãs, ditas
libertadoras, não tocam em nada que possa colocar
em cheque o caráter de classe de nossa sociedade.
Longe de eu pretender constituições socialistas. Não
é isso. Decididamente, não é isso. Quero dizer que
nossas leis sacralizam e pretendem petrificar a ideia
de uma sociedade com dominantes e dominados,
detentores dos meios de produção e vendedores da
força de trabalho.
Assim sendo, como, então, imaginar uma política
econômica que contradite tais preceitos?
Diariamente, aqui no Senado, no Senado da República do nosso Brasil, nas Comissões e nos Plenários
desta Casa, assim como na Câmara dos Deputados,
aprovam-se emendas à Constituição. Diariamente! No
entanto, nenhuma emenda, uma mísera que fosse, arranha prerrogativas dos dominantes, faz cócegas no
sistema bancário, cutuca os graníticos pilares em que
se funda a República brasileira.
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O Jurista Fábio Comparato, fazendo uma exegese
de nossas leis, examinando a realidade das coisas em
nosso país, conclui: “No Brasil, o povo não tem poder
algum, faz parte da encenação, faz parte do conjunto
teatral, mas não faz parte propriamente do elenco.”
De fato, as leis, as nossas leis, não foram feitas
para consagrar a plenitude da justiça e, sim, para garantir privilégios ou, quando muito, para remendar, mitigar situações a fim de que tudo continue como está.
Remendos. Observe-se que demoram séculos para
serem cerzidos, e não falo dos 300 anos da escravatura dos negros, legalizada em nossas Cartas.
Mas não vim aqui propor reformas constitucionais, não quero remendar o que parece irreparável.
Ruptura, essa é a palavra, essa é a ideia que gostaria
de introduzir em nossas discussões. Da mesma forma
que sem unidade não há salvação para a América Latina, sem ruptura não há saída para a crise com a qual
o capitalismo selvagem nos contamina. Na verdade, o
que queria dizer mesmo é que sem revolução não há
salvação. Parênteses, no entanto. Quando falo em revolução não estou concitando ao levante, a pegar em
armas. Os conservadores, pródigos em mistificações,
buscam sempre associar a proposta de revolução à
luta armada, à violência, estigmatizando a ideia de
transformação, de mudança estrutural da sociedade.
Não só a direita, mas também certa esquerda dogmática, tão aferrada ao pé da letra quanto os criacionistas.
Experiências, aqui mesmo, na América Latina,
experiências, na Europa, exemplificam que é possível atingir um grau avançado de ruptura, lançando-se, assim, as bases para a construção de uma nova
sociedade que tenha como medida, princípio, meio e
fim, os interesses nacionais e populares. Utopia? Não.
Sonhar é melhor que o inútil, o estéril e o esgotante
trabalho de deitar remendos em um tecido que já se
deteriora e apenas não se desfaz em mil pedaços porque não agimos.
É o desafio que lanço. Sim, concordo. Vamos discutir a crise. Vamos sinalizar as saídas para o impasse.
Sim, vamos desancar a “financeirização” da economia
e apontar os seus malefícios para a civilização. Sim,
vamos detonar a tróika. Sim, vamos deplorar o conservadorismo dos nossos governos ditos de esquerda, no
enfrentamento da crise. Sim, tudo isso. Mas ousemos
um passo a mais. Vamos abrir um espaço para debater a revolução, a radicalização de nossas propostas,
um avanço para além da quadratura da moldura. É
legítima a revolução.
Até quando vamos ler, pensar e decidir segundo
os interesses dos dominantes, segundo os interesses
da grande mídia, acuados por ela, chantageados por
ela, aterrorizados por ela? Se eles consideram legíti-
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mo, de direito, fazer desabar sobre os trabalhadores e
a classe média o preço da crise, mais legítima ainda
é a reação a essas imposições. Ruptura, revolução,
subversão das instituições que apenas servem para
apertar ainda mais os grilhões da dominação. O resto, bem, o resto, Senador Cristovam, é diversão, do
italiano divertere, desviar do que realmente importa.
Concedo, com o máximo prazer, com a tolerância
da Mesa, um aparte ao Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Raupp, eu creio que um discurso como esse
merece não um, mas muitos apartes.
Quero começar, Senador Requião, dizendo da
alegria que eu sinto de ouvir a palavra revolução sendo dita, dessa tribuna, porque, aparentemente, virou
uma palavra maldita, enquanto é uma palavra nobre.
Foi uma revolução que fez os Estados Unidos; foi uma
revolução que fez o mundo moderno, a partir da França; foi uma revolução científica e tecnológica que, 200
anos atrás, deu início a um novo mundo e que, ultimamente, nesses últimos 30 anos, está dando início
a outro mundo. E nós precisamos de revolução, sim,
mas parece que as pessoas estão com medo de falar
isso. Só que eu acho que essa revolução talvez vá além
do que muitos falam hoje – e é aí que eu gostaria de
provocá-lo. Quando vejo, hoje, o discurso do Senador
Lindbergh – um belo discurso, com muita coerência –,
eu fico pensando que nós, hoje, estamos divididos entre
uma direita insensível ao desemprego do povo e uma
esquerda insensível ao povo vivendo em um mundo de
inflação. Não podemos esquecer que, mesmo com o
pleno emprego, o mundo sob inflação é perverso para
os pobres também. E o Presidente Lula conseguiu aumentar o salário mínimo – e graças a isso o Brasil deu
um grande salto – por causa da estabilidade monetária, volto a insistir. Sem estabilidade monetária, você
aumenta o salário mínimo hoje e rouba dele amanhã.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Pois bem, nós temos de ir além dessa revolução dos
anos 50 e pensar outra coisa. Essa outra coisa, Senador Requião – e, aí, a minha provocação –, é revolucionar a revolução, não no método – esses, aqui, são
muito jovens e talvez não se lembrem –, como defendia Régis Debray. A revolução dele era no método de
se fazer revolução: não nas cidades, com as greves,
mas no campo, com as guerrilhas. Não. A revolução
na revolução de que falo é mudar o propósito do sistema social. Não dá para continuar, Senador Raupp,
achando que ser revolucionário é prometer ilusoriamente que todos serão ricos. Nós temos de ter uma
revolução que prometa que todos serão felizes – e não
são sinônimos. Para se chegar a ser feliz, primeiro, não
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deve haver nenhuma necessidade básica – isso sim!
Depois, deve haver a permissão de uma escada de
ascensão social a que todos tenham acesso, que é a
educação de qualidade igual para todos. A revolução,
para mim, Senador Requião, é o filho do mais pobre
trabalhador na mesma escola do filho do mais rico
patrão. Essa é a revolução. Aí, cria-se uma escada de
ascensão social. Ninguém com necessidades básicas,
e, depois, cada um que use os seus recursos para o
que quiser: uns, para ter tempo livre; outros, para comprar bens de consumo. Hoje estão querendo que todo
mundo compre esses bens de consumo. Há um limite
ecológico e há um limite financeiro, porque isso exige
endividamento. Nós temos, hoje, uma parcela imensa
da população mundial, mesmo a que está dentro do
sistema, mesmo a que tem emprego, escravizada pela
dívida, e não porque o banco levou dinheiro para ela,
mas porque ela foi pedir dinheiro ao banco. A gente
joga a culpa toda nos bancos. Os bancos são como
aquele que sequestra quem quer ser sequestrado. O
cara chegou ali e disse que quer ser sequestrado, o
outro... E vejam a força dos bancos: quando começo
a criticá-los, perco a voz. Mas não podemos jogar a
culpa só nos bancos. O nosso sistema é “endividador”;
logo, é submetido à ditadura do sistema financeiro pela
própria essência do nosso sistema consumista, e não
porque os banqueiros empurram dinheiro. Então, eu
gostaria de ver uma revolução no próprio projeto de
sociedade, no propósito da sociedade, que não seja
só o Produto Interno Bruto, que não seja só o PIB;
mas o aumento do bem-estar e da própria felicidade
dos seres humanos, o que exige emprego, o que exige não ter necessidades básicas, mas o que exige,
sobretudo, liberdade para usar bem o tempo livre na
realização dos seus objetivos de bem-estar, que não
podem ser os mesmos: consumo, consumo, consumo;
escravizando, escravizando, escravizando; sob a forma
de dívida, dívida, dívida. Então vamos revolucionar a
revolução. Mas, de qualquer maneira, pelo menos eu
vejo o senhor talvez... Não tenho visto muito os outros; eu tenho também falado. Às vezes eu não digo
“revolução”, digo “inflexão” histórica. Mas eu fico feliz
de ouvir a palavra “revolução” desta tribuna. Está-se
precisando falar mais dela aqui.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Senador Cristovam, nos últimos 15 dias, eu participei, no Parlamento Andino, em Lima, de um debate
no Fórum de Guadalajara, no México, e, até antes de
ontem, eu estava na reunião da EuroLat, em Cádiz, na
Espanha. Eu vi o desespero das populações na rua.
Eu vi, em Granada, 50, 60 mil pessoas marchando em
protesto contra a exploração dos bancos e o despejo
dos trabalhadores das residências financiadas que eles
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não podem pagar. Mas eu, nesse tempo todo, preguei
a crise, o partido da crise, partindo do pressuposto de
que, por exemplo, o Brasil e o México só conseguiram
um avanço extraordinário, nos anos 30, com a crise do
mundo imperial. Com a crise, os países dominantes
não têm muito espaço para se preocuparem com os
outros. E foi nesse espaço da crise que Getúlio Vargas montou a Siderúrgica Nacional; foi nesse espaço
da crise que Lázaro Cárdenas iniciou a industrialização do México. E lembrava que, em chinês, a palavra
“crise” é escrita com o mesmo ideograma com o qual
se escreve “oportunidade”. É a oportunidade de aproveitarmos a crise para reformarmos definitivamente a
nossa política econômica.
Mas o que vi no Parlamento Andino? Vi o Presidente da Suprema Corte do Peru dizendo que a
finalidade do superior tribunal peruano é defender o
livre mercado e o pacta sunt servanda, os contratos
bilaterais propostos pelas potências. Mas eu dizia a
eles que, se nós saímos com alguma comodidade da
crise de 2008/2009, com a solidariedade planetária,
isso não existe mais agora.
Os Estados Unidos, tomados pelas ideias do Tea
Party, influenciando os republicanos, que são maioria
na Câmara, e a Merkel, com a sua política de absurda
austeridade na Alemanha, estão viabilizando o mesmo
tipo de política: austeridade fiscal...
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
–...corte nas despesas de educação, de saúde, aumento da carga horária dos trabalhadores, expansão
monetária e utilização da moeda para explorar outros
mercados. Todos pretendem, todos, mesmo a China,
que mudou o seu comando agora, exportar o desemprego. Eles querem produzir internamente austeridade
fiscal e vender para o mundo, exportar o desemprego
estruturalmente dos seus países.
É de uma cristalinidade absoluta que isso não
vai dar certo. Quando todos estão pretendendo a mesma coisa, ninguém conseguirá esse avanço. Todos
eles querem para nós qualquer coisa parecida com
o Tratado de Methuen – que acabou com Portugal –,
quando a Inglaterra ofereceu isenção fiscal absoluta
para a entrada do vinho do Porto nas suas fronteiras,
e Portugal ofereceu isenção absoluta para os manufaturados e para os tecidos. A Inglaterra acabou com a
possibilidade do desenvolvimento industrial português,
que tinha sido dono dos mares e dos descobrimentos.
E o ouro do Brasil, drenado para Portugal, de lá ia para
a Inglaterra para a compra dos bens industrializados.
O liberalismo econômico surge com a inspiração
do Tratado de Methuen, influenciando David Ricardo
e Adam Smith na defesa da Companhia das Índias
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e do ouro brasileiro que transforma a Inglaterra num
soberano do comércio no mundo. Os Estados Unidos
se livram disso com George Washington, depois da
Revolução, com a nova política americana.
Alexander Hamilton, já falei muitas vezes nesta
tribuna, nomeado uma espécie de ministro da economia da época.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Henry Clay, Henry Carey, o alemão Friedrich List
criam a nova economia americana. E os Estados Unidos se recusam a ser fornecedores de matéria-prima
e mão de obra barata e iniciam sua industrialização
com o Tratado das Manufaturas, que Alexander Hamilton manda para o Congresso norte-americano. E aí se
construiu um país fantástico, que acaba se demolindo
com a financeirização da economia.
O tempo que eu tenho seria muito escasso para
abordar a crise americana e as suas fases.
Nós aprendemos com o mundo e com as experiências a raiz da crise e o desastre da financeirização,
e acabamos embarcando na mesma canoa.
Hoje pela manhã, eu dizia ao nosso Presidente
Michel Temer – e, posteriormente, conversava com o
Senador Lindbergh Farias e com o Senador Cristovam
Buarque – que o discurso da nossa Presidenta Dilma
em Cádiz foi magnífico, foi perfeito, foi afirmativo. Foi
a defesa dos interesses nacionais, foi a contraposição
clara ao bilateralismo dos acordos. E seria uma maravilha se o discurso da Presidente se transformasse de
verdade na prática do Governo brasileiro internamente
e no espaço do Mercosul.
Com o máximo prazer, concedo um aparte ao
Senador Lindbergh Farias.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador Roberto Requião, serei bem breve. Pedi este
aparte para cumprimentá-lo por um dos grandes pronunciamentos a que assisti este ano, neste Senado
Federal, pela força, pela coragem na defesa das ideias.
Concordo integralmente com o diagnóstico dessa crise
econômica internacional. No entanto, faço alguns reparos, porque tenho uma diferença de conteúdo apenas
na questão latino-americana e brasileira.
(Soa a campainha.)
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Acho,
de fato, Senador Roberto Requião, que estamos fazendo um desembarque dessas políticas neoliberais.
Falava ao Senador Cristovam Buarque que não é a
busca do crescimento pelo crescimento. Temos, no
Brasil, um crescimento com a grande inclusão social:
40 milhões de pessoas ascenderam à classe média.
O discurso da Presidenta Dilma – e fiz um discurso
sobre esse pronunciamento...
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Mas pode desembarcar subitamente pela falta
de industrialização do Brasil, pela primarização da
economia...
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Nós
sabemos que isso é um problema.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Em um desastre sem limite que nenhum de
nós deseja.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Nós
sabemos que isso é um problema, mas no mundo
inteiro, Senador Roberto Requião, o discurso é sempre a mesma ladainha: os velhos planos de austeridade que encaramos aqui na década de 90. Apenas
aqui na América Latina está sendo possível, talvez, a
construção de outro caminho. Mas faço apenas esse
reparo em relação à minha divergência de conteúdo,
em relação ao nosso caminho, mas quero elogiar o
pronunciamento de V. Exª...
(Interrupção do som.)
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – ...e
queria acabar, inclusive...
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Vou conceder mais dois minutos para V. Exª
concluir o seu pronunciamento.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Só para
acabar, lembro que V. Exª falou da crise na Europa e
dos suicídios, e eu queria, Senador Roberto Requião,
enriquecer o pronunciamento de V. Exª com o trecho
de uma carta de um farmacêutico aposentado grego,
de 77 anos, que se suicidou...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Apoteker.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – ...e
que diz o seguinte:
O governo de ocupação de Tsolakoglou [ele
fez referência ao governo colaboracionista grego na época da ocupação nazista] aniquilou
qualquer possibilidade de sobrevivência para
mim, que vivo de uma aposentadoria digna
que paguei por minha conta sem nenhuma
ajuda do Estado, durante 35 anos. Dado que
minha idade avançada não me permite recorrer
à força – embora se um grego empunhasse
um Kaláshnikov, eu seria o segundo a fazê-lo
–, não me restou qualquer outra solução para
um final digno, antes de ser obrigado a buscar comida no lixo. Tenho fé de que, um dia,
os jovens sem futuro se erguerão em armas
e, na praça Sintagma, pendurarão os traidores da nação, como os italianos fizeram com
Mussolini em 1945.
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Esse é um bilhete deixado por Dimitris Christoulas, que se matou com um tiro a poucos metros do
Parlamento grego, no início de abril deste ano. Cumprimento V. Exª por esse pronunciamento, que considero um dos grandes discursos feitos no plenário desta
Casa neste ano.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Senador Lindbergh, eu vi o desespero dos espanhóis,
mas, hoje, alimento uma certeza: temos uma crise inevitável, que chega ao Brasil também.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Ela pode ser longa, estiolando a economia dos países, ou ela pode repentinamente ser abrupta, com um
desastre como a queda do Lehman Brothers; como a
provável saída da Grécia, que a Merkel evitou agora,
dando-lhe 2 anos; como a quebradeira da Espanha
ou de Portugal. Mas vi uma greve de vários países simultaneamente: Portugal, Espanha, Bélgica, Grécia e
Itália. Isso ocorreu simultaneamente na Europa. E nós
temos de começar a pensar em uma mudança radical
desse processo.
Acho que a Presidente Dilma... Louvo, como você
também louva, a integração de 44 milhões de brasileiros a refeições três vezes ao dia, mas isso tudo pode
desabar de uma hora para outra. Nós temos de apostar pesadamente no Mercosul. A entrada da Venezuela foi abençoada com seus R$450 bilhões de Produto
Interno Bruto. Mas não nos podemos esquecer de que
a Venezuela não se conformará em ser um mercado
consumidor para produtos fabricados no Brasil e alguns
poucos na Argentina. Nós temos de montar um projeto de desenvolvimento do Mercosul. E precisamos,
sim, negociar com a Europa, mas não bilateralmente.
É preciso haver acordos do Mercosul, do nosso bloco,
com o bloco europeu, respeitando o interesse de todos
os nossos países. Nós precisamos acordar.
A Dilma está no caminho certo, mas trilha esse
caminho com muita tibieza, com muita vagarosidade.
Nós precisamos aprofundar as medidas que estão corretas, mas que não suficientes ainda e que podem ser
atropeladas por um desastre da economia, que será
lento ou será súbito, de uma forma que, com grande
dificuldade, nós poderíamos prever.
Concedo o aparte ao Senador Randolfe. Como
é? É Randolfe Frederich?
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – É
Randolfe Rodrigues. O nome Frederich é parte...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Randolfe Frederich Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – O
nome Frederich faz parte da homenagem de uma mãe
nordestina ao filho recém-nascido...
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Podia ser descendente do Friedrich List, que ajudou
a elaborar a nova política norte-americana.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Ou
de Engels, de Friedrich Engels. Sobre as ideias dele
e de Marx estamos aqui também debatendo, porque
é disso que se trata. Eu quero cumprimentar V. Exª e
lhe agradecer a oportunidade de assistir não somente
a um dos melhores pronunciamentos, mas a um dos
melhores debates que já tiveram lugar no plenário do
Senado da República. Eu me permito aqui, como diz
o meu querido Pedro Simon, a inveja cristã por não
fazer esse pronunciamento. Eu quero assinar embaixo da análise feita por V. Exª. Nós estamos vivendo a
fase da financeirização.
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Estamos vivendo a fase em que o capitalismo se submete,
cada vez mais, à ditadura do poder econômico, à ditadura dos bancos. Nós estamos com oportunidades
na América Latina que poderiam ser lideradas pelo
Brasil. Eu quero concordar com V. Exª e com o aparte
do meu querido Lindbergh. Eu estava até brincando
com o Lindbergh: “Aparteie primeiro. Vamos fazer como
na época do movimento estudantil”. Naquela época,
eu militava junto com Lindbergh, e um tentava se inscrever depois do outro, para apresentar a divergência
que tinha em relação ao outro. Quero concordar com
o aparte de Lindbergh, mas quero também destacar
o que V. Exª citou. Eu acho que o Brasil poderia liderar um bloco econômico. O Brasil cumpre esse papel
não só para a América do Sul, como também para a
América Latina.
(Interrupção do som.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Estamos vivendo a fase da financeirização do capital, e
haverá a continuação dessa ditadura enquanto quase
50% do orçamento público, por exemplo, continuarem
comprometidos com a dívida pública. É verdade que a
crise – e é importante aqui se dizer – não é só econômica, o Senador Cristovam destaca aqui. Essa crise
é humana e ambiental também. Mas é em decorrência da crise econômica, é em decorrência do sistema
de fluxos da economia, da financeirização do capital
que nós temos a decorrência do conjunto das outras
crises. Eu acho que nós podemos estar perdendo a
oportunidade de ousar mais, pelo papel que cumprimos na economia mundial e pelo papel que o Brasil
tem cumprido de liderança, em especial na América
Latina. Algumas medidas que vêm para ser apreciadas
por nós – recentemente, a modificação da previdência
dos servidores públicos, que é continuação da lógica
da reforma previdenciária –, algumas dessas medidas
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não apontam no sentido de avançarmos na ruptura.
Permita-me dizer uma palavra que nós todos que aqui
aparteamos – Lindbergh, eu, Senador Cristovam e o
senhor – aprendemos a respeitar e a admirar e que
a louvamos por ter sido pronunciada de novo desta
tribuna: a palavra “revolução”, no sentido de romper,
avançar e dar próximos passos. É necessário termos
coragem no Estado brasileiro não só de pronunciá-la,
mas de executá-la. E o Brasil cumpre o papel de protagonista da cena política mundial, o que poderia possibilitar isso. Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Imagina, Senador Lindbergh, a minha satisfação! Depois de ter peitado o EuroLat inteiro, contestando as
propostas de acordos bilaterais, a reprodução do Tratado do Vinho do Porto, de Portugal com a Inglaterra,
o Tratado de Methuen, isoladamente, escutar posteriormente – não participei da reunião dos executivos;
eu estava saindo já – o discurso da Presidente Dilma
exatamente na linha das posições que eu tomei. Eu
só gostaria que isso fosse efetivamente implementado
na política interna do Brasil.
E aproveito o minuto que V. Exª me dá para fazer um apelo que nada tem a ver com o discurso que
fiz. Eu tenho uma proposta de emenda constitucional
que torna finito o mandato dos ministros do Supremo
Tribunal Federal. Estou propondo oito anos para cada
um e acabando com o limite de idade. Não tem mais
cabimento que um ministro do Supremo tenha que
abandonar a Corte por ter 70 anos. Mas não podem
passar de oito anos na duração dos seus mandatos.
Eu já devo ter 17 ou 18 assinaturas. Solicito aos companheiros do plenário que concordarem com a discussão dessa proposta que me deem a colaboração do
seu apoiamento e da sua assinatura.
Agradeço a tolerância do nosso Valdir Raupp pelo
avanço do tempo, o que já se tornou um costume – não
é, Senador Cristovam? – nas nossas segundas-feiras e
sextas-feiras. De repente, descubro que o Plenário do
Senado Federal, pelo menos na segunda e na sexta-feira, é um plenário revolucionário.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Parabenizo-o, nobre Senador Roberto Requião,
pelo brilhante pronunciamento, uma aula de mundo,
de economia e de revolução também.
Concedemos a palavra ao nobre Senador Paulo
Davim, pela Liderança do PV. Falei anteriormente que
era Liderança do PMDB, porque ele faz parte do Bloco,
mas ele é Líder do PV, do Partido Verde.
Antes que ele chegue à tribuna, eu queria convidar o Lindbergh Farias para presidir essa sessão.
Antes porém, anuncio a presença, com muita
honra e com muita alegria, na tribuna de honra, do De-
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putado do meu Estado Kaká Mendonça e também do
Prefeito eleito da cidade de Pimenta Bueno, o jovem
Gian Mendonça, irmão do Deputado Kaká.
Sejam bem-vindos ao Congresso Nacional!
Queria ainda, Lindbergh, antes de passar a Presidência a V. Exª, dizer que – eu me esqueci de falar isto
no pronunciamento que fiz ainda há pouco –, amanhã,
na terça-feira, estaremos na Comissão de Constituição
e Justiça do Senado Federal (CCJ), em uma reunião
das executivas estaduais do PMDB, a Executiva Nacional, com os Deputados Federais e Senadores também do PMDB. No dia 11, estaremos realizando o II
Fórum Nacional do PMDB no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães.
Faço aqui um convite a todos os peemedebistas
do Brasil, Vereadores, Vereadoras, Prefeitas, Prefeitos,
Deputados Estaduais, Federais, Senadores e também
aos Prefeitos eleitos e reeleitos do PMDB para esse
grande fórum, no próximo dia 11, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
Muito obrigado.
O Sr. Valdir Raupp deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Lindbergh Farias.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Com a palavra o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, na tarde de hoje, antes de falar do
assunto que me trouxe a esta tribuna, quero parabenizar o Senador Requião pelo brilhante pronunciamento
que acaba de proferir. Trouxe de uma forma didática,
pedagógica as preocupações de todos nós ante a crise que os países da Europa estão atravessando. Foi
extremamente feliz e foi belíssimo o pronunciamento
com que nos brindou na tarde de hoje.
Mas o assunto, Sr. Presidente, que quero abordar
nesta tarde foi motivo de uma audiência pública solicitada por mim no primeiro semestre. Foi uma audiência
pública para discutir as cotas de patrocínio dos clubes
de futebol do campeonato brasileiro, que contou com a
presença do Presidente da Liga de Futebol do Nordeste, Dr. Eduardo Rocha; do Senador e desportista Zeze
Perrella; do Diretor Executivo da Globo Esportes, Sr.
Marcelo Campos Pinto; do Diretor de Planejamento da
Rede Bandeirantes, Juca Silveira, e de todos aqueles
Senadores e Senadoras que se preocupam com o tema.
Por que eu trago esse tema para discussão? Primeiro, porque o futebol é o esporte da alma do brasileiro, é o esporte da paixão do brasileiro, e nós sabemos
que o futebol tem um papel social importante, inestimável neste País. É um gerador de emprego e renda,
é um esporte de integração nacional e também é um
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esporte que, quando bem utilizado, pode ser um instrumento importante no enfrentamento das drogas neste
País. É um esporte que pode ser, se bem utilizado, um
instrumento de resgate de crianças e adolescentes. É
um esporte que pode ser a perspectiva de um futuro
alvissareiro para essa juventude.
E, por ser um esporte de integração nacional, por
isso mesmo é que eu me preocupo, porque do jeito
que está no Brasil não está servindo para integrar o
Brasil, não está servindo para o papel precípuo desse
esporte e do campeonato brasileiro.
Porque, na Série A – o Brasil tem quatro séries:
Série A, Série B, Série C e Série D –, apenas 9 Estados, dos 27, participam desse campeonato; na Série
B, da mesma forma, apenas 9 Estados participam do
campeonato.
Portanto, o papel de integração do Campeonato
Brasileiro está perdendo o sentido, está deixando de
ser real, de ser concreto. E precisamos discutir sobre
isso – foi o que eu fiz na audiência pública –, porque
tem que chamar a atenção da CBF, tem que chamar a
atenção das emissoras que compram o direito de arena
desses campeonatos, porque o futebol é importante
para o Brasil, o futebol também é um cartão postal do
Brasil, que tem esse papel social, como falei há pouco, e não se admite que haja essa desproporção de
financiamento. Não se pode tratar as Séries B, C e D
da forma como estão sendo tratadas.
A Série A recebe – isso foi dito pelo Diretor Executivo da Globo Esportes – mais de R$1 bilhão a título
de patrocínio. Entretanto, a Série B do Campeonato
Brasileiro recebe um pouco mais de 3% desse valor.
Como é que pode haver integração? Quais são os
critérios de distribuição desses recursos? Então, defendemos que haja uma divisão mais equânime, mais
justa, desses recursos nas cotas de patrocínio dos
clubes no Campeonato Brasileiro.
Não se podem segregar as Regiões Nordeste
e Norte. Não se podem discriminar as regiões mais
pobres do Brasil, sob pena de aumentarmos esse
fosso de diferença social; sob pena de condenarmos
à exclusão esses Estados que sonham em participar
de um campeonato da envergadura do Campeonato
Brasileiro e não conseguem porque não dispõem de
recursos para formarem times competitivos para entrar
nessa competição.
A juventude de Estados como Maranhão, Piauí,
Amazonas, Acre, Rondônia, Sergipe, Paraíba também
tem o sonho e os anseios de ver seu clube do coração,
seu time de paixão, participar de um campeonato nacional, mas não consegue. E não conseguem porque
não têm estrutura.

593

Novembro de 2012

Outra distorção que não consigo compreender,
Presidente Lindbergh: quais são os critérios de patrocínio dos clubes de futebol por empresas estatais?
Por exemplo: por que a Petrobras financia clube A e
clube B? São recursos públicos. Por que não financia
um clube lá do Nordeste? Por que a Eletrobrás financia um determinado clube de futebol? Quais são os
critérios de escolha?
Nós queremos transparência. Se são empresas
públicas, se são recursos públicos, que esse montante
seja distribuído irmanamente, de uma forma mais justa.
Estamos aqui defendendo uma distribuição mais justa,
de forma que fortaleça a integração desses Estados
através do futebol, do Campeonato Brasileiro.
Então, Sr. Presidente, agora que estamos no final
dos campeonatos – Série A, Série B, Série C e Série
D –, quando a CBF, juntamente com as empresas que
compram o direito de arena dos clubes, está preparando o calendário para o ano de 2013, é importante
que, na tribuna do Senado, eu faça um apelo, mais
uma vez, já que o fiz na audiência pública...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Reitero
esse apelo, para que a CBF e as TVs que compraram
o direito de transmissão desses campeonatos possam
distribuir de uma forma mais justa esses recursos, aumentando a cota de patrocínio nos clubes de Série B.
Há uma desproporção muito grande. Apenas 3% do
que é investido na Série A é investido na Série B – 3%,
uma grande diferença.
Vejam bem, ontem mesmo, um clube da Série
A, o Palmeiras, desceu para a Série B. Mas é injusto,
desproporcional. Portanto, eu reitero esse apelo.
Vou, mais uma vez, dirigir-me ao Diretor Executivo da Globo Esportes, ao Diretor de Planejamento da
Rede Bandeirantes, vou, mais uma vez, me reportar
à Liga de Futebol do Nordeste no sentido de que esse
apelo, que não é meu, mas é dos desportistas, apelo de todos os clubes de futebol menores, pelo País
afora, no sentido de que haja um aumento na cota de
patrocínio que permita a esses clubes participarem a
contento do campeonato brasileiro e aí, sim, se promova a verdadeira integração nacional, por meio do
esporte, por meio do futebol.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Muito obrigado, Senador Paulo Davim.
Quero anunciar aqui no plenário a presença do
Exmº Sr. Presidente do Senado Federal, Senador
José Sarney.
Com a concordância do Senador Cristovam Buarque, passo a palavra agora, pela Liderança, ao Senador
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Francisco Dornelles, Senador Ministro, que muito honra
o Estado do Rio de Janeiro e o nosso País.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero cumprimentar o
Senador Requião pelo brilhante pronunciamento que
fez hoje nesta Casa e fazer um apelo àqueles que
comandam a política econômica e financeira do País
para examinarem com a maior profundidade o pronunciamento do Senador Requião, que foi uma das peças
mais importantes, um dos pronunciamentos de maior
profundidade que o Senado escutou este ano.
Parabéns, Senador Requião, pela profundidade
do seu pronunciamento.
Vou abordar um assunto mais pontual, mas acho
também, Senador Lindbergh, que tem de ser visto com
muito cuidado. Trata-se de um acordo de troca de informações fiscais entre o Brasil e os Estados Unidos.
A Comissão de Relações Exteriores do Senado
Federal analisa esse acordo para o intercâmbio de informações relativas a tributos.
A troca de informações em matéria fiscal entre
o Brasil e outros países é prática consolidada. Já participei de dezenas de negociações e chegamos a um
acordo nesse sentido. O acordo, entretanto, com os
Estados Unidos desconsidera garantias e princípios da
Constituição Federai e do Código Tributário Nacional.
Dispositivo específico desse acordo estabelece
que informações eventualmente requeridas por autoridade fiscal dos Estados Unidos sejam prestadas pela
Receita Federal do Brasil mesmo que este órgão não
as use para efeitos tributários ou que não estejam vinculadas a condutas ilegais pelas leis brasileiras. Assim,
o contribuinte brasileiro pode ser obrigado a fornecer
ao Fisco dos Estados Unidos informações que não são
exigidas pelo Fisco do Brasil.
O desprezo à instituição do sigilo, tanto fiscal
como bancário, é patente no texto do acordo com os
Estados Unidos. As autoridades desse país podem até
solicitar ao Fisco brasileiro informações personalíssimas
de contribuintes que estejam em posse de instituições
privadas brasileiras, ignorando o fato de que mesmo o
Ministério Público depende de autorização judicial para
ter franqueado seu acesso a esse tipo de informação.
Entretanto, um acordo de intercâmbio fiscal com
os Estados Unidos torna-se necessário neste momento. Com a aprovação de legislação naquele país, que
tem por objetivo combater a evasão fiscal, instituições
financeiras domiciliadas no exterior, inclusive no Brasil,
são obrigadas a prestar diretamente ao Fisco dos Estados Unidos informações que elas não podem atender
em decorrência da legislação brasileira. O não aten-
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dimento, entretanto, sujeita as instituições brasileiras
a altíssimos níveis de tributação nos Estados Unidos.
Há, contudo, alternativa para solucionar o impasse. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são signatários de convenção de natureza tributária no âmbito
da OCDE. Trata-se de instrumento ao abrigo do qual
seria possível estabelecer procedimentos de troca de
informações fiscais sem, entretanto, incorrer em infrações e princípios que ferem a Constituição brasileira.
O Governo brasileiro deve assumir, pois, o papel de protagonista e negociar acordo de troca de
informações fiscais com os Estados Unidos, não nos
moldes do projeto que se encontra no Senado, mas
sim ao abrigo da convenção da OCDE, que tem sido
o caminho seguido pelos governos das maiores economias do mundo.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Muito obrigado.
Queria parabenizar o Senador Francisco Dornelles. E agora, Senador Capiberibe, eu queria chamar o
Senador Cristovam Buarque, porque tinha cedido para
o Senador Dornelles, mas...
Pode ser, Cristovam, o Capiberibe?
Então, Senador João Capiberibe.
Eu peço desculpas, porque o Senador Cristovam,
estava na vez dele e tinha cedido para que o Senador
Francisco Dornelles falasse pela Liderança, Senador
Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu caro Presidente, na verdade ele já estava em
plenário. V. Exª é jovem, se fosse eu teria uma justificativa de não ter visto. Mas eu já estava em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Peço desculpas a V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sem problemas.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – O Senador Francisco Dornelles ia fazer um
pronunciamento de três minutos.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, meu caro Presidente,
na semana passada, o Ministro da Justiça deu uma
declaração, na verdade fez uma constatação sobre a
precariedade do sistema carcerário brasileiro. A declaração, claro, provocou enorme repercussão nas mais
diversas autoridades do País e também nos meios de
comunicação.
Eu diria que a questão carcerária é o resultado
de uma enorme acumulação de irresponsabilidades
públicas e até da invisibilidade desse problema, que
vem de muitos anos.
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Eu acompanhei aqui um artigo do Edson Luiz,
jornalista do Correio Braziliense, que fala que até a
ditadura se preocupou com os presídios.
Eu, como vítima da ditadura, passei também por
uma penitenciária de presos comuns e vivi seis meses
da minha vida em uma prisão, em Belém, superlotada.
Sobre isso, é bom que se registre, o Ministro deu uma
declaração na semana passada, uma semana de novembro de 2012. Estive encarcerado de dezembro de
1970 até maio de 1971. Foram seis meses da minha
vida que passei no inferno de uma prisão brasileira. O
Ministro tem inteira razão, porque já era assim lá atrás,
com uma população carcerária infinitamente menor do
que a que existe hoje. Vivi numa sela de 50m2. Éramos
fechados a partir das 18h e saíamos no dia seguinte.
Em uma sela de 50m2, éramos 95 presos. Para dormir,
eram três andares de redes sobrepostas. Belém é uma
cidade quente e úmida. O calor chegava facilmente
aos 40 graus. Era impossível dormir nessas condições.
Quem se encarregava da fiscalização interna –
nessa época não havia guarda de presídio – eram criminosos escolhidos pelo diretor, eram homicidas que
formavam a polícia interna. Quanto mais rude... Aliás,
uma das características desse policiamento interno
era que 70% deles eram analfabetos, e as regras eles
mesmos criavam e aplicavam individualmente.
Além disso, a alimentação... Enfim, a situação já
era extremamente difícil de suportar há tantos anos. Era
uma penitenciária comum. Eu era preso político, mas
a Lei de Segurança Nacional desconsiderou qualquer
privilégio e nos colocou em prisões comuns.
Eu vivi essa experiência e digo que o Ministro
tem inteira razão!
Os anos se passaram, e várias manifestações
vieram a público em termos de constatação dessa realidade, não apenas das penitenciárias, mas da política
de encarceramento no Brasil.
Eu fiz um levantamento. O Brasil tem a quarta
população carcerária do mundo, com 514.582 presos.
Desses, só poderia abrigar um terço. Sessenta e seis
por cento são superpopulação. Em rigor, o Brasil teria
condições de abrigar apenas um terço desses 514 mil
presos! Em seguida, vem a Rússia, com 740 mil encarcerados, seguida da China, com 1,6 milhão, e dos
Estados Unidos, com 2,2 milhões.
Senador Cristovam, considerando a população
que têm os Estados Unidos, com essa população carcerária, a privatização das penitenciárias norte-americanas parece-me um grande negócio! Não é possível
a população americana, que é um pouco maior do que
a nossa, com 2,2 milhões de encarcerados. Uma sociedade que proclama liberdades, onde se fala tanto
em democracia, com uma população tão grande de
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encarcerados? A China, com 1,3 bilhão de habitantes,
tem 1,6 milhão de encarcerados.
Agora, se formos levantar as causas das prisões
– e isso é algo que nos chama a atenção –, mais de
134 mil presos têm entre 18 e 24 anos. Então, a nossa juventude está encarcerada, e quase o dobro dos
presos estão com condenação, com ordem de prisão
expedida, mas não há onde colocá-los.
Eu acredito que é necessário rever a política de
encarceramento e também criar uma política nacional
de segurança pública.
Eu acho que o grande problema do nosso País
é que a segurança do cidadão e da cidadã foi relegada aos Estados. Então, cada Estado tem uma política
diferenciada. É um pouco parecido com o ICMS. Todo
mundo critica muito a guerra fiscal e a dificuldade que
nós temos com as alíquotas diferenciadas do ICMS
por Estado, mas essa questão da segurança pública
também é um grave problema nacional e que precisa
de uma política nacional. Desses 514 mil, 125 mil estão presos por tráfico de drogas. Será que nós temos
essa população de traficantes enorme no nosso País?
Eu me lembro de um caso de quando eu estava
preso no presídio São José, em Belém. Um sujeito se
chamava Cabo Viana. Eu ouvi a história dele, e ele
era, de fato, Cabo do Exército, era Cabo enfermeiro
do Exército, trabalhava na enfermaria, terminou viciado
em uma substância que era usada – eu não lembro
mais o que era – e foi expulso do Exército. Depois de
expulso, continuou tomando drogas e finalmente terminou preso por tráfico de drogas quando foi apanhado
com alguma substância no bolso. Ele era usuário de
drogas, e nessa época não havia diferenciação.
Então, são 125 mil pessoas que estão presas por
tráfico de drogas. Desse total, os negros representam
60% dos encarcerados no Brasil. Aí a sensação que
dá e pelo que a gente conhece do nosso sistema judiciário é de que eles foram feitos para punir os pobres,
até porque dificilmente a gente vai encontrar um rico
na cadeia.
Então, quem está preso no Brasil são os pobres.
Quando você vê pelas estatísticas, dá para entender
essa grande quantidade de encarcerados em condições
precaríssimas, distribuídos pelo Brasil afora.
A ausência de uma política nacional termina fazendo com que o Estado brasileiro não tenha, de fato,
um controle das nossas fronteiras secas, e isso faz
com que armas que nós não produzimos aqui estejam
nas mãos dos traficantes do Rio –, como o Presidente
conhece perfeitamente –, armas moderníssimas que
são introduzidas pelas nossas fronteiras porque não
há controle dessas fronteiras. Não há uma política. O
meu Estado, por exemplo, não tem a menor condição
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de controlar 600 quilômetros de fronteira com a Guiana
Francesa, com o Suriname, com a República da Guiana. Não há como controlar a entrada, o fluxo nessa
fronteira. E tenho certeza de que, em toda a fronteira
brasileira, não há o menor controle. Essas armas entram. Então, é preciso uma política de controle nacional associada aos Estados, para que a gente possa
controlar a entrada de armas no País.
Na esperança de levantar o debate sobre a necessidade de uma política nacional para segurança
pública, apresentei nesta Casa a Proposta de Emenda
à Constituição nº 24, que institui o Fundo Nacional de
Segurança Pública, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. A ideia, na verdade, é
que se debata, que se discuta a criação de uma política
de segurança nacional, começando pelo orçamento.
Sem orçamento, não há política. Só se faz política com
orçamento. A base da política é orçamento.
Então, nós estamos propondo a instituição desse
fundo com recursos provenientes de parcelas do ICMS
e do IPI sobre venda de armas e material bélico, de
uma parcela do ISS das empresas de vigilância privada, que cresceram muito neste País, porque, à medida
que o Estado não garante a segurança do cidadão,
a iniciativa privada entra. Então, uma das atividades
econômicas mais importantes dos últimos anos vem
das empresas de vigilância privada, com uma contribuição forte para o PIB.
Nós também estamos prevendo, na composição
desse fundo, uma contribuição de 3% sobre o lucro líquido dos bancos. Na verdade, eu acho que os bancos
poderiam até oferecer um pouco mais, em função da
sua grande necessidade de proteger seu patrimônio.
Por falar em patrimônio, 240 mil desses 514 mil encarcerados estão presos por causa de crimes contra
o patrimônio: roubo, furto e estelionato. Então, tenho
a impressão de que os bancos têm todo o interesse
de ajudar no combate à violência.
Nós já constatamos que, além do problema do
encarceramento, temos a tragédia urbana da violência. Estamos acompanhando a situação de São Paulo,
onde 95 policiais – guardas de presídio, agentes de
polícia – foram assassinados. Considero um erro de
política de segurança pública. Acho que não é política sustentar uma política na base da repressão e do
encarceramento, até porque nós sabemos como se
deu o desenvolvimento da sociedade brasileira: uns
poucos organizaram o Estado republicano brasileiro
ao longo do século XX.
Eu fiz um balanço da evolução da democracia
brasileira. Na primeira eleição que se fez no País, em
1910, em que Rui Barbosa, que está aqui no alto da
nossa tribuna, disputou com Hermes da Fonseca, vo-
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taram 700 mil brasileiros, 3% dos brasileiros; só na
Constituinte de 1946 que se ultrapassaram os 10%. A
construção democrática do País é lenta. Quem organizou este País o organizou com os olhos votados para
poucos. A preocupação da nossa área de segurança
é com aqueles que vivem nos centros urbanos. As
periferias são abandonadas. Agora, com a retomada
do processo democrático, a exigência de segurança
pública vem também dos pobres, que querem ter o direito de viver nas suas comunidades com segurança e
criar suas famílias com absoluta segurança.
Portanto, parece-me urgente, além da constatação do Ministro Eduardo Cardozo quanto às terríveis
condições do nosso sistema carcerário, que se proponha uma política nacional para a segurança.
Eu encaminhei a PEC nº 24 ao Ministro, pedindo
sua orientação. Encaminhei para os assessores, para
que analisem essa PEC. Nós temos feito várias audiências públicas em alguns Estados brasileiros para
debater, para discutir, para enriquecer essa proposta, para que a gente possa sair desta Casa com uma
proposta concreta.
Nós queremos, sim, garantir a segurança daqueles que vivem não só nas nossas cidades, mas também
no campo, porque a violência está instalada no campo
há muitos e muitos séculos.
Então, o Estado brasileiro tem que garantir a
segurança. Mas, para garantir, ele tem que ter uma
política nacional de segurança, assim como temos
política para a educação. Nós podemos até criticar a
qualidade da educação – está aqui o Senador Cristovam, que é um crítico da qualidade da educação –,
mas nós temos uma política para a educação, nós temos uma vinculação, um financiamento garantido para
a educação. É insuficiente, mas existe, pois 25% dos
orçamentos estaduais e municipais são destinados à
aplicação na educação. A mesma coisa para a saúde.
Nós temos verba vinculada que garante o custeio da
saúde. É insuficiente? Sim, é insuficiente. Mas existe.
Contudo, não há nada que garanta a segurança pública. Não há absolutamente nada que a garanta. Não há
recursos garantidos, nem estaduais, nem municipais,
nem federais.
Então, é necessário que a gente tenha, de fato,
uma política. E, para haver política, tem que haver orçamento. Então, a proposta é criar esse fundo e, daí,
partir para a discussão de uma política de segurança
pública.
Também é preciso melhorar... A Secretaria Nacional de Segurança Pública tem experiência, conhece
várias experiências espalhadas pelo Brasil, incluída
aí a política da polícia de vizinhança, as unidades de
polícia pacificadoras (UPPs), como são chamadas lá
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no Rio de Janeiro, chamadas de polícia interativa em
outros Estados. É a polícia de vizinhança, é a polícia
que garante ao cidadão o direito de viver bem na sua
comunidade. E essa política de segurança pública pode
ser estendida para o resto do País.
Nós, no Amapá, implantamos a polícia de vizinhança. O sucesso é garantido. O policial passa a se
integrar com a comunidade, passa a conviver, inclusive
a se casar com moças da comunidade, porque passa
a conviver intensamente na comunidade, tem informações que vêm de todo canto, passa a ser querido
e respeitado pela comunidade.
E essa é a polícia de vizinhança que precisa se
expandir no País. E não importa como se chame. Importa que a polícia esteja lá onde o povo mora, mas
vá para ficar, não vá para ocupar apenas, porque depois desocupa, e o crime organizado volta, então, a
se apoderar, como é hoje em vários Estados brasileiros. Eu estou levantando algumas informações sobre
a ação social do crime organizado. Eles manejam a
comunidade, eles assistem a comunidade em vários
aspectos, e o Estado está distante.
Então, é necessário que se defina. A Senasp tem
essa experiência, o Ministério da Justiça conhece essas experiências pontuais de vários Estados brasileiros e poderia formular uma política única para garantir
a segurança dos brasileiros, não importa o lugar em
que vivam.
Portanto, era isso, Sr. Presidente. Eu gostaria de
dizer que o Ministro apenas constatou o que existe
neste País há 40 anos, olha que eu estou falando de
1971. Eu comecei falando da experiência vivida numa
prisão brasileira, em 1971, e nós estamos em 2012.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
E as constatações são iguais: é penúria, é violência e
é muito sofrimento.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Senador, o Senhor traz um assunto que raramente chega
aqui e que é de suma importância. São mais de 500
mil brasileiros e brasileiras encarcerados. Não vamos
aqui passar a mão na cabeça deles do ponto de vista
dos crimes que cometeram, mas este é um País dos
direitos humanos também, e o que nós fazemos com
eles é algo que fere brutalmente os direitos humanos.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
O Brasil tem que descobrir uma forma de fazer com
que as cadeias sejam seguras, para que ninguém fuja,
mas, ao mesmo tempo, que ficar lá não seja ficar no
inferno, porque isso fere os direitos humanos. Então,
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eu fico feliz de vê-lo trazendo isso aqui, sua proposta
também de reserva de recursos, embora gostasse de
estudar mais isso. Mas eu quero aproveitar, Senador
Lindbergh, é o começo de sua fala, lembrando o que
disse o Ministro da Justiça sobre as condições da prisão, dizendo que ele preferiria morrer a ser preso numa
cadeia brasileira. Eu acho que foi uma frase de muita
coragem, que merece algumas reflexões. A primeira
reflexão, Senador Lindbergh, é que eu nunca ouvi um
Ministro dizer que preferiria morrer a colocar seu filho
numa escola pública, porque criaram a escola privada
para protegerem-se.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Ainda não criamos a prisão privada para proteger os
ricos, porque eles não são presos. Se começar a aumentar o número de corruptos ricos presos, vai surgir
a ideia de hotéis-prisão de cinco estrelas pagos pelo
preso, e o povo vai aplaudir, porque vai dizer: “Não
é o governo que está pagando”. E aí sabe o que vai
acontecer? Eles vão descontar do Imposto de Renda
o dinheiro que eles usarem para pagar o hotel-prisão
onde eles vão viver, e os pobres continuarão abandonados, como estão os pobres na escola pública brasileira. Por isso é que a gente tem esta escola pública:
porque, mesmo sem dizer, nós, os ministros, nós, os
Parlamentares, preferiríamos morrer a colocar os filhos
nas escolas públicas ruins, em vez de lutarmos para
que a escola pública seja tão boa quanto as melhores
do Brasil. Aliás, como a gente consegue nas trezentas escolas públicas federais: são trezentas no meio
de duzentas mil...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ...
mas são as melhores, são melhores do que as particulares em média. Por que não federalizamos todas
as escolas, como em breve vai surgir a ideia de federalizar as prisões e colocá-las nos ombros do governo
federal, porque assim poderíamos elevar a qualidade?
Nem sou contra isso, mas que cuidemos também não
só dos direitos humanos dos presos, mas também dos
direitos à vida digna, integrada na modernidade, de
nossas crianças. Eu queria ver algum ministro fazer
uma referência a essa tristeza de nós nos protegermos
com a escola privada por causa da má qualidade das
escolas onde colocamos os filhos dos pobres. Parabéns
ao Ministro por ter reconhecido a tragédia das cadeias,
mas vamos ver que também acontece na escola algo
muito parecido. Não serão 90 em 50 metros quadrados, como o senhor sofreu na prisão, mas mais de 30
crianças numa sala de aula... Elas não sofrem tanto
quanto 90 presos numa sala...
(Soa a campainha.)
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ...
mas o que eles recebem de conhecimento é insuficiente
para enfrentarem o futuro. Vamos melhorar as cadeias
brasileiras e fazer nossas escolas de qualidade. Não
aceitemos a ideia de hotéis-cadeia de cinco estrelas
pagas pelos próprios presos ricos.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Obrigado, Senador.
Eu diria que realmente é intrigante entendermos,
e até debatermos, segurança pública aqui no Senado,
porque o que nos chega são pressões para aumentar
as penas, para intensificar a repressão.
Hoje é fundamental que debatamos segurança
pública. O Brasil tem taxas de homicídio alarmantes.
A taxa de homicídio no Brasil é uma das maiores do
mundo, é maior do que a da Colômbia, que tem uma
guerra de 50 anos.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Então, acho que o momento é para debater uma política nacional de segurança pública, até porque não há
parâmetro para medir o comportamento da sociedade
em relação à violência. Os americanos têm as melhores escolas do mundo, têm as melhores universidades
do mundo, mas têm a maior população carcerária per
capita do mundo. A China tem uma população mínima,
1.600 milhão encarcerado, em relação a 1.600 bilhão
de habitantes.
Então, nós precisamos estudar por que o Brasil... Já não podemos falar da cordialidade dos brasileiros convivendo com tamanha violência nos centros
urbanos. Essa é uma questão que nos inquieta, nos
incomoda, porque atinge pessoas do nosso entorno,
amigos, parentes. Quem não foi vítima de violência?
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Então, é uma situação grave que precisamos trazer
para esta Casa, sugerir ao Governo que estimule esse
debate: como criar uma política com os seus tentáculos nas fronteiras e também nos Estados brasileiros.
Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/PT
– RJ) – Quero parabenizar o Senador João Capiberibe
e novamente, Senador, pedir desculpas pela confusão
que fiz aqui na inscrição, desculpas sinceras a V. Exª.
O próximo inscrito, Senador Cristovam Buarque,
para comunicação inadiável é o Presidente do Senado,
Senador José Sarney. (Pausa.)
Então, primeiramente o Senador Cristovam Buarque, posteriormente o Presidente José Sarney.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Sena-
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dores, Srªs Senadoras, é com satisfação que falo sob
sua Presidência, porque vou falar do assunto que V.
Exª falou logo cedo, que é o assunto do discurso da
Presidenta Dilma.
Creio que ela foi muito feliz no que se refere ao
aspecto específico que vive a Europa hoje, o caso da
Europa hoje. A responsabilidade fiscal absoluta, a austeridade fiscal pode levar a um agravamento da crise.
Mas duas coisas a gente precisa acrescentar.
Primeiro é que esses países hoje não têm instrumento
de não serem austeros, porque eles não são donos da
própria moeda. Eles não fabricam a moeda, Senador
Capiberibe. A moeda é uma só na Europa. A única
maneira de não haver austeridade seria a expansão
monetária na Europa inteira.
Os europeus estão divididos, e os alemães, que
são aqueles que detêm hoje a capacidade de fazer
isso, vão se perguntar: “Mas nós fomos responsáveis
durante 30 anos. Como é que agora querem aqueles
que foram irresponsáveis ao longo de 30 anos receber esses recursos?” Aí você pergunta: “Mas qual é o
problema de receber esses recursos?” Isso gera uma
pressão inflacionária. Não tem como não haver uma
pressão inflacionária quando você aumenta a base
monetária. Quando você perde a responsabilidade
fiscal, que é um sinônimo de austeridade, você perde
o controle da moeda. É claro que vai ser uma inflação
ainda pequena – por isso a Presidenta tem razão –,
mas é uma inflação pequena que vai penalizar todos
os países, inclusive os que fizeram o dever de casa
na hora certa, e esses vão reagir.
A Primeira-Ministra Angela Merkel não é contra
fazer isso apenas porque ela é perversa. Ela é contra
fazer isso porque a sua base de apoio, porque o povo
alemão, com toda a razão, se pergunta: “Nós fizemos
um dever de casa. Por que agora nós vamos pagar
para tirar os outros da crise?”
E o que é o dever de casa? O dever de casa é
manter o nível de consumo dentro dos limites da renda nacional, sem a necessidade de um endividamento
forte para poder financiar o consumo. É assim que a
gente tem feito, e foi assim que o Brasil cresceu, num
certo momento, gerando uma inflação que chegou
ao nível de hiperinflação. Não tínhamos como comprar a produção com o dinheiro circulante. Aí a gente
endivida-se para poder comprar o que é produzido. É
assim que a gente tem funcionado, por exemplo, para
viabilizar a indústria automobilística.
Quando a gente descobre que precisa de austeridade – e a Europa precisa hoje disso –, vai piorar
a crise se agir assim? Criou-se uma armadilha, agravada pelo euro?
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Então, são três armadilhas: o fato de a moeda
ser uma só na Europa, o euro; o fato de que é necessário austeridade, porque não há dinheiro para cobrir
os gastos do governo; essa é a verdade. A Grécia não
tem hoje como pagar o salário dos seus funcionários
– teria que vir dinheiro de fora –, e os alemães vão se
perguntar: “Por que a gente manda?” E, terceiro, o fato
de que, se não se gastar mais dinheiro nesses países,
a crise piora. Veja que situação!
O que a gente tem de lembrar é que o dever de
casa não foi feito na hora certa. Os deveres de casa
– não vamos chamar de austeridade, chamemos de
responsabilidade – foram desenvolvimentos baseados
no excesso do consumo, usando a irresponsabilidade
fiscal – o Governo jogando dinheiro, dando benefícios – e a irresponsabilidade de um sistema bancário
descontrolado.
O senhor falou aqui no descontrole. É verdade.
Mas o dinheiro dos bancos descontrolados só é emprestado além da taxa de responsabilidade, como o
Brasil tem desde o Proer, porque as pessoas querem
dinheiro emprestado. Dificilmente um banco empurra
dinheiro se você não quiser assinar uma promissória para pegar o dinheiro emprestado, para comprar
o segundo carro, para comprar uma casa na praia –
é isso que aconteceu na Grécia e na Espanha –, ou
para comprar hotéis no Brasil, como a Espanha fazia
até pouco tempo atrás, comprando os hotéis do Rio
Grande do Norte, de Alagoas, de Pernambuco, como
os portugueses faziam, como os gregos que, como são
menores, não faziam aqui, mas espalhavam dinheiro,
turismo e consumo por todo o continente. E esgotou.
A Presidente tem razão de que a austeridade hoje
agrava a crise. Mas ela precisava lembrar de que, se
não fizer o dever de casa, que é o controle responsável
ou o limite responsável do consumo, depois, vem essa
armadilha. E aqui não seriam três, porque não temos
o euro; temos uma moeda própria. Mas seriam duas
armadilhas: a armadilha de ter de fazer a austeridade
para poder pagar os custos e saber que, fazendo essa
austeridade, a crise se agrava.
Sem falar, Senador Lindbergh, de um outro ponto: o limite ecológico ao consumo. No caso do Brasil,
por exemplo, o alto consumo de automóveis tem duas
limitantes graves que vão cobrar um preço altíssimo
no futuro. E a Presidenta Dilma não parece perceber
isso. Um deles: não cabem mais automóveis nas nossas cidades. O senhor mora no Rio de Janeiro e sabe
como é o trânsito. Mas qualquer cidade brasileira hoje
sabe como é o trânsito. Então, há um limite. Segundo,
há um limite fiscal, porque hoje, para vender carro, o
Governo tem de abrir mão de impostos, sob a forma
da desoneração do IPI. Ou seja, o Governo se sacrifi-
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cou em 20 bilhões. Isso se reflete na hora de conseguir
um superávit fiscal.
Chegamos ao limite, mas some todos os produtos. Chegamos ao limite ecológico. Está praticamente
comprovado que não acontece um furacão como o
Sandy, que chegou a Nova York recentemente, por
razões apenas naturais, mas como efeito do processo industrial dos últimos 50 anos. Tínhamos um limite.
Temos que fazer o dever de casa hoje para não
precisarmos de medidas duras de austeridade amanhã,
na hora que vai ser pior, porque vamos fazer austeridade sabendo que ela agrava a crise.
E aqui eu quero fazer justiça: o Presidente Lula
e o Ministro Palocci, no começo do governo, tiveram
essa percepção. Nós estávamos em um momento que
não era ruim: estabilidade monetária com uma taxa de
crescimento pequena, e eles foram austeros. Eu sei
porque sofri essa austeridade como Ministro da Educação querendo gastar mais, e eles seguravam tudo.
Só vieram a abrir anos depois.
Nós precisamos fazer o dever de casa, e não
estamos fazendo. Ele é necessário para evitar a crise
que agravaria tanto a situação que exigiria austeridade.
E essa austeridade, como disse a Presidenta – e ela
tem razão –, agravaria a crise. São razões de ordem
financeira, os limites financeiros, que não permitem
vender mais do que um certo limite, a não ser criando
moeda falsa, que pode ser a moeda impressa, como
no caso do país que é dono da sua moeda, como o
Brasil fez, ou a moeda bancária, criada por artifícios
bancários, a chamada alavancagem de empréstimos.
E tem a crise ecológica.
Por isso eu agora agarro o discurso do Senador
Requião: nós precisamos de uma revolução. Nós precisamos de uma revolução, mas essa revolução não é
expulsar a chamada troika que chega à Grécia, porque
a única maneira de expulsar a troika seria ter feito antes
o trabalho que ela está fazendo agora, com soberania,
sem precisar vir gente de fora para dizer o que deve
ser feito. Não se fez na época o dever de casa; agora
tem que ficar de joelhos diante do Fundo Monetário.
O Lula, nesse ponto, mais uma vez o elogio. Ele
conseguiu tirar a gente do Fundo Monetário, mas a
gente pode voltar. Não se iludam. Nossa base, nossa
estrutura não nos livrou de vez do Fundo Monetário.
Não esqueçam que esses países europeus, ninguém
imaginava que eles iriam ao Fundo Monetário. A gente
pode voltar a precisar, a não ser que a gente faça o dever de casa. Esse dever de casa exige uma revolução,
Senador Paim, mas a revolução não é mais aquela dos
anos 50. Nós não podemos, Senador Lindbergh, ficar
divididos entre uma direita insensível ao sofrimento do
povo desempregado e uma esquerda insensível ao so-

600

Novembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

frimento do povo submetido à inflação. Não podemos
ficar num ou noutro. Qual é a saída? A revolução mais
forte do que a que se fez até aqui, de mudar o próprio
projeto, produto, propósito civilizatório.
Na Grécia, por exemplo, e eu estive recentemente
visitando-a para ver a crise, uma das coisas mais interessante foi conversar com um professor universitário
que me disse que o salário dele foi reduzido em 40%.
Perguntei como ele sobrevivia. Ele disse: primeiro renegociei o aluguel da casa. Como ninguém está podendo
pagar, o dono baixou o valor. Segundo, tirei meu filho
da escola privada e botei na escola pública. Mas como
agora tenho 40% do meu tempo livre, porque baixaram
o salário e a carga de trabalho, estou usando parte do
meu tempo livre para melhorar a escola pública onde
meu filho estuda. Terceiro, parei de usar o carro, mas,
como todo mudo parou, agora eu vou mais depressa
de ônibus do que antes ia de carro. Ou seja, mudou
o padrão de definição do bem-estar desse professor.
O bem-estar dele não é o carro novo, o bem-estar
dele não é se endividar para comprar mais coisas, o
bem-estar dele não é ter o filho na escola privada. O
bem-estar dele é ajudar a escola privada, é andar de
ônibus eficientemente.
Agora, isso não pode ser assim para um operário, porque o operário já não tem seu filho na escola
privada, o operário não vai de carro. A gente tem que
tratar diferentemente. Austeridade tem que ser para
uma parte da população, não para todos. Precisa de
austeridade na soma dos gastos, mas tem que escolher quem paga o preço da austeridade. Quem é que
serve de exemplo hoje? O Presidente Obama.
Qual é o discurso e a política do Presidente Obama? Aumentar os impostos sobre os ricos para cobrir
o déficit, ou seja, austeridade, mas não penalizando
os pobres.
O que ele está fazendo com os pobres? Um
projeto de saúde pública que nunca se imaginou que
os Estados Unidos teriam, investimento elevado em
educação, ciência e tecnologia, para fazer a economia
crescer, não produzindo o mesmo de sempre, mas um
produto novo, uma perspectiva nova em que se põe o
bem-estar na frente da renda e do consumo. E, mais
do que bem-estar, se põe até a felicidade das pessoas na frente do bem-estar e o bem-estar na frente do
consumo, libertando, inclusive, as pessoas da dívida,
porque a gente esquece que essa classe média que
surgiu – e que não é uma coisa ruim – está endividada. É uma ascensão escravizando-a. A gente esquece
esse lado da ascensão das classes no Brasil. Subiram
no consumo e se escravizaram no tempo. Têm que
trabalhar mais para poder pagar um empréstimo que
pegaram para comprar mais. É um falso benefício e,
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pior do que falso, insustentável por muito tempo, como
a Europa mostrou.
Por isso eu fico feliz por estar aqui, falando do
que disse a Presidenta Dilma e dizendo que ela tem
razão, na lógica da Europa de hoje, mas ela não tem
razão na lógica de um processo histórico mais amplo.
Em um processo histórico mais amplo, nós temos que
mudar o propósito do próprio crescimento como objetivo, até porque suponhamos que o crescimento volte na
Europa e nos Estados Unidos, que se mantenha aqui
maior ainda e na China. O mundo explode! Não cabe
um aumento sustentado de 5% da economia mundial
durante 10 anos. Não cabe ecologicamente. Não tem
onde colocar os carros, o dióxido de carbono vai provocar um aumento da temperatura, as cidades litorâneas
serão inundadas, a população vai ficar endividada. São
muitos os empecilhos para que o crescimento volte.
Daí, vamos revolucionar o propósito da revolução.
O propósito da revolução não pode aumentar o consumo para todos a uma taxa sustentável de crescimento. O propósito da revolução tem que ser aumentar o
bem-estar da população, tem que ser aumentar a felicidade das pessoas. Isso vem de quê? Poder andar
na rua sem ser assaltado. E isso não aparece no PIB.
Você poder andar na rua, no Rio de Janeiro, do cinema
para um café. Isso não aparece no PIB, mas melhora
a qualidade de vida, faz o País mais civilizado. É essa
a palavra que está faltando. Não é crescer; é civilizar-se que o Brasil precisa. Tem que mudar o propósito.
E, aí sim, a gente lutar pela revolução, uma revolução
nova. Uma revolução, Senador Randolfe, com um propósito novo, onde esteja o meio ambiente equilibrado,
onde esteja ninguém com necessidade básica, onde
esteja ninguém escravizado pela dívida – pela dúvida
sim, porque tudo isso gera dúvidas, mas não pela dívida –, onde todos disponham de uma escada social
que é uma escola de qualidade igual para todos. Por
isso, se eu fosse criar um slogan dessa revolução de
que o Senador Requião falou aqui, eu diria: o filho do
mais pobre brasileiro na mesma escola do filho do mais
rico. Só que essa é uma revolução tão radical que as
pessoas não acreditam que ela seja possível, mas já
se fez em tantos lugares do mundo. Escola desigual
é uma característica de alguns países, não de todos
os países.
Precisamos de uma revolução. Solidário eu sou
com o Senador Requião quando aqui falou, mas a minha
revolução não é a mesma que ele pareceu defender.
Sou solidário com o Senador Lindbergh quando elogiou
aqui o discurso da Presidenta Dilma, dizendo que não
é hora de austeridade na Europa, mas lembrando que
isso é conjuntural neste momento da Europa, porque
não fizeram o dever de casa da responsabilidade no
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momento certo. Foram irresponsáveis os gregos, todos,
como nós estamos sendo. Mas esse é outro discurso.
E nós hoje estamos sendo irresponsáveis ou
estamos fazendo o dever de casa? Eu tendo a achar
que não estamos fazendo o dever de casa. Qual é a
prova? A inflação já está chegando ao limite, e não
dos 4,5%, que são a meta, mas dos 6,5%, que são
2% acima da meta. E não passa disso porque estamos sacrificando a Petrobras, mantendo o preço do
combustível abaixo do que é necessário para cobrir os
custos de investimento que a Petrobras precisa fazer.
Estamos mantendo a tarifa da energia elétrica abaixo
do que é necessário para modernizar o sistema. Estamos mantendo o preço do automóvel abaixo do que
deveria ser, sacrificando o Tesouro Nacional. Ou seja,
estamos entrando naquele velho e perigoso caminho
do controle de preços. Isso é perigoso, porque não
estamos fazendo o trabalho estrutural.
O Senador Requião falou aqui: as classes D e
E subiram, os pobres receberam a bolsa, mas tudo
isso... Aliás, ao contrário, nada disso é estrutural, Senador Paim, nem mesmo essa coisa que talvez seja a
mais importante do Governo Lula, que foi o aumento
do salário mínimo, graças, inclusive, a sua luta, Senador Paim. Mas nem isso é permanente. Ao mudar o
governo, isso pode acabar. Nem mesmo o salário dos
professores, que é fruto do meu projeto do piso salarial,
é permanente, porque, com a inflação, vai-se comer o
salário mínimo. Por isso quem luta por um bom salário
mínimo tem a obrigação de lutar pela estabilidade de
preços. A carestia é inimiga de um bom salário, a carestia come o salário. É falso o aumento de salário em
tempos de carestia, em tempos de inflação.
Eu acho que esta foi uma boa tarde, Senador
Lindbergh, que permitiu trazer para cá a palavra revolução, que trouxe o Senador Requião, e que tantos
têm medo de usar aqui, nesta tribuna, que trouxe corretamente a sua lembrança do discurso da Presidenta
Dilma, no que se refere ao momento presente, em que
a austeridade pode ir contra o crescimento. Não é nem
o crescimento. Eu não farei questão do crescimento. A
austeridade levaria ao agravamento do sofrimento do
povo. Vinte e seis milhões de desempregados continuarão desempregados se a austeridade for adotada.
Mas não podemos analisar só circunstancialmente,
conjunturalmente. Sem o dever de casa feito 20 anos
atrás, como a Alemanha vem fazendo, essa crise ocorre.
Por isso hoje talvez tenha, sim, que se gastar
mais do se pode na Europa, não sei como, tendo em
vista que é uma só moeda e tantos países. Não sei
como. Como convencer a Alemanha...
(Interrupção do som.)
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– ...como convencer os países que fizeram o dever de
casa a colocar dinheiro naqueles que foram irresponsáveis com o consumo naquele momento, usando os
bancos irresponsáveis e sem controle. Mas vai ter que
se gastar dinheiro como se gastou depois da Segunda Guerra para recuperar a Europa daquela tragédia.
Conseguiu-se dinheiro através de uma coisa chamada Plano Marshall, mas tinham ali os Estados Unidos
por trás, que jogaram o dinheiro. Hoje não tem mais os
Estados Unidos por trás, não é a China que vai fazer
isso. Por isso vamos ter um período muito duro na Europa e no mundo, mas tentemos fazer o dever de casa
hoje para não possamos isso amanhã. Lembrem-se de
que a Argentina já foi muito rica e nós, pobres. Hoje a
Argentina está pobre, nós estamos ricos. O Chile já foi
um exemplo, o México já foi um exemplo, já caiu e os
ciclos vão acontecendo, os países, melhorando e piorando, porque não fazem o dever de casa na hora certa.
A grande lição hoje, Senador Lindbergh, é nós
dizermos que está na hora de fazer o dever de casa
para evitar que aqui aconteça a tragédia que hoje
acontece em tantos países do mundo. Para mim, se
eu fosse resumir o que a gente falou aqui, seria: é hora
de fazer o dever de casa.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias Bloco/PT
– RJ) – Parabéns, Senador Cristovam Buarque, pelo
pronunciamento, por esta tarde de debates.
Eu lamento que, por estar na Presidência, não
tenha o direito de fazer apartes, mas quero parabenizá-lo pela profundidade e a complexidade do seu pronunciamento. E se eu posso fazer, antes de passar para o
Senador Randolfe, um comentário, eu estive também
na Grécia, acompanhando as eleições gregas. Tenho
um documentário que quero passar a V. Exª sobre a
crise grega, chamado Dividocracia, feito por jornalistas gregos. E tem lá uma fala de Daniel Cohn-Bendit,
Daniel Le rouge, Daniel o Vermelho, das passeatas
de 68 em Paris.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Que é Deputado europeu.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Que é Deputado europeu, fazendo uma
denúncia gravíssima sobre a relação da Alemanha e
da França com a Grécia quando dizia o seguinte: “Os
bancos alemães e franceses forçaram um empréstimo
ao Estado grego para comprar armas, navios, fragatas
da indústria bélica alemã e grega”. Fez um estudo muito
interessante do peso disso na dívida grega.
Estou falando isso porque acho que a gente tem
que ter muito cuidado com o discurso: “Ah, os responsáveis gregos não fizeram o dever de casa enquanto os
alemães trabalharam duro”. Eu acho que a situação é
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mais complexa. E esse é um documentário muito interessante acerca da situação. Acabei de fazer o relato.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Sr. Presidente, eu acho que...
Senador Randolfe, se aceita, queria dizer. Mas,
veja bem. Para onde foi esse dinheiro? Foi para as
Olimpíadas gregas. E nós estamos fazendo uma. Para
onde foi na Espanha? Para a Copa de futebol e para
as Olimpíadas. Nós estamos fazendo. Para fazer trem-bala. Nós estamos fazendo trem-bala. Ou seja, estamos fazendo hoje o que esses países fizeram naquela
época sob a forma de gastos além do possível, como
a Argentina fez também com a sua Copa e com outros projetos, em vez de investir em uma infraestrutura eficiente que aumente a produção, porque o trem-bala não vai aumentar a produção. Vai ser bom para
reduzir o tempo, mas não é fazer, por exemplo, com
o mesmo dinheiro, uma rede ferroviária nacional, que
a Grécia não fez.
Por isso o Cohn-Bendit tem razão de que eles
empurravam dinheiro, mas dinheiro só se empurra
quando se quer receber dinheiro. Quando não se quer
receber dinheiro não tem como. Mesmo que seja por
meio de publicidade. Como me irrita profundamente
ver a quantidade de publicidade na televisão de tantos
cartões de crédito. Devia ser proibido publicidade de
banco, da mesma maneira que devia ser proibido publicidade de bebida, porque dívida vicia tanto quanto o
álcool. E o álcool tem um efeito no indivíduo; a dívida
tem um efeito social muito grave.
Então, em tudo isso, você vê que tem razão um,
tem razão o outro, mas a gente não está conseguindo
aprofundar necessariamente. Eu não nego: eles não
fizeram o dever de casa.
E os bancos se aproveitaram. Talvez seja hora
de os bancos pagarem. Talvez seja hora, sim, de estatização de todos os bancos da Europa. Mas estatizar
para continuar emprestando para financiar consumo
perdulário ecologicamente irresponsável não adianta.
Não adianta.
Lembre-se de que Mitterrand teve que fazer isso
há uns 25 anos. Ele nacionalizou os bancos, saneou e,
depois, entregou outra vez ao setor público. Pode ser,
eu não sei. Ou pode ser cada um sair do euro. Mas vai
ser muito trágico sair do euro. Vai ser um sofrimento,
talvez, maior do que o sofrimento do próprio desemprego, que já é um sofrimento brutal. A Grécia fora do
euro é uma explosão de preços e, durante anos, será
um país absolutamente marginal e de extrema pobreza.
Isso faz com que o mundo saiba que é muito
complexa a situação. E por isso saiba que tem que ir
além de voltar a crescer. Tem que definir que tipo de
avanço – não disse crescimento – nós queremos, que
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tipo de civilização nós queremos. E não apenas quanto
de crescimento, como é a sensação que, eu creio, está
prevalecendo hoje nas lideranças mundiais e na liderança do Governo brasileiro também, prisioneiro dessa
armadilha da taxa de crescimento do PIB, em vez da
liberdade, do avanço, da melhoria, do padrão de qualidade de vida, de bem-estar e de felicidade do povo.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Parabéns, Senador Cristovam.
Quero chamar o próximo inscrito. Pela Liderança
do PSOL, o Senador Randolfe.
Só vou fazer um último comentário, Senador Cristovam, antes de o Senador Randolfe assumir a tribuna.
De fato, a situação fiscal do Brasil é muito diferente. Nós temos uma dívida pública que está caindo.
Era 60% do PIB há dez anos e agora está em 35%, um
déficit nominal muito baixo. Então, a nossa situação é
muito diferenciada.
Eu já falei, em várias oportunidades fizemos debate com V. Exª sobre esses aspectos, eu acho que essa
diferença do Brasil é que nos permite, num momento de
desaceleração econômica mundial como essa, dentro
de uma lógica de dívida pública cadente, dentro de uma
lógica de déficit nominal cadente, organizar políticas
anticíclicas para estimular esse crescimento. Que não
é um crescimento por crescimento. É um crescimento
que está mudando a vida das pessoas, com inclusão
social. Eu acho que o grande projeto que o Presidente
Lula e a Presidente Dilma perseguem neste País é a
construção, na verdade, de uma grande democracia
popular, acesso à universidade, 40 milhões subindo
à classe média. Sei que ficaríamos aqui o dia inteiro.
Eu só queria fazer esses comentários porque a
fala de V. Exª Excelência foi muito densa, complexa,
importante. E como essa segunda-feira virou uma
segunda-feira de debates muito interessantes, peço
desculpas aqui, pela Mesa, por fazer um segundo comentário à fala de Vossa Excelência.
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Eu prometi que não responderia e não vou responder.
Farei outro discurso sobre esse aspecto.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Maravilha, Senador Cristovam. Um abraço.
Com a palavra, pela Liderança do PSOL, o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Lindbergh, Sr. Presidente, Senador Cristovam, permitam-me
tergiversar sobre o tema que está aqui em debate. Vou,
na verdade, mudar de tema: trazer aqui um drama que
meu Estado está vivendo, neste momento, que é um
incêndio na reserva florestal do Lago Piratuba. Mas eu
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disse tergiversar porque há relação com o tema que
está sendo debatido aqui.
O Senador Cristovam falou, para mim, ainda há
pouco: “Acho que poderíamos publicar esses debates.”
Eu acho que podemos transformar. Acho que é isso
que, na prática, está ocorrendo. Estamos realizando,
aqui, segundas e sextas-feiras, debates muito ricos,
sem a necessidade dos rigores regimentais.
Achei fantástico V. Exª, Senador Lindbergh, daí da
Presidência, debatendo com o Senador Cristovam, que
estava na tribuna, transformando, na verdade, o debate da segunda, em uma sessão não deliberativa, num
painel de debates sobre os temas necessários para o
mundo e para o Brasil. O Senador Cristovam fez uma
provocação. Estou pensando em fazer uma coletânea
desses debates, desses discursos. Acho que caberia,
aqui, sem dúvida alguma, uma coletânea desses debates de segundas-feiras e sextas-feiras no Senado,
que, pela não ocorrência dos rigores da Ordem do Dia,
temos produzido debates muito ricos.
Vou falar – disse ainda há pouco – de um drama
que está vivendo o meu Estado, mas que tem relação
com isso, porque é o reflexo concreto, é o reflexo material de um dos dilemas de crise que estamos falando
aqui. É o retrato concreto, uma das facetas das crises
que vivemos. O Senador Cristovam é quem mais nos
adverte: está errado dizer que essa crise é só econômica. Essa crise é civilizatória. Concordo com o senhor,
Senador Cristovam. É civilizatória porque ela não tem
só uma matriz econômica. Ela tem uma matriz humana
e uma matriz ambiental.
Vou dar um exemplo concreto, uma faceta concreta dessa crise. Está ocorrendo agora no meu Estado, o Amapá, o maior incêndio florestal de que se
tem notícia no Brasil atualmente. O incêndio ocorre na
reserva florestal do Lago Piratuba, que fica nas proximidades da capital Macapá.
Essa reserva foi criada pelo Decreto 84.014, de 16
de julho de 1980. É uma unidade de proteção integral.
É uma das reservas mais importantes para o ecossistema amazônico, porque é responsável pela proteção
dos ecossistemas costeiros da Bacia Amazônica e,
logicamente, para o mais importante bioma existente
no Planeta, que é o bioma amazônico.
Esse incêndio está em curso há pelo menos um
mês. Iniciou consumindo 4 mil hectares da reserva do
Lago Piratuba e já está consumindo 10 mil hectares,
quase 10 quilômetros de reserva florestal.
Temos lá atuando, segundo informações que recebi hoje, de manhã, do Corpo de Bombeiros, 120 brigadistas, que têm uma dificuldade enorme de avançar.
Mas o que é ter uma atuação em conjunto do Ibama,
da Defesa Civil, do ICMBio? O governador do Estado
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já decretou estado de emergência. Mas, veja, mesmo
tendo decretado estado de emergência, ainda não
chegaram....
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
–... os recursos do Ministério da Integração Nacional,
necessários para atender um incêndio dessa proporção.
Para se ter uma dimensão do que significa esse
incêndio, o equivalente a seis mil campos de futebol
já foram consumidos pelo fogo. Os danos para a fauna são incontáveis. Podemos estar perdendo espécies
inteiras nesse incêndio. As informações dão conta de
que, originalmente, o incêndio foi criminoso.
Para vermos a dimensão de crise em que vivemos, até sábado havia duas aeronaves combatendo
o incêndio – dois helicópteros. Não eram helicópteros de combate direto, mas helicópteros destinados
a deslocar brigadas para combate ao incêndio. Isso
até o último sábado. Lamentavelmente, tivemos a informação de que, nesse final de semana, foi retirada
uma das aeronaves, foi retirado um dos helicópteros
que dava cobertura. Com isso, só há uma aeronave
fazendo cobertura, dando, concretamente, combate
ao incêndio, o que é insuficiente, o que é inadequado
para resolver um incêndio dessa proporção.
Veja, Senador Lindbergh, por isso que eu digo
que uma matriz é uma das facetas de uma crise que
vivemos. O Estado brasileiro não consegue dar conta
de manter uma aeronave, não consegue dar conta de
manter um helicóptero, para fazer combate a um incêndio que já consumiu o equivalente a seis mil campos
de futebol, num dos mais importantes biomas, no mais
importante bioma do Planeta, que é o ecossistema
amazônico, e numa das mais importantes unidades
de preservação ambiental desse ecossistema.
As dificuldades do combate são inúmeras – combustível, alimentação – e, agora, com a redução do equipamento de combate ao incêndio inadequadamente.
Na verdade, ampliado o incêndio, ampliada a dimensão
do incêndio, ampliadas as consequências, a capital
do Estado do Amapá sendo coberta pela fumaça, se
esperaria do Governo Federal mais apoio, mais aeronaves e não redução do apoio que tem prestado aos
valorosos e corajosos bombeiros militares do Amapá e
técnicos do Ibama, que estão lá tentando impedir essa
tragédia de proporções ambientais incontáveis para o
ecossistema amazônico.
Para concluir, Sr. Presidente, faço daqui um apelo
ao Ministério da Defesa, ao Ibama, ao Instituto Chico
Mendes, ao Ministério do Meio Ambiente. É inaceitável
vermos um incêndio consumir uma das principais unidades ambientais do País, no mais importante ecossistema do Planeta, na Floresta Amazônica, com a com-
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pleta omissão das autoridades Federais. É urgente e
necessária uma tomada de providências para impedir
que nós tenhamos um crime ambiental, que nós tenhamos uma tragédia de proporções maiores para o povo
amazônida e para todos os ecossistemas amazônicos.
Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Muito obrigado.
A Presidência parabeniza o Senador Randolfe
pelo pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – A Presidência recebeu o Ofício nº 55, de
2012, do Senador José Pimentel, Líder do Governo
no Congresso Nacional, indicando, nos termos do §2º,
do art. 4º, do Regimento Comum, o Deputado Cláudio Puty, para a função de Vice-Líder do Governo no
Congresso Nacional.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 55/2012 – GLDGCN
Brasília, 14 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente e nos termos
regimentais (§ 2º, Art. 4º do Regimento Comum, alterado pela Resolução nº 1, de 2008 – CN), indico o
Exmº Sr. Deputado Cláudio Puty para Primeiro Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional. – Senador
José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Passo a Presidência dos Trabalhos ao Senador Paulo Paim e convido o Senador Cidinho Campos a subir a Tribuna.
O Sr. Lindebergh Farias deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo P’aim. Bloco/PT
– RS) – O Senador Cidinho Campos com a palavra,
como orador inscrito, com o tempo de vinte minutos e
com a tolerância devida desta Presidência.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado Presidente, Srªs e Srs. Senadores, só para
corrigir, é Cidinho Santos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cidinho Santos, muito bem.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) – Mas
é tão normal isso aqui, que até o próprio Senador Jayme
Campos ele já me chama de Cidinho Campos também.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Eduardo Campos deve ter gostado também.
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O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) –
Exatamente.
Obrigado.
Boa tarde Srªs e Srs. Senadores. Boa tarde, Sr.
Presidente, amigos que nos assistem na TV Senado.
Volto à Tribuna nesta tarde, Sr. Presidente, para
falar sobre a situação dramática que vive o nosso Estado de Mato Grosso.
Há pouco tempo, o Senador Randolfe falava das
dificuldades do Amapá na questão do incêndio de uma
floresta. E no Mato Grosso nós vivemos a dificuldade e
o anseio, o desespero das pessoas da região de São
Félix do Araguaia, do Alto da Boa Vista, referente à
situação agrária da Gleba Suiá-Missú.
Já usei esta Tribuna algumas vezes para falar,
para alertar as autoridades do Poder Executivo Federal, sobre a iminência de um confronto armado naquela
região, de derramamento de sangue, mas infelizmente
os nossos apelos não estão tendo o eco necessário
junto ao Governo Federal, junto a algumas esferas do
Judiciário e a cada dia que passa a situação se torna
mais desesperadora.
Veja, por exemplo, Presidente, que, na última
sexta-feira, nós tivemos o absurdo de todas as rodovias federais que dão acesso ao distrito de Posto da
Mata em Alto da Boa Vista serem fechadas pela Polícia
Rodoviária Federal para que a Força Nacional de Segurança pudesse notificar as pessoas daquele distrito,
daquela área, para deixar as suas áreas.
Isso trouxe bastante revolta naquela população,
trouxe bastante revolta na classe política do Estado
de Mato Grosso. O Governador Silval Barbosa indignado, a nossa bancada federal indignada e eu estava aqui em Brasília. Estive em audiência com o ainda Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Carlos Ayres Britto, e também com a Ministra Gleisi
Hoffmann, com o Ministro Luiz Adams, com a Ministra
Ideli Salvatti, alertando-os sobre as dificuldades que
estamos tendo e sobre a insensibilidade por parte do
Governo Federal. Nunca vi uma operação acontecer
de forma tão rápida e tão eficaz. Estamos vendo, aí,
todos os dias, notícias de violência no Rio de Janeiro,
em São Paulo, em Santa Catarina. Não vejo a Força
Nacional com essa disposição para coibir a violência,
para correr atrás de bandidos, para prender os bandidos, como estão fazendo com os trabalhadores da
reserva Suiá-Missú, tratando aquelas pessoas simples,
trabalhadoras, honestas e ordeiras como verdadeiros
bandidos e como pessoas que não fazem parte da
pátria brasileira.
Por isso, Sr. Presidente, nossa indignação aqui
no Senado Federal. Esta semana vamos começar a falar mais forte, vamos fazer com que o nosso coro aqui
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desta tribuna, tanto aqui quanto dos Parlamentares da
Bancada Federal na Câmara dos Deputados, possa
ter um eco maior junto ao Poder Executivo Federal.
Temos de reconhecer que temos o apoio, sempre, da
Ministra da Casa Civil, nossa querida Gleisi Hoffmann.
Temos, por parte da Secretaria-Geral da Presidência da República, do nosso Ministro Gilberto Carvalho,
no momento, alguns entraves, algumas dificuldades.
Quero falar, especialmente, de dois personagens, um
chamado Paulo Maldos. Na Secretaria da Presidência
ele coordena a questão indígena. Na própria revista
Veja esse senhor, ex-marido da Presidente da Funai,
Marta Azevedo, é descrito da seguinte forma: “Maldos
é um conhecido oportunista que não perde a chance
de usar a desgraça alheia em favor de suas convicções políticas.” Essa pessoa e o Sr. Newton Tubino
estão trazendo a desordem, trazendo a desunião e o
desespero para as pessoas de Posto da Mata, para as
pessoas da região da Gleba Suiá-Missú. São quase 7
mil pessoas desesperadas com a chegada do dia de
deixarem as suas áreas. Eles se apresentam como
emissários da Presidenta Dilma Rousseff. Levam uma
carta da Secretaria-Geral da Presidência da República
notificando as pessoas para que deixem suas casas,
para que deixem suas propriedades, no menor espaço de tempo possível. Isso é um absurdo nos dias de
hoje, porque, mesmo se houvesse um processo de
desocupação da área por essas pessoas que lá residem, por mais de 30 anos, deveria o Governo Federal,
junto com o Governo do Estado de Mato Grosso, ter
um programa, um projeto, uma organização para que
essas pessoas deixassem as suas propriedades, para
que fossem realocadas em novas áreas, com condições de casa, moradia, habitação, com o mínimo de
infraestrutura necessária.
Há 900 crianças, que estudam nessas escolas
e que, de repente, não sabem se vão conseguir terminar o ano letivo porque no dia 06 de dezembro têm
de deixar a cidade, o distrito onde moram.
Eu nunca vi um absurdo como esse, uma insensibilidade como essa, por parte do Governo Federal,
principalmente por quem está por trás dessa ação,
que é o Ministro Gilberto Carvalho, juntamente com
seus dois assessores Paulo Maldos e Newton Tubino,
que não têm consideração pelo povo brasileiro e pelas pessoas brancas da região da Suiá-Missú, porque
agem, inclusive, com mentiras, Sr. Presidente, trazendo informações para os órgãos do Governo Federal,
dizendo que lá há apenas 174 pessoas. Isso é um
verdadeiro absurdo!
Só nas escolas existem mais de 900 crianças
estudando, apenas na escola do Distrito. São 900
propriedades rurais que existem na área! Essas são
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coisas que não podemos aceitar. Na Associação da
Gleba Suiá-Missú existem quase mil filiados que pagam regularmente a contribuição para a associação.
E a situação dos xavantes, em Mato Grosso, é
a seguinte: os xavantes possuem 1,5 milhão de hectares de terras no Estado de Mato Grosso para 17 mil
xavantes. Ou seja, em um levantamento que fizemos,
cada família xavante possui 25 mil hectares de terra!
Será que 25 mil hectares de terra não são suficientes
para viver uma família de xavantes? Eles já têm hoje
1,5 milhão de hectares de terras no Estado do Mato –
isso só a etnia Xavante!
Então, são absurdos que acontecem, e nós aqui
no Senado ficamos indignados em ver a insensibilidade, digo mais uma vez, por parte do Governo Federal
e as formas como surgem as novas aldeias indígenas,
as novas reservas.
Aqui, temos uma reportagem da revista Veja, edição do dia 03 de novembro, que diz o seguinte:
Os antropólogos se convenceram de que o
nascimento ou sepultamento de um membro
índio em um pedaço de terra que ocupem, enquanto vagam pelo Brasil, é o suficiente para
que os índios considerem toda essa terra de
sua propriedade.
É por isso que cresce cada vez mais a quantidade
de reservas indígenas no Brasil. No Mato Grosso, já
existem 12,5 milhões de hectares reservados a terras
indígenas. Isso é o equivalente a quatro Estados da
Federação. Seria o equivalente aos Estados do Rio de
Janeiro, do Espírito Santo, do Rio Grande do Norte, e
de Alagoas. E mais as reservas que eles pretendem
ampliar para 16 milhões, são as propostas apresentadas pela Funai, transformando essas reservas do Mato
Grosso de 12,5 milhões para 16 milhões. Nós teríamos
19% da área do Estado do Mato Grosso destinada
aos povos indígenas. Ou seja, daria em torno de seis
Estados da Federação brasileira só para os índios no
Estado do Mato Grosso.
Então, eu já disse aqui da tribuna, e repito: não
é aumentar a quantidade da área dos índios que irá
resolver a situação em que eles vivem, é dar condições para que eles possam sobreviver, é dar condições
para que eles possam produzir na sua propriedade. E
nessa mesma matéria da Revista Veja, Sr. Presidente,
ele diz o seguinte:
“São comuns hoje nas reservas indígenas os
casos de depressão, uso de crack e abuso de álcool.
(...) Levantamento feito por agentes de saúde locais
revelou que 70% das famílias indígenas têm um ou
mais membros viciados em crack.”
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Infelizmente, a vida de alguns povos indígenas,
principalmente os citados nesta reportagem, os Caiovás, acampados na Fazenda Iguatemi, não melhorará
com um simples decreto de demarcação. E é a mesma situação que vivemos no Estado do Mato Grosso.
Esses índios – que são aproximadamente 300
índios – já ocupam uma área em torno de 30 mil hectares nessa região. Por que nós temos que aumentar
essa área em mais 160 mil hectares para esses 300
índios? Em que vamos melhorar a vida deles em 160
mil hectares, em uma área que já está praticamente
aberta, produzindo, arroz, produzindo soja, com uma
grande produção de gado, pequenas propriedades?
E uma vez que essas pessoas que estão lá foram colocadas pelo próprio Governo do Estado, pelo próprio
Governo Federal e a maioria delas estão lá porque
foram assentadas e têm escrituras de suas propriedades, não estão lá como grileiros, estão como pessoas
trabalhadoras, como pessoas simples que ajudam a
crescer e a desenvolver este País. Existe na área em
torno de 796 propriedades, a área toda em torno de
163 mi hectares.
Essa área Xavante, Sr. Presidente, que o Mato
Grosso tem para esses 17 mil xavantes equivale hoje
a mais ou menos quase a área territorial do Estado
de Sergipe.
Então, são situações que deixam a gente aqui no
Senado Federal bastante triste, bastante preocupado
com a condição e com o apoio que o Governo do Brasil dá para os seus não brancos, influenciado muitas
vezes por ONGs que não têm nenhum compromisso
com o povo brasileiro. Estão muitas vezes com apenas interesses escusos que aqui eu não quero revelar.
Nesse final de semana, houve várias matérias.
Saíram no Jornal Nacional, em todos os sites do Brasil, no G1, no site do Estado de Mato Grosso declarações, entrevistas de pessoas dizendo que só saem
de lá mortas, porque lá foi onde elas construíram a
sua vida e que não têm para onde ir. Algumas pessoas dizem, como o Prefeito de São Félix do Araguaia,
Sr. Filemon Limoeiro, que era melhor que se prendessem essas pessoas, porque, se presos eles fossem,
na cadeia eles teriam cama para dormir, teriam café
da manhã, almoço e jantar.
E como vamos tirar 7 mil pessoas das suas propriedades sem ter onde colocar essas pessoas? A
única condição que o Governo Federal oferece é que
essas pessoas se inscrevam num programa de reforma agrária.
Veja bem, Sr. Presidente, isso é um absurdo.
Como é que, depois de 30 anos, você trabalhando, produzindo em sua propriedade, a condição que o Governo
vai dar para você largar tudo o que você construiu é
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você se inscrever num programa de reforma agrária,
que sabemos que no Brasil não funciona? A maioria
dos assentamentos está falido.
Eu sou testemunha disso, porque acompanho
muito de perto esse trabalho no Estado de Mato Grosso, fui secretário de Estado, acompanhei a dificuldade
dos assentamentos rurais do Estado de Mato Grosso
e posso dizer.
Hoje, inclusive, vi uma reportagem na revista
IstoÉ com o novo presidente do Incra falando que o
mais importante hoje não é aumentar a quantidade de
assentamento, mas dar qualidade para os assentados,
melhorar a vida dos assentados, incentivar a produção. Essa é a visão que eu aplaudo e concordo, não a
visão do assentamento que existia antes, no passado,
de quanto mais áreas melhor; ou essa visão que temos hoje de transformar o Brasil em terras indígenas
e achar que, quanto mais terra dermos aos índios, nós
vamos melhorar a condição de vida deles. Não vamos,
não. Ao contrário. Estamos piorando a condição de vida
dos índios a cada dia, por termos uma visão de uma
Funai envolvida com ONGs, envolvida com antropólogos que não têm a visão de Brasil e que, muitas vezes,
não atendem o interesse da Nação brasileira. Estão
aqui pura e simplesmente com interesses de grupos
internacionais ou de outros governos.
Então, eu quero, antes de encerrar, Presidente,
pedir mais uma vez ao Governo Federal, à Presidente
Dilma, ao Presidente em exercício Michel Temer, com
quem tivemos audiência e para quem relatamos a situação, à Ministra Gleisi Hoffmann, ao Ministro Luís
Adams, ao Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,
que tenham sensibilidade, que visitem a área, que não
fiquem só baseados em informações de duas pessoas
que, a meu ver, não têm nenhum compromisso com o
povo do Mato Grosso e com o povo brasileiro, que são
os Srs. Paulo Maldos e Newton Tubino, que, na verdade, estão trazendo turbulência naquela região e nada
estão fazendo para que as coisas transcorram em paz.
Então, eu quero reiterar esse pedido. Queremos.
na quarta-feira, dar continuidade ao trabalho que fizemos na semana passada junto ao Supremo Tribunal
Federal, para que seja reconsiderado o pedido de liminar que o Governo do Estado do mato Grosso lá
protocolou, mencionando essa situação bastante preocupante, para que a comissão formada pelo nosso
Ministro Gilberto Carvalho possa detectar as inúmeras
irregularidades que existem no processo de demarcação dessa área, os absurdos que existem nesse
processo de demarcação e possa a Presidente Dilma
ter a coragem suficiente para suspender o decreto de
demarcação dessa área, que não foi ela que criou – foi
criado no governo Fernando Henrique –, até que todas
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as irregularidades desse processo sejam apuradas,
porque existem muitas irregularidades.
As pessoas na Funai dizem – já disseram na minha frente – que sabem que essa não é, realmente, a
área dos índios – é uma área próxima –, mas que vão
pegar essa área e depois vão pegar a outra.
Então, como é que nós vamos trabalhar, como é
que nós vamos conviver, no Brasil, com essa situação,
com propostas desonestas como essa, sem levar em
consideração as dificuldades do nosso povo, sem levar em consideração as pessoas que vivem na zona
rural, que lá trabalham?
Na sexta-feira nós soubemos de um caso, relatado em uma reportagem, de um senhor que, ao ser
notificado, teve um enfarte, passou mal, foi colocado
num veículo da Polícia Federal para ser transportado
para o hospital mais próximo, porque só poderia passar o veículo da Polícia Federal, porque as estradas
estavam todas fechadas. O policial pediu para tirar o
senhor do carro, a população se revoltou e acabou
tombando o carro e criando uma confusão, que depois
foi, devidamente, resolvida.
O que aconteceu na sexta-feira, no Distrito de
Posto da Mata, é inconcebível no Estado de direito democrático, como o nosso. As pessoas não podem ter
cerceado o seu direito de ir e vir e de transitar entre os
Municípios e transitar entre suas propriedades devido ao
simples propósito de fecharem e todas as rodovias, com
helicópteros, com camionetes, com armas, notificarem
as pessoas e levar um clima de terror a uma cidade
pequena e às crianças na escola, como foi mostrado
pelo Jornal Nacional, causando um constrangimento
em todas as pessoas que lá estavam, um constrangimento para o Governador do Estado do Mato Grosso,
Silval Barbosa, um constrangimento para nossa classe política, o Governo Federal não ter a sensibilidade
de estabelecer um grupo de trabalho para discutir as
possibilidades e as oportunidades.
O Governador Silval Barbosa e, antes ainda, o
Governador Blairo Maggi já tinham oferecido uma área
maior do que essa para fazer a permuta. A maioria dos
índios aceitou, todo mundo aceitou, a situação seria
resolvida, o Governador se prontificou a fazer a infraestrutura dessa área, com estrada, habitação e energia
elétrica, para os índios irem para essa nova área, uma
área ainda intacta, com dois rios que passam dentro
dela, mas a Funai, na sua intransigência, não aceitou.
Ela só aceita essa área onde estão essas pessoas há
vinte ou trinta anos, trabalhando, produzindo, construindo tudo à custa do seu suor, com muita dificuldade. A maioria dessas pessoas tem escritura da terra
dada pelo Governo do Estado e registrada em cartório.
Agora, simplesmente se rasga tudo isso e tudo parece
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normal. Não podemos aceitar que essas coisas sejam
normais no Brasil do século XXI que vivemos. Temos
que respeitar os índios, com certeza, mas também
temos que respeitar nossos irmãos brancos, que não
são grandes fazendeiros, grandes latifundiários, que
não grilaram terra, que não roubaram terra, que estão
lá porque foram assentados pelo Governo do Estado,
assentados pelo Governo Federal. Nós temos que ter
a sensibilidade e reconhecer.
Nós, Senador Rollemberg e Senador Paim, no
Senado Federal, vamos apresentar um requerimento
para que a Comissão de Direitos Humanos do Senado
Federal visite essa área, assim como a Câmara dos
Deputados estará fazendo no dia 22, para que o Senado Federal também se manifeste. Nós não podemos
ficar inertes, só eu falando na tribuna do Senado de
uma situação que aflige, com certeza, uma pequena
parcela do povo mato-grossense, mas mato-grossenses que também são brasileiros que estão sofrendo,
precisando do nosso apoio.
Um dia isso também poderá acontecer no Distrito Federal, em Santa Catarina, no Rio Grande do
Sul. Por isto temos que combater veementemente
essa ação em Mato Grosso e o Governo Federal, de
uma vez por todas, precisa entender que temos que
usar a Polícia Federal, a Força Nacional e o Exército
para ir atrás de traficante, atrás de bandido, não para
perseguir o povo trabalhador que mora na zona rural,
pessoas simples, que nunca viram, com certeza, um
movimento como aquele que aconteceu em Posto da
Mata na sexta-feira, com caminhonetes da Força Nacional, com helicópteros sobrevoando, com estradas
fechadas, parecendo que estavam procurando o Fernandinho Beiramar ou qualquer outro bandido de maior
periculosidade no Brasil, e não mexendo com pessoas
simples, trabalhadoras e honestas.
São estas colocações, Presidente. Espero que
esta semana tenhamos êxito na nossa luta de convencer o Governo Federal e convencer o Poder Judiciário
a suspender essa desocupação até que possamos
encontrar uma solução para os brancos que lá estão
e para os índios,
mas observando o estrito processo legal, observando as irregularidades que existem nesse processo de demarcação e estar observando, sobretudo, os
direito humanos e o direito das pessoas que estão lá,
vivendo com dificuldade e lutando no dia a dia do suor
para garantir simplesmente o que comer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São essas as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esse foi o Senador Cidinho Santos. E, de imediato,
passamos a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
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Senador Cidinho Santos, se puder assumir a presidência, eu prepararei o meu pronunciamento depois
do Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim, Srªs e Srs. Senadores, Senador Cidinho Santos,
prezados telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, é uma alegria subir à tribuna do Senado, nesta tarde-noite de segunda-feira, para informar,
Sr. Presidente, que protocolei, na semana passada,
um substitutivo ao projeto de lei do Senado de autoria
do Senador Marconi Perillo, que busca criar uma lei
geral para os concursos públicos no Brasil.
Nós tivemos um avanço enorme com a aprovação
da Constituição de 1988, que definiu o concurso público como forma de ingresso no serviço público, com
isso, garantindo a qualidade, mas, até hoje, nós não
tivemos uma lei geral para regulamentar essa questão, e, muitas vezes, os concurseiros – pessoas que
se preparam, gastam tempo e dinheiro se preparando
para o concurso público – ficam à mercê das regras
previstas nos editais, muitas vezes autoritárias, muitas
vezes injustas, muitas vezes inadequadas, irregulares,
em função da falta de uma legislação nacional.
Então, promovemos um amplo debate, uma consulta pública à população. Fizemos uma audiência pública, buscando ouvir representantes das entidades
realizadores de concurso público, como o Cespe, das
entidades do Governo Federal, como a Enap, e também das entidades que representam os concurseiros,
e levantamos os principais problemas identificados por
essas instituições e entidades.
Aqui faço um pequeno resumo dos problemas
apresentados e como nós os estamos tratando no
substitutivo, para dar ampla publicidade a esse tema,
que é de interesse direto de milhões e milhões de
brasileiros que se preparam para ingressar no serviço público por meio de concurso público. Em última
instância, Senador Cidinho, é de interesse de todos
os brasileiros, porque um serviço público de excelência, um serviço público de qualidade, contribui para a
melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros,
para a melhoria do Estado brasileiro.
Uma primeira reclamação, bastante frequente,
diz respeito a editais sem a devida publicidade, editais
publicados apenas no Diário Oficial, ou a editais com
prazo muito pequeno para a inscrição. Como estamos
tratando isso no substitutivo? Nós obrigamos, além da
publicação do edital no Diário Oficial da União, a sua
disponibilização no site oficial da instituição que está
realizando o concurso e definindo que o prazo mínimo
entre a publicação do edital e a realização da prova seja
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de 90 dias. Se houver qualquer modificação relevante no edital, volta-se a contar o prazo de 90 dias. Por
outro lado, a instituição organizadora divulgará todos
os atos do concurso na mesma forma, com os mesmos critérios definidos no caput, ou seja, com 90 dias.
Nós também recebemos muitas reclamações relativas à discriminação de candidatos em virtude de idade,
sexo, estado civil e outros critérios injustificados. Colocamos, textualmente, que nenhum requisito de acesso
a cargo ou emprego público será cobrado sem expressa
previsão legal ou antes da data da investidura, vedada
a exigência de comprovação de qualquer requisito no
ato de inscrição no concurso. Complementamos, em
parágrafo único, que a discriminação sexual, de estado
civil, idade, religião, condição familiar, características
físicas ou de qualquer outra natureza exige expressa
previsão legal e relação objetivamente demonstrada
no edital do concurso da incompatibilidade da característica individual com o exercício do cargo ou emprego,
dando ampla transparência a esse processo.
Também tivemos reivindicações relativas às restrições impostas a candidatos residentes em Estados ou
Municípios diferentes daqueles onde será realizado o
concurso, referentes à dificuldade que essas pessoas
têm para fazer a inscrição. Muitas vezes, o edital do
concurso exige a inscrição presencial, o que é absurdo tendo em vista as tecnologias de comunicação e
informação presentes hoje. Colocamos também que
essa inscrição deverá ser disponibilizada pela Internet e que qualquer concurso federal que tenha mais
de 50 inscritos por região terá que ter a realização da
prova em pelo menos uma capital por região do País,
com isso facilitando a participação dos inscritos nos
concursos de âmbito federal.
Outra questão que tem sido motivo de decisões,
de jurisprudência acertada, correta, do Supremo Tribunal Federal diz respeito à obrigatoriedade de que,
aberto um concurso, aberto o número de vagas, dentro da validade daquele concurso, todos os aprovados
para aquele número de vagas abertas sejam chamados.
Isso é muito importante. Apresentei um projeto nesse
sentido ainda quando Deputado Federal porque, como
disse no início do meu pronunciamento, a pessoa que
vai fazer um concurso, Senador Cidinho, faz um investimento de tempo, matricula-se nos cursos, compra livros, dedica-se àquilo e, ao passar no concurso para
uma determinada oferta de vagas, muitas vezes no
período de validade daquele concurso, não é chamada.
Por outro lado, e também proibimos esse artifício
na nossa proposta de lei, muitas vezes a própria instituição faz contratos de terceirização para ocupação
de vagas para o exercício de atividades similares para
as quais realizou concurso, antes de chamar todos
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os aprovados para as vagas disponíveis, no tempo
de validade do concurso. Portanto, a gente garante a
obrigatoriedade de a instituição pública chamar todos
os aprovados dentro do prazo de validade do concurso
para aquele número de vagas abertas.
Também proibimos, no nosso substitutivo, a abertura de concursos tão somente para o chamado cadastro de reserva ou com oferta simbólica e irrisória
de vagas, mesmo quando existentes vários cargos ou
empregos vagos no órgão ou entidade.
Essa é uma outra questão que buscamos moralizar, porque não tem sentido uma instituição, uma
entidade ter vagas disponíveis e fazer concurso apenas para o cadastro de reserva. Isso, muitas vezes,
Senador Cidinho, dá margem a favorecimentos no
sentido de indicar apenas essa ou aquela pessoa se
tiver qualquer tipo de proximidade com alguém que
exerça função naquele órgão.
Portanto, nós estamos proibindo não apenas
a realização de concurso para cadastro de reserva,
como também para oferta irrisória de vagas, e estamos considerando oferta irrisória de vagas uma oferta
de menos de 5% das vagas efetivamente disponíveis
naquele órgão. Estamos também determinando que o
órgão ou a entidade informe, anualmente, qual o número de vagas disponíveis para que haja transparência e
controle social por parte da população.
Outra reclamação bastante recorrente diz respeito a taxas de inscrição exorbitantes e dificuldades
operacionais ou ainda exigências infundadas no ato
da inscrição.
Nós estamos definindo que o valor da taxa de
inscrição será de, no máximo, 3% do valor da remuneração inicial do cargo ou emprego público, levando-se
em conta, é claro, o nível remuneratório, a escolaridade
exigida e o número de fases e de provas do certame.
O fato é que nós estamos aqui definindo um teto
para evitar a cobrança de taxas exorbitantes e estamos
mantendo aquelas condições especiais, inclusive de
isenção para as pessoas que comprovarem renda familiar inferior a dois salários mínimos à época da inscrição e comprovarem outras condições autorizadas
pelo edital, desde que não firam a isonomia. Também
estamos assegurando a devolução do valor relativo
à inscrição em caso de adiamento, anulação ou cancelamento do concurso. E por que também no caso
de adiamento e não apenas no caso de anulação ou
cancelamento do concurso? Porque, muitas vezes, o
adiamento pode significar a remarcação de um novo
concurso público numa data incompatível para o candidato. Às vezes, ele já marcou outro concurso para
essa data ou tem outro compromisso. Portanto, se hou-
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ver adiamento, ele tem direito a receber, se não quiser
refazer o concurso, a devolução da taxa de inscrição.
Outra questão, Senador Paim, muito recorrente
é que muitas vezes o conteúdo das provas não está
previsto no edital ou não tem relação com as atribuições do cargo. Outra reclamação é a não aceitação da
opinião de autores consagrados na área, ou correção
de prova orientada por bibliografia diversa da indicada
no edital. Vou dar o exemplo de um concurso recente
feito no Senado, em que se perguntava qual o nome
de uma amante do ex-Presidente Kennedy. Vejam bem:
qual é a importância que isso tem para o exercício de
determinada atividade profissional?
O que nós queremos aqui garantir é que os conteúdos das provas sejam compatíveis com as atribuições
do cargo. Queremos também a garantia da aceitação
da opinião de autores consagrados na área de atuação
no momento de correção da prova.
Bom, outra questão – também uma reclamação
muito presente – se refere à mudança de datas e de
horários do concurso em cima da hora, muitas vezes
impedindo ou dificultando ao extremo a realização das
provas pelo candidato de outro Estado ou Município,
que tem de fazer o seu deslocamento, e que não consegue refazer a tempo o seu planejamento de deslocamento pelo território nacional.
Aqui nós dizemos que o cancelamento ou a anulação de concurso público de edital já publicado exige
fundamentação objetiva, expressa e razoável, amplamente divulgada, e sujeita o órgão ou entidade responsável à indenização pelos prejuízos comprovadamente
causados aos candidatos.
Então, são essas questões e as que também se
referem ao conteúdo mínimo do edital de abertura do
concurso, que deverá ter pelo menos a data de realização das provas, as quais só poderão ser alteradas
por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado, pertinente
e suficiente para justificar tal conduta.
Em relação à quebra de sigilo das provas ou
venda de gabaritos, isso é tratado como crime. A instituição organizadora é responsável por resguardar o
sigilo das provas, podendo os seus agentes ser responsabilizados, administrativa, civil e criminalmente, por
atos ou omissões que possam divulgar ou propiciar a
divulgação indevida, no todo ou em parte, de provas,
questões, gabaritos ou resultados.
É muito frequente um questionamento a respeito
da impossibilidade de recursos de provas discursivas
e orais ou exigência de que esses recursos sejam entregues pessoalmente, não sendo possível sua realização pela Internet. Nós estamos definindo aqui que
é vedada a realização de prova ou fase de concurso
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sem previsão de recurso administrativo contra seu resultado. Todos os resultados dos recursos deverão ser
objetiva e tecnicamente fundamentados, possibilitando
ao candidato o conhecimento das razões de sua reprovação, inabilitação, inaptidão ou não recomendação.
E é assegurado ao candidato vista de todas as
provas aplicadas e de seus resultados preliminares e
definitivos, por meio de sistema na Internet que possibilite a visualização e a impressão dos enunciados
das questões e das respostas do candidato, inclusive
do cartão-resposta das questões objetivas e dos textos das questões discursivas redigidos pelo candidato.
Em relação a locais de prova pouco acessíveis
aos candidatos ou em péssimas condições, definimos
que o local de realização das provas deverá contar
com: vias de acesso próprias para deficientes físicos;
condições ambientais e instalações que não impliquem
desgaste físico ou mental desnecessário ao candidato
ou lhe prejudiquem a concentração; instalações sanitárias adequadas e próximas à sala de prova; e serviço
de atendimento médico de emergência.
Em relação a questões objetivas com mais de
uma ou nenhuma alternativa correta, nós definimos
que é obrigatória a realização da prova escrita objetiva e que, no caso de questão objetiva de múltipla
escolha em que se verifique a existência de duas ou
mais alternativas corretas, será considerada válida
a resposta que aponte qualquer delas, ainda que a
instituição organizadora entenda ser uma delas mais
completa ou escorreita.
Também fomos muito demandados em relação
à cobrança nas provas de posições doutrinárias minoritárias ou de entendimentos judiciais destoantes da
jurisprudência dominante; e aí nós tratamos, proibindo
a cobrança de jurisprudência superada no Supremo
Tribunal Federal, em Tribunal Superior ou no Tribunal
de Contas da União. Mas colocamos que, nas provas
objetivas, a jurisprudência eventualmente cobrada
deverá ser majoritária ou consolidada no Supremo
Tribunal Federal, em Tribunal Superior ou no Tribunal
de Contas da União.
Por fim, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, há
um questionamento em relação à omissão do Poder
Judiciário em decidir causas que envolvam concursos
públicos, sob a alegação sumária de que se trata de
mérito administrativo privativo da instituição organizadora, com nítida negativa de prestação jurisdicional ao
cidadão. Nós estamos garantindo o acesso ao Poder
Judiciário para impugnar, no todo ou em parte, o edital normativo do concurso público, e para a discussão
acerca da legalidade das questões e dos critérios de
correção de prova, segundo o estabelecido nesta Lei,
ou seja, dando a oportunidade, a possibilidade de que
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qualquer cidadão busque a Justiça quando entender
que o seu direito foi ofendido.
É claro que esse é um tema complexo, nós teremos ainda um amplo debate sobre ele. Nós tivemos
aqui no Distrito Federal um grande avanço, com a aprovação de uma lei distrital que regulamenta a questão
dos concursos públicos, mas é um grande momento
de o País ter uma lei geral, que defina, com muita clareza, com muita tranquilidade, com muita segurança
jurídica, a seleção dos melhores quadros para ingressar no serviço público brasileiro.
É esse o registro, Sr. Presidente, que gostaria de
fazer na tarde de hoje.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cidinho Santos.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
Parabenizo V. Exa pela apresentação do projeto,
realmente de grande relevância, que disciplina e organiza os concursos públicos no Brasil, que muitas vezes
servem apenas para atender interesses de políticos ou
de pessoas que não estão muito preocupadas com a
Administração Pública e com a transparência da gestão.
Dando continuidade, Senador Paim, só para registrar, nós vamos prorrogar a sessão por 20 minutos,
que é o tempo do seu pronunciamento, e logo depois
teremos sessão do Congresso Nacional.
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Cidinho Santos, eu hoje pela manhã realizei, como era
compromisso de minha parte, uma audiência pública
na Comissão de Direitos Humanos, com a presença
de representantes das centrais sindicais, das confederações, de sindicatos e da Cobap – Confederação
Brasileira de Aposentados e Pensionistas.
Tivemos lá a decisão de ficarmos em estado de
alerta permanente até o fim do mês para que, de uma
vez por todas, o Congresso vote o fim do fator previdenciário e o reajuste dos aposentados.
Também foi decisão de Líderes de todo o País
que faríamos um apelo – e estou fazendo, agora, aqui
da tribuna do Senado – às redes sociais para que façam contato com os seus Deputados.
O projeto de minha autoria foi aprovado aqui, por
unanimidade, tanto pelo fim do fator como pelo reajuste
dos aposentados. O que falta agora é a Câmara votar.
O apelo que fazemos a todos aqueles que assistem
a nós, neste momento, pela TV Senado, pela Rádio
Senado, pela Agência Senado, é que usem as redes
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sociais e façam contato amanhã com os seus Deputados e Deputadas – está na pauta, numa pauta extra,
não vou entrar no mérito de pauta extra ou não extra –
para que votem amanhã. Foi compromisso assumido.
Eu duvido que algum Deputado ou Senador tenha ido
para as ruas dizer que ele era a favor do fator. Todos
disseram que eram contra o fator previdenciário. Então,
eu não tenho nenhuma dúvida de que, se receberem
telegramas, e-mails, Facebook, todo tipo de instrumento
que hoje a Internet permite, os Deputados percebam
que a população não aceita mais esse assalto, porque
é um assalto... É um assalto ao bolso do trabalhador,
porque o benefício dele é calculado como é feito para
os outros, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.
Só que, no caso do trabalhador, que é a parte mais
fraca, eles cortam pela metade o salário. Cortam pela
metade! A mulher perde mais do que 51%.
Há 12 anos, meu querido Presidente Cidinho
Santos, que preside a sessão, eu travo essa luta aqui
no Senado. Há 6 ou 7 anos, o Senado aprovou por
unanimidade. Agora o Dia D é amanhã. Está na pauta
de amanhã na Câmara dos Deputados. Alguns dizem
para mim: “Não, mas isso aí pega uma minoria”. Pois,
se pega uma minoria, aí mesmo é que tem que aprovar, porque o gasto vai ser mínimo, vai ser irrelevante,
já que quem pega a aposentadoria especial não pega
o fator, quem é servidor não pega o fator, quem ganha
o salário mínimo não pega o fator. Só pega o trabalhador da área urbana. Dizem que dá uma economia de
R$1 bilhão por ano. Que seja R$1 bilhão por ano. Só
de desoneração da folha nós abrimos mão de R$16
bilhões por ano. Então, não há motivo nenhum. E não
sou contra desonerar. Se quiserem desonerar tudo,
desonerem. Só assegurem o reajuste do aposentado
de forma decente, e vamos acabar com esse famigerado fator.
Por isso, daqui da tribuna do Senado, no dia de
hoje, eu faço um apelo a todos os internautas, já que
é difícil a mobilização dos idosos, dos aposentados,
para que deslocarem até Brasília, que não têm dinheiro
algum – e não tem mesmo, nem para o remédio –, pelo
menos, vamos pedir para o neto, para o filho, para o
sobrinho, para um amigo, para um parente, para entrarem na Internet e fazerem contato com os Deputados
para que amanhã não seja mais uma vez protelada,
de repente jogam para a quarta, depois jogam para a
quinta, depois jogam para: “Ah, mas no fim da sessão
em dezembro”; depois jogam para o ano que vem e
depois jogam para 2014.
Faço o apelo aqui, quase que implorando, por uma
ajuda da população brasileira para que esse bandido
do fator previdenciário... Que é uma lei bandida mesmo, isso é uma questão de direitos humanos, quem
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vai a fundo nessa questão, estuda essa matéria, vai
ver que é uma coisa tão absurda que não tem sentido,
é a única área da Previdência que, de fato, ninguém
contesta que dá um superávit de R$13 bilhões a R$15
bilhões por ano. Pois é ali que eles cortam o salário do
celetista, ou seja, do trabalhador brasileiro.
Então você que está assistindo neste momento
à TV Senado, entre na página da Câmara, está lá o
telefone, todos os e-mails dos parlamentares, faça contato, acione essas redes sociais tão importantes como
a Internet permite e peça, peça encarecidamente, eu
diria, peça para o Deputado que vai, vai fazer campanha
em 2014, bem dizer daqui um ano e mais um, porque
no ano que vem já começam os debates e no outro
ano é ano eleitoral. Faça um apelo para o Deputado,
que nós vamos acompanhar um por um. Não é correto, não é justo, eu diria que é até desonesto você ter
um discurso e uma prática diferente. Todos se dizem
contra o fator só que não votam. Isso é desonestidade.
E eu acredito que os Deputados entenderam essa
mensagem da população e não são desonestos, tanto
não são desonestos que haverão de votar amanhã o
fim do fator previdenciário, esse maldito fator que inventaram. E eu chego a dizer que se houver um país
no mundo que adote o fator, a gente tem que mudar
o discurso. Não há! Não tem um país no mundo que
adote esse tal de fator que confisca pela metade o salário dos mais pobres.
Fizemos uma audiência, hoje pela manhã, com
cobertura da TV Senado, da Rádio Senado e da Agência Senado para todo o Brasil. Teremos outra amanhã
que vai tratar da violência, mas isso é uma violência.
Vamos falar de novo do fator. Teremos outra na quarta,
teremos outra na quinta e teremos, tanto é necessário,
até que se resolva essa questão do fator e do reajuste
dos aposentados.
Sr. Presidente, depois desse apelo, quero ainda – eu que trabalho tanto nessa linha dos direitos
humanos – fazer o registro de uma audiência pública
realizada recentemente na Assembleia Legislativa de
Santa Catarina, que tratou da situação do autismo no
Brasil, especialmente naquele querido Estado. Estiveram presentes associações de vários Municípios
e até de outros Estados da região Sul. Todos têm um
único desejo: que se reconheça, de forma definitiva,
o direito das pessoas com autismo para tratá-las adequadamente, fazendo justiça, porque elas, muitas vezes, são excluídas, são rejeitadas, são discriminadas.
A Srª Berenice Piana de Piana esteve lá e me
representou no evento. Lembro também o Presidente
da Comissão de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa daquele Estado, o
Deputado Nei Alberton Ascari. Além de definir o agen-

612

Novembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

damento de audiências para debater esse tema com
os ministérios correspondentes, o Fórum Catarinense
sobre Autismo em 2013 avançou na formação de um
grupo de trabalho para definir a política da Associação
de Pais e Amigos dos Autistas daquele Estado.
Sr. Presidente, meus cumprimentos a Santa Catarina pelo evento. Tenho certeza de que esse tema
haverá de ser votado com rapidez.
Chegou-me hoje um documento da Deputada
Relatora dessa questão na Câmara dos Deputados e
a Deputada Mara Gabrilli me informa que aprovou o
projeto que nós aprovamos aqui, lá na Câmara, com
três emendas e está remetendo agora para o Senado.
Está aqui a carta muito bem elaborada pela Deputada
Mara, que demonstra todo o seu compromisso com
os autistas.
O Senador Rollemberg também trabalhou comigo
nesse tema, como também outros Senadores daqui da
Casa. Agora espero que na CCJ o projeto seja votado
com rapidez, já que o Senador Lindbergh Farias é o
Relator da matéria. Tenho certeza de que ele dará o
parecer ainda nesta quinzena para que, na Comissão
de Direitos Humanos, eu dê o parecer final e o projeto
então vá à sanção presidencial.
Quero dizer à Deputada Federal Mara que suas
emendas só melhoraram o projeto e que nós vamos
aprová-lo, com certeza, aqui no Senado.

NOVEMBRO61731
2012

Terça-feira 20

E concluo, Sr. Presidente, até porque sei que
vamos ter uma sessão, em seguida, do Congresso
Nacional, só fazendo o registro de que, na semana
passada, prefeitos de todo o País, com apoio do Presidente da Confederação Nacional dos Municípios,
Paulo Ziulkoski, estiveram em Brasília para dar publicidade à situação dos mais de 2.500 mil prefeitos que
vão encerrar seus mandatos no final do próximo mês
ingressando na lista dos fichas sujas e para buscar solução junto ao Governo Federal diante da redução de
suas receitas. Eles não têm condição de honrar, nas
próximas sete semanas, todas as contas pendentes.
O número 2.500, como se sabe, representa perto de
50% do total de prefeitos do País.
Eu peço a V. Exª, pois não vou usar todo o meu
tempo, que considere na íntegra o meu pronunciamento. Deixarei aqui outros documentos que defendem os
autistas, como defendem os prefeitos e defendem que
as redes sociais nos ajudem para que a Câmara vote
amanhã o fim do fator e o reajuste dos aposentados.
Era isso. Obrigado, Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, registro audiência pública realizada, recentemente, na Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina que tratou da situação atual do autismo
no Brasil e, especialmente naquele querido Estado.
Estiveram presentes associações de vários municípios. Todos tem um único desejo: reconhecer os
direitos das pessoas com autismo e tratá-las adequadamente, fazendo justiça, pois elas muitas vezes são
excluídas, marginalizadas, rejeitadas.
A senhora Berenice Piana de Piana esteve me representando neste evento. Lembro também o presidente da
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia, deputado José Nei Alberton Ascari,
Além de definir pelo agendamento de audiências
com os secretários de saúde e de educação do estado
para apresentação de problemas pontuais levantados durante a audiência, o encontro também estabeleceu como
ações a realização do Fórum Catarinense sobre Autismo
em 2013, a formação de grupo de trabalho para definir
a política da Associação de Pais e Amigos dos Autistas
(AMA), o reconhecimento do autista como pessoa com
deficiência e o lançamento da campanha “Santa Catarina
precisa conhecer a realidade de seus autistas”.
Sr. Presidente, parabenizo a Assembleia de Santa
Catarina, bem como a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na semana passada prefeitos de todo país,
com o apoio do presidente da Confederação Nacional
dos Municípios, Paulo Ziulkoski, estiveram em Brasília para dar publicidade a situação dos mais de 2.500
prefeitos que vão encerrar os seus mandatos, no final
do próximo mês, ingressando na lista dos fichas-sujas
e mais: buscar também soluções junto ao governo federal, diante da redução de suas receitas.
É que eles não terão condições de honrar, nas
próximas sete semanas, todas as contas pendentes.
O número, 2.500, como se sabe, representa perto
de 50% do total de prefeituras do País.
Na semana passada, a Comissão do Pacto Federativo, instituída pelo Senado, entregou seu relatório
parcial ao Presidente da Casa, Senador José Sarney.
O documento apresenta quase uma dezena de
sugestões, distribuídas em três propostas de emenda
à Constituição, quatro projetos de lei e duas emendas
a textos já em tramitação no Congresso Nacional.
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As principais mudanças alcançam temas como Fundo de Participação dos Estados, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, royalties e dívida pública.
Todas elas evidenciam a situação crítica por que
passam as contas públicas no Brasil.
A louvável e imperiosa iniciativa desta Casa pode,
em um futuro não muito longínquo, conduzir ao equilíbrio a hoje precária situação econômico-financeira
dos Municípios.
Não conseguirá, contudo, trazer resultados no
curto prazo. E o problema de nossas Prefeituras é
atual, presente, iminente.
Assim, Sr. Presidente, o foco desta minha intervenção volta-se para os Municípios brasileiros, que
ainda recentemente, para alegria de toda a cidadania,
vivenciaram saudável processo de revitalização democrática, com eleições em 5.564 sedes.
Muito mais do que a União, os Estados e o Distrito Federal, os nossos Municípios são os entes que
mais sofrem, no cotidiano, os desarranjos históricos
na distribuição da riqueza nacional.
E não se diga aqui, ou em qualquer outra instância, que o País é pego de surpresa pela grave crise
que atinge os Municípios brasileiros.
Não, os Prefeitos vêm vocalizando a precariedade das contas municipais, a quase impossibilidade de
gestão, há muito tempo. E em alto e bom som.
A Confederação Nacional de Municípios, atuante
há mais de quatro décadas, também tem agido, por
seu turno, com clareza, eloqüência e extraordinário
senso de oportunidade ao denunciar um problema que
só se avoluma, e ora atinge proporções consideráveis.
Ou parece razoável dentro de um País como o
Brasil, que viveu a última década experimentando apreciáveis índices de crescimento e desenvolvimento, ter
quase metade dos Prefeitos Municipais/ que encerram
seus mandatos em 31 de dezembro próximo, incluídos
no rol dos fichas-sujas?
Ao dano administrativo, ao prejuízo econômico-financeiro, à estagnação dos serviços ao cidadão,
soma-se agora o constrangimento político.
Uma situação, desagradável sob qualquer ângulo,
que alcança involuntariamente milhares de mulheres e
homens públicos, que nos últimos quatro anos emprestam
seus talentos e competências para gerir os Municípios.
Mais uma vez, como fizeram em 10 de outubro
passado, nesta ultima terça-feira (13), os Prefeitos brasileiros reuniram-se nas dependências desta Casa, no
Auditório Petrônio Portella.
A intenção foi demonstrar, como é seu dever e
com toda a eloqüência política possível, ao Parlamento
nacional e aos brasileiros a terrível situação vivenciada
por milhares de Municípios brasileiros.
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Conforme cálculos da Confederação Nacional dos
Municípios, o rombo atinge a expressiva cifra de R$ 25,4
bilhões, sendo que R$ 16,2 bilhões decorrem do aumento
de despesas, como piso dos professores e salário-mínimo, e dos convênios firmados e não pagos pela União.
A parcela restante, de R$ 9,1 bilhões, decorre da
redução de receitas, tais como o Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), a Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico (Cide) – combustíveis, e o IPI
de exportações.
O somatório desses recursos que não chegam
aos cofres municipais equivale a 7% da Receita Corrente Líquida dos Municípios, que em 2012 alcançará
R$ 364 bilhões.
Afora esses problemas cujos números evidenciam
a gravidade, os Prefeitos brasileiros cobraram, ainda,
os restos a pagar devidos pela União aos Municípios.
São convênios firmados entre os dois níveis de
Governo para a realização de obras, geralmente de
infraestrutura e de imediato interesse de todos os
munícipes, cujos valores ainda não foram repassados
para que os gestores saldem as dívidas junto aos executores dos serviços.
Ainda, conforme a Confederação Nacional dos
Municípios, o Governo Federal tem uma dívida com as
Prefeituras que chega a R$ 18,2 bilhões.
Quase dois terços desse valor referem-se a obras
do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento,
menina dos olhos da Presidenta Dilma Rousseff.
É certo que a repactuação federativa haverá de
representar, observado em especial o princípio de justiça fiscal, um reequilíbrio para os entes federativos que
se vêem prejudicados dentro da equivocada e arcaica
sistemática atual.
Nas, como disse antes, até que se reveja, reformule e incremente um novo pacto federativo, é preciso
garantir a sobrevivência dos Municípios.
Por isso, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, quero
externar aqui minha integral solidariedade aos Prefeitos
brasileiros em suas justas reivindicações de equacionamento das contas municipais.
As postulações dos mais de 5 mil Prefeitos brasileiros nada mais são do que a defesa dos interesses
da própria sociedade.
No ultimo encontro programado pela Confederação dos Municípios, prefeitos de todo pais lotaram
o auditório do Senado Federal com a expectativa de
receber uma resposta do governo sobre o pacote de
ajuda que a Confederação Nacional de Municípios e
os presidentes das entidades estaduais entregaram
na ultima mobilização.
O pedido de socorro financeiro aos Municípios
decorre especialmente das quedas dos valores do
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Fundo de Participação dos Municípios (FPM) causadas pelas desonerações do governo.
Como muito bem sabemos, é sobretudo nas cidades, que ganham protagonismo global nesta segunda década do século 21, que se tece o presente e se
constrói o futuro de nossa gente,
As cidades brasileiras não podem correr o risco
de se transformarem em meros repositórios de pessoas, privando-as dos equipamentos mínimos e da
qualidade de vida compatível com o País da expressão
econômica, política e cultural do Brasil.
As medidas anunciadas durante o evento e presentes na Medida Provisória 589, editada na ultima
sexta-feira, prometem um fôlego, mas estão longe de
ser a solução definitiva das prefeituras em crise.
A medida provisória 589 possibilitará aos entes
federados a adesão a um programa de parcelamento
que prevê a redução de 60% nas multas de mora, de
25% nos juros e de 100% nos encargos legais para
quitarem suas dividas previdenciárias.
Os débitos que poderão ser parcelados são as
contribuições sociais e previdenciárias vencidas até
31 de outubro deste ano.
As parcelas serão retidas dos pagamentos dos
fundos de Participação dos Estados e dos Municípios
até o máximo de 2% das receitas correntes líquidas
do ente que tiver aderido ao programa.
Mesmo dívidas que estejam em fase de execução
fiscal ou que tenham sido objeto de outros parcelamentos
não quitados podem ser renegociadas pelos critérios da MP.
A adesão é de iniciativa de cada ente e pode ser
feita até o dia 29 de março de 2013.
O renegociação inclui, além dos órgãos da administração direta, as empresas públicas, autarquias e fundações ligadas aos estados, municípios e ao Distrito Federal.
O socorro divulgado pelo Governo Federal mediante a renegociação das dívidas do INSS, o repasse
de “restos a pagar” e da Lei Kandir, não colocam um
ponto final na situação de tensão em que se encontram
os municípios, apenas aliviam a situação de desespero
em que se encontram.
Apelo à equipe econômica do Governo, que tanto
tem feito pelo Brasil, para que auxilie nossos Prefeitos
na superação do grave impasse em que se encontram
na atualidade.
Para muitos prefeitos o auxílio financeiro requerido pelos municípios brasileiros para o fechamento de
contas de gestão seria a única maneira de superar as
perdas de receitas advindas das políticas anticíclicas
do Governo Federal.
Ao apoiar decisivamente as municipalidades na
superação de suas tribulações, tenho certeza que o
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Governo Central estará mais uma vez honrando seus
compromissos com 194 milhões de brasileiros.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senador Paulo Paim.
O requerimento de V. Exª vai ser atendido na forma do Regimento.
Parabenizo o Senador pelo trabalho, sempre,
pelos direitos humanos, pelos programas sociais e
também pelo municipalismo.
Passo a palavra, de forma extraordinária, já que
temos um tempinho ainda, para o Senador Jorge Viana,
antes de iniciarmos a sessão do Congresso Nacional.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente Cidinho Santos.
Queria, antes de mais nada, agradecer ao Senador
Paim, até porque estou aqui usando um pouco de tempo
que ele economizou, e cumprimentá-lo por essa dedicação que poucos têm coragem de ter pelos aposentados,
por aqueles que labutam a vida inteira e depois tudo o
que querem é a tranqüilidade de seguir aproveitando
os anos que têm de vida com um mínimo de dignidade.
O Senador Paim é talvez a pessoa que simboliza
a maior e melhor luta pelos aposentados e por justiça
para aqueles que já deram contribuição para o País.
Um país que não respeita aqueles que o construíram
no passado não se habilita para um futuro melhor.
Mais uma vez, Senador Paim, parabéns. Sei também que já, já teremos de cumprir uma missão prazerosa
que é parabenizar V. Exª pela condução da Secretaria
de Direitos Humanos do Senado. Com tanta dedicação
e trabalho, V. Exª é o primeiro que chega aqui, um dos
últimos que sai e fez dessa Comissão um espaço de debate e uma extensão da sociedade aqui com o Senado.
Venho, aqui, Sr. Presidente, alguns minutos antes
do início da sessão solene, para fazer um registro. Queria falar que, hoje, o programa Senado Jovem Brasileiro
envolve dois temas e dois programas fundamentais,
que é o Concurso de Redação do Senado Federal, de
que participam alunos do 2º e 3º do ensino médio das
escolas públicas estaduais e do Distrito Federal, com
idade até 19 anos – a idade mínima era 16 anos, mas
mudamos isso –, e que foi criado em 2008, aqui no Senado; e, também, para fazer o registro do projeto Jovem
Senador, que foi criado mais recentemente, em 2010.
Queria, antes de mais nada, cumprimentar a
Drª Cláudia Lyra, Secretária-Geral da Mesa, e a Dóris
Marize, Diretora-Geral do Senado; toda equipe que se
empenha, juntamente com alguns poucos Senadores
que se envolvem nesse projeto, para realização desse evento da maior importância, pois proporciona uma
aproximação da juventude, de estudantes, com esta
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Casa. O Senado é a instituição mais antiga do País, é
anterior à República e vive, de certa forma, um distanciamento da sociedade. E esse projeto Senado Jovem
Brasileiro aproxima especialmente a nossa juventude.
Hoje, tomaram posse, aqui, no Senado Federal, e
seguirão Senadores dias 19, 20 e 21 deste mês, 27 representantes dos Estados e, obviamente, do Distrito Federal.
O primeiro lugar na redação foi a Layane Rayelle Silva Marinho, que é do Estado de Alagoas e fez a
redação Brasil, uma mãe gentil para os filhos de seus
Municípios, já que o tema da redação é o meu Município, meu Brasil. Em segundo lugar, Bruna Clemente
Gontijo, de Minas Gerais. Em terceiro lugar, Rodrigo
de Brito Sá, do Piauí.
Tive a oportunidade de participar da solenidade
de premiação dos primeiros colocados com a redação.
Obviamente, premiamos todos. Eles receberam um notebook, uma medalha e um certificado. As escolas do
primeiro, segundo e terceiro lugares receberão quatro
computadores cada uma. Mas o melhor é a mobilização
da juventude para discutir o Senado Federal, discutir
o País, discutir cidadania.
No Acre, eu me empenhei nesse projeto. Visitei
várias escolas, fiz palestras em muitas delas.
Hoje, tivemos aqui – queria deixar registrado – a
posse da Mesa Diretora do Jovem Senador. Foi eleito
para a condução dos trabalhos, nestes três dias, o jovem
Danilo do Amor Divino, de Cachoeira, na Bahia; a 1ª Secretária, minha conterrânea acreana, Ana Cristina Pinho
do Nascimento, de Rio Branco, da Escola Boa União; e a
2ª Secretária, Nathaly Andrade Moço, de Curitiba, Paraná.
Nossa acriana, Ana Cristina Pinho do Nascimento, foi classificada como finalista, representando todas
as escolas de ensino médio do Acre, com o tema de
redação A luta por uma identidade brasileira.
Encerro aqui este registro, pedindo que conste
nos Anais do Senado a importância de projetos como
esse. Mais uma vez, parabenizando a criação do concurso de redação de 2008, do Jovem Senador, de 2010,
e cumprimentando a Dóris, nossa Diretora-Geral, e a
Drª Claudia Lyra, Secretária da Mesa, que se empenharam, com uma equipe competente, para que esse
projeto possa ser uma referência para o Brasil.
Eu, como Senador, que tenho um carinho, um
respeito muito grande por nossa juventude, entendo
que são ações como essa que aproximam e quebram
esse muro que separa o Senado Federal da sociedade
brasileira. Nós só vamos conseguir nos aproximar da
sociedade brasileira, se tivermos uma agenda adequada
que atenda aos interesses dos brasileiros, mas também criarmos um mecanismo de trazer, especialmente,
a juventude, a sociedade civil brasileira para debater
aqui conosco os temas de interesse de nosso País.
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Era esse o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância de V. Exª.
Ficam, então, registrados os meus cumprimentos
a todos que colaboraram com o nosso projeto Jovem
Senador brasileiro, com o concurso de redação, e o
Jovem Senador, que foi instalado hoje, aqui, no Senado.
E que fique bem claro, eles vão trabalhar três dias.
Já estão tramitando na Casa ideias aprovadas nos outros
anos. Estou certo de que, este ano, teremos boas ideias
que vão virar projeto na Comissão de Direitos Humanos
do Senado Federal, a partir da iniciativa dos Jovens Senadores, que começaram a trabalhar hoje, aqui no Senado.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senador Jorge Viana. Parabéns pelo
trabalho a V. Exª, à Drª Cláudia Lyra e a toda a Mesa
do Senado, que dá oportunidade para que a nossa juventude venha a conhecer mais um pouco do Senado
Federal e participar com propostas, ideias e inovações.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR –
MT) – Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para
recebimento de emendas ao Projeto de Resolução
nº 67, de 2012, lido anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR –
MT) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 506, de
2012, na origem, da Senhora Presidente da República,
comunicando a sua ausência do País, no período de
16 a 20 de novembro, em viagem oficial ao Reino da
Espanha; e do Senhor Vice-Presidente da República,
no período de 13 a 17 de novembro, em viagem oficial
a Berlim, Alemanha.
É a seguinte a Mensagem:
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MENSAGEM Nº 506
Senhores Membros do Senado Federal
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei
do País no período de 16 a 20 de novembro de 2012,
em viagem oficial ao Reino da Espanha.
Informo, ainda, que durante o período de 13 a 17
de novembro de 2012, o Senhor Vice-Presidente da
República estará em viagem oficial a Berlim, Alemanha.
Brasília, 14 de novembro de 2012. – Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 74, de 2012
(nº 1.436/2012, na origem), do Tribunal de Contas da
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 3.029/2012TCU, referente ao acompanhamento da operação de
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crédito autorizada pela Resolução nº 21/2011, do Senado Federal (TC 037.895/2011-7).
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 74, DE 2012
Aviso nº 1.436 – seses –TCU – Plenário
Brasília-DF, 8 de novembro de 2012
Senhor Presidente
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 2.419/2011-SF de 2212-2011 e Resolução nº 21/2011-SF, cópia do Acórdão
proferido nos autos do processo nº TC 037.895/2011-7,
pelo Plenário desta Corte na Sessão Extraordinária de
8-11-2012, acompanhado do Relatório e do Voto que
o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – O Aviso nº 74, de 2012, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 982, DE 2012
Nos termos do disposto no §2º do art. 50 da Constituição Federal, bem como no art. 216 do Regimento
Interno do Senador Federal, requer seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro
de Estado de Minas e Energia, para que este providencie perante à Agência Nacional de Energia Elétrica, no
prazo constitucional, informações sobre os reajustes

621

Novembro de 2012

concedidos a Distribuidora Light, a partir de 6 de novembro de 2012, a 31 cidades do Rio de Janeiro.
Justificação
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)
autorizou a Light SESA a reajustar em 11,85% as tarifas de energia elétrica para as residências (baixa
tensão) e em 13,20% para as indústrias (alta tensão),
que afetam 31 cidades do Estado do Rio de Janeiro.
Segundo matérias veiculadas nos jornais, tais reajustes foram aprovados durante as reuniões públicas da
diretoria da Aneel, e são aplicados todo ano para todas
as concessionárias do País, de acordo com cronograma
e as fórmulas estabelecidas nos contratos de concessão.
Causa estranheza a autorização para o aumento
de tarifas diante do anúncio da Presidenta Dilma Rousseff em reduzir 20% nas contas de luz, bem como os
debates e discussões atinentes a Medida Provisória
577 e 579 em trâmite no Congresso Nacional que pretende reduzir em até 20% o custo da energia no país.
O reajuste médio de 12,27% na tarifa atingirá 3,5
milhões de consumidores em 31 municípios do Rio de
Janeiro, atendidos pela Light.
Em contrapartida, os Índices de Inflação (IBGE,
FIPE e FURB) acumulados nos últimos 12 meses registra apenas 5,28%.
Sala de Sessões, – Senador Lindbergh Farias.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.390,
de 2012, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre o Aviso
nº 15, de 2012-CMA, que conclui pela apresentação
dos Requerimentos nºs 983 e 984 de 2012, de informações aos Ministérios da Pesca e Aquicultura; e do
Meio Ambiente, respectivamente; de requerimento de
audiência pública e pela remessa da matéria ao arquivo.
Os requerimentos de informação vão à Mesa para
decisão, e o Aviso nº 15, de 2012-CMA, vai ao Arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.391, de
2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 162, de 2010.
Ao apreciar a proposição, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania concluiu tratar-se de matéria sujeita à lei complementar. Por essa razão, a
Presidência determina sua reautuação como projeto
de lei complementar, a republicação dos avulsos e a
retificação do despacho aposto, retirando-se o caráter
terminativo inicialmente atribuído.
É a seguinte a matéria a ser republicada:
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR –
MT) – Uma vez que já se encontra instruída quanto ao
mérito, a matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas, nos termos
do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR –
MT) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 117 a 120,
de 2012, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunicam a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
82, de 2012; do Projeto de Lei da Câmara nº 60, de
2012; dos Projetos de Lei do Senado nºs 368, de
2011; e 24, de 2012, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 117/12-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 14 de novembro de 2012
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com a Emenda de Redação nº 1-CCJ,
do Projeto de Lei do Senado nº 82, de 2012, que “Reabre o prazo para requerimento de retorno ao serviço
de que trata o art. 2º da Lei nº 8.878, de 11 de maio
de 1994, que ‘dispõe sobre a concessão de anistia nas
condições que menciona’, e dá outras providências.”,
de autoria do Senador Lobão Filho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 118/12-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 14 de novembro de 2012
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com a Emenda de Redação nº 1-CCJ,
do Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2012, que “Altera a redação do art. 4º e acrescenta o art. 54-A à
Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe
sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, a fim de tratar da locação
nos contratos de construção ajustada”, de autoria do
Deputado Carlos Bezerra.
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Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 119/12 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, de 2012
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto
de Lei do Senado nº 368, de 2011, que “Altera a Lei nº
10.446, de 8 de maio de 2002, para prever a competência
da Polícia Federal para apurar o crime de falsificação,
corrupção e adulteração de medicamentos, assim como
sua venda por meio da internet, quando tiver repercussão
interestadual”, de autoria do Senador Humberto Costa.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 120/12-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 14 de novembro de 2012
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, do Projeto de Lei do Senado nº 24, de
2012, que “Altera o art. 228 da Lei nº 7.565, de 19 de
dezembro de 1986 – Código Brasileiro de Aeronáutica – para inserir a hipótese de restituição de quantia
paga de bilhete aéreo em caso de cancelamento ou
remarcação da data da viagem pelo passageiro”, de
autoria da Senadora Ana Amélia.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Com referência aos Ofícios nºs 117 a 120,
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.
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – A Srª 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.) – Srªs e Srs. Senadores,
retornou à pauta do Congresso Nacional, um assunto
de grande interesse dos trabalhadores brasileiros: o
fim do fator previdenciário.
Criado em 1999, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, após a Reforma Previdenciária de 1998, o fator previdenciário visa desestimular
a aposentadoria precoce por meio de um cálculo que
diminui o valor dos proventos para os trabalhadores e
trabalhadoras do setor privado.
Assim, quanto mais cedo o trabalhador pedir a
aposentadoria, menor será o valor do benefício.
Hoje, aqui no Senado, a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) debateu o
assunto e a Câmara dos Deputados deverá votar esta
semana, o Projeto de Lei 3.299/2008, que propõe o
fim do fator previdenciário.
Autor do Projeto de Lei do Senado (296/2003)
que sugere o fim deste mecanismo, o senador Paulo
Paim (PT/RS) costuma dizer que o fator previdenciário
confisca metade do salário do trabalhador no ato da
sua aposentadoria.
Conforme Paulo Paim, no ato de sua aposentadoria, a mulher trabalhadora perde em torno de 50%
do valor, enquanto o homem perde 40%.
Isso, depois de terem contribuído por muito tempo,
para a produção econômica e social do país.
Hoje, como sabemos, a fórmula para o cálculo da
aposentadoria considera o chamado fator previdenciário.
De acordo com tabela do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), este mecanismo compreende quatro elementos: a alíquota de contribuição, a
idade do trabalhador, o tempo de contribuição à Previdência Social e a expectativa de sobrevida do segurado.
Assim, com o atual sistema, para se aposentar
por tempo de contribuição, o segurado precisa contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
durante 35 anos, se homem, ou 30 anos, no caso das
mulheres trabalhadoras.
Todos nós sabemos da insatisfação que este
sistema gera entre os aposentados, pois, por conta
do impacto gerado pelo fator previdenciário, em vez
de receber o valor máximo da aposentadoria, os trabalhadores acumulam perdas consideráveis no valor
do benefício.
O fim do fator previdenciário já havia sido aprovado no Congresso Nacional em 2010, mas foi vetado
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pelo governo, por entender que, naquele momento, o
fator não tinha atingido seu objetivo principal, de adiar
a aposentadoria dos trabalhadores do Regime Geral
da Previdência Social.
A mudança no sistema previdenciário ainda provoca controvérsia dentro do governo, que, em meio
aos desentendimentos, pediu um prazo para apresentar uma proposta substitutiva ao fator previdenciário.
Relator do projeto 3.299/2008, o então deputado
federal, Pepe Vargas, atualmente ministro do Desenvolvimento Agrário, apresentou substitutivo em que
propõe a fórmula 95/85.
Bem mais aceita pelos representantes dos trabalhadores, a fórmula 85/95, soma dois critérios para
a pessoa se aposentar com benefício integral.
Esta soma se dá entre a idade e o tempo de serviço deve ser igual a 85 para as mulheres e 95 para os
homens, sendo que elas precisam ter no mínimo 30
anos de recolhimento, e os homens, 35.
Manifesto minha posição favorável a esta proposta por entender que ela não aumenta a idade para a
aposentadoria e garante o valor integral do benefício,
impedindo, assim, que o trabalhador e a trabalhadora
tenham perdas no valor do benefício ao se aposentar.
Por outra, observo que a fórmula 85/95, se adapta
ao ambiente em que vivemos hoje, no qual a expectativa de vida dos brasileiros é de 73 anos. Diante desta
expectativa, o aposentado teria uma média de 10 anos
de usufruto do benefício.
Espero, portanto, que a Câmara dos Deputados
vote a nova versão do projeto, pois como milhões de
aposentados e pensionistas, trabalhadores da iniciativa privada e de sindicalistas, eu também estou ávida
para ver nosso país, que tanto avançou em termos de
mudanças sociais, avance, também, na definição de
uma política de valorização dos nossos milhões de
aposentados.
Era o que tinha a falar hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Não havendo mais nada a tratar, encerramos
os nosso trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Valdir Rau-
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pp, 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.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
42, de 2012, tendo como primeiro signatário o
Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 92, DE 2012
Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 2012 (nº
3.430/2008, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que dispõe
sobre a criação de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e de Funções Gratificadas, destinados ao Ministério da Integração Nacional,
à Superintendência do Desenvolvimento do
Centro-Oeste – SUDECO, à Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE,
à Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT.
Parecer favorável, sob nº 1.388, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Está encerrada a sessão.
Boa noite a todos.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 51 minutos.)
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Ata da 214ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 20 de novembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs, José Sarney, Anibal Diniz, Alvaro Dias, Cidinho Santos,
Eunício Oliveira, Gim, Sérgio Souza, João Capiberibe e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 15 minutos
e encerra-se às 20 horas e 10 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:

NOVEMBRO 2012

62034 Quarta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos
de Ministros de Estado:
– Nº 979, de 16 de novembro de 2012, da
Ministra de Estado Chefe da Casa Civil, em
resposta ao Requerimento nº 761, de 2012,
de informações, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira;
– Nº 433, de 13 de novembro de 2012, do
Ministro de Estado da Fazenda, em resposta
ao Requerimento nº 811, de 2012, de informações, do Senador Aécio Neves.
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– Nº 432, de 13 de novembro de 2012, do
Ministro de Estado da Fazenda, em resposta
ao Requerimento nº 711, de 2012, de informações, de iniciativa da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
– Nº 431, de 13 de novembro de 2012, do
Ministro de Estado da Fazenda, em resposta
ao Requerimento nº 709, de 2012, de informações, de iniciativa da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa
do Senado Federal, em sua 10ª Reunião, realizada no
dia 14 de novembro do corrente, deliberou sobre as
seguintes matérias:
• Pelo deferimento dos Requerimentos nos 759,
775, 838, 850, 870, 871, 872 e 873 de 2012,
de informações, nos termos de seus relatórios;
• Pelo deferimento do Requerimento nº 744,
de 2012, de informações, nos termos de seu
relatório, com alterações redacionais;
• Pelo encaminhamento da Indicação nº 4, de
2012, à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, nos termos de seu relatório;
• Pela aprovação do Requerimento nº 927,
de 2012, de tramitação conjunta, das matérias abaixo relacionadas, agrupadas da seguinte forma:
– Os Projetos de Lei do Senado nos 91, de
2003; 271, de 2008; 213 e 301, de 2012 passam a tramitar em conjunto e vão às Comissões
de Serviços de Infraestrutura; de Constituição,
Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos;
de Direitos Humanos e Legislação Participa-
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tiva; e de Assuntos Sociais, cabendo à última
a decisão terminativa.
• Pela aprovação do Requerimento nº 945,
de 2012, de tramitação conjunta, das matérias abaixo relacionadas, agrupadas da seguinte forma:
– Os Projetos de Lei do Senado nos 145, de
2005, 303 e 326, de 2010; 69, 214, 328, 334,
335, 364, 373 e 618, de 2011; e 91, de 2012
passam a tramitar em conjunto e vão às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; de
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última decisão
terminativa.
Pela aprovação do Requerimento nº 909, de
2012, de desapensamento, das matérias que
passam a tramitar da seguinte forma:
– o Projeto de Lei do Senado nº 139 de 2012
volta a ter tramitação autônoma e vai às Comissões de Assuntos Sociais; de Assuntos Econômicos; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, cabendo à última a
decisão terminativa. Os Projetos de Lei do Senado nos 151 e 505 de 2007; 9, de 2009; 99, 177,
307, 692 e 703 de 2011; e 9, de 2012 continuam
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a tramitar em conjunto e vão às Comissões de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática; de Assuntos Econômicos; de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle; e de Assuntos Sociais, cabendo à
última a decisão terminativa.
Pela apresentação, nos termos do art. 128, “a”,
do Regimento Interno do Congresso Nacional, de proposta de Projeto de Resolução do Congresso Nacional
que “dispõe sobre a constituição e funcionamento de
grupos parlamentares de amizade”. A matéria vai à
Mesa da Câmara dos Deputados.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu quero me inscrever pela Liderança do meu partido, mas
como alternativa de poder falar no lugar do Senador
Valdir Raupp, caso ele tenha oportunidade de falar
como primeiro no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – É; se houver concordância do Senador Eunício
Oliveira, V. Exª ocupará a vez do Senador Valdir Raupp.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – E se
tudo der errado, eu falo pela Liderança do meu partido.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – V. Exª está inscrito como Líder pelo PSDB.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Com a palavra, por permuta com o Senador
Eunício Oliveira, o Senador Valdir Raupp.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 10 minutos.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Alvaro Dias, Srªs e Srs. Senadores, em artigo publicado na revista Veja do último dia
12 de novembro, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da
Nóbrega, chamou a atenção para o fato de que, apesar
dos esforços governamentais, vêm se acumulando no
horizonte sinais de perda de dinamismo da nossa economia, notícia que obviamente não agrada ninguém.
O Brasil vinha atravessando bem a crise econômica internacional iniciada em 2008, mas parece não
estar imune a ela, que, agora, dá sinais de acirramento.
Como precisamos continuar crescendo para assegurar
o que o Brasil conquistou nos últimos anos, necessitamos também de soluções de efeito rápido. O que o ex-ministro propõe nesse caso como a saída mais viável,
entre algumas que analisa, é o aumento da produtividade.
Também entre as possibilidades que cogita para
promovê-la, Maílson da Nóbrega destaca, como a mais
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favorável, o direcionamento de investimentos para a
infraestrutura, tendo como objetivo principal melhorar
a logística de transportes. Aliás, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, eu já venho falando há muito tempo
aqui, ora nas Comissões, ora na tribuna do Senado
Federal, que precisamos, mais do que nunca, de investimentos pesados na infraestrutura do Brasil.
O que o ex-ministro nos diz, com o seu conhecimento e sua experiência, coincide com o diagnóstico
de outros especialistas, conforme vem sendo publicado pela imprensa. No último dia 11 de novembro,
em uma inédita iniciativa conjunta, os jornais O Globo
e O Estado de S. Paulo publicaram o quarto e último
caderno de uma série intitulada “Desafios Brasileiros”,
justamente sobre os problemas de infraestrutura que
o Brasil está vencendo e os que ainda tem a vencer.
Ali, Sr. Presidente, destaca-se a informação de
que, para buscar um crescimento anual sustentável de
4% do PIB, o Brasil precisaria, no mínimo, duplicar seus
investimentos em infraestrutura e logística. Além disso,
temos compromisso firmado com a realização da Copa
do Mundo, em 2014, e das Olimpíadas, em 2016. Isso
requer um enorme esforço, para o qual é imprescindível a participação da iniciativa privada, que agregaria a
essa empreitada capacidade e agilidade, opinião também esposada pelo ex-Ministro Mailson da Nóbrega.
Pois é exatamente nessa direção que a Presidenta
da República, Dilma Rousseff, vem trabalhando. Já foram
entregues a empresas privadas as concessões dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Viracopos. Em breve,
também serão concedidas as operações do Galeão e de
Confins, dentro desse esforço voltado à Copa, às Olimpíadas e, claro, para melhor comodidade do povo brasileiro.
Com o mesmo objetivo, o Governo Federal vai
adotar um modelo público-privado para melhorar as
rodovias brasileiras. Em dezembro, será lançado o primeiro edital de um grande programa de concessão de
8.900 quilômetros de estradas, que deverá ter um valor
global de R$42 bilhões. Do mesmo modo, R$91 bilhões
oriundos da iniciativa privada deverão ser destinados
à renovação e à construção de dez mil quilômetros de
ferrovias em todo o País.
Abro aqui um parêntese, Sr. Presidente, para, mais
uma vez, pedir ao Ministério dos Transportes, ao Dnit,
à Valec, à EPL, a nova empresa que foi criada, que
envidem esforços no sentido de avançar nos estudos
não só dessas ferrovias – projetos e licitações –, mas
também na Ferrovia Transcontinental, que corta todo
o Brasil, que corta o Mato Grosso, o Estado de Rondônia, passa pelo Acre, terra do Senador Jorge Viana,
ex-governador e ex-prefeito de Rio Branco, que sonha
com que essa ferrovia, um dia, possa passar pelo Acre
e por Rondônia, chegando às ferrovias peruanas.
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Eu trabalho, de imediato, no estudo e no projeto
para licitação, talvez dentro de um ano e meio ou dois,
do trecho Vilhena-Porto Velho, de que falei ainda ontem
daqui da tribuna do Senado. Os pré-estudos apontam alta
viabilidade econômica desse trecho, dada a produção
de grãos, como soja, milho, sorgo, girassol e tantos outros produtos da região do Mato Grosso e de Rondônia.
Mas as ações da Presidenta Dilma Rousseff não
se limitam apenas a medidas de atração do capital privado para esses setores. Outras iniciativas importantes, apontadas pelos especialistas como fundamentais
para dotar o País da infraestrutura de que necessita,
vêm sendo tomadas pela Presidenta.
É o caso da criação da Empresa de Planejamento Logístico, a EPL. Preconizada como importante
para que o Brasil avance nesse setor pelo consultor e
especialista Cláudio Frischtak, ouvido pela série “Desafios Brasileiros”, a EPL, a exemplo da Empresa de
Planejamento Energético, criada há mais tempo, será
encarregada do planejamento de médio e longo prazo
na área de transporte.
Esse modelo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como eu disse aqui, é parecido com o do setor
elétrico, que vem dando certo. Hoje, a iniciativa privada,
com empréstimos, com financiamentos, vem construindo
grandes hidroelétricas no Brasil, a exemplo das usinas
do Madeira, no meu Estado – Santo Antônio e Jirau –
e Belo Monte, no Estado do Pará, já em fase bastante
adiantada, devendo ser concluída, no máximo, em dois
anos, e outras que estão sendo construídas quase que
puramente pela iniciativa privada. É esse o modelo que
está sendo colocado agora para o setor de transporte.
Eu poderia seguir adiante elencando inúmeras ações
do Governo da Presidenta Dilma no sentido de dar ao Brasil as condições para um crescimento sustentável, como
todos desejamos. Não quero, contudo, tornar-me tedioso,
mas, sim, fazer um registro do quanto o seu governo tem
compreendido as necessidades do País e adotado as medidas corretas para – desculpem-me o trocadilho – colocá-lo definitivamente nos trilhos do progresso.
Estamos no caminho certo, Sr. Presidente! Por
isso, encerro minha fala parabenizando, mais uma vez,
a Presidente da República, seus Ministros, toda sua
equipe de trabalho e os Conselhos, que também têm
se reunido, tanto o Conselho dos Líderes Partidários,
dos Presidentes dos partidos da base, como o Conselho de Ministros, que tem se reunido regularmente
para aconselhar, para discutir os grandes projetos de
infraestrutura e logística do nosso País e fazer sugestões à Presidente da República.
Eu, no início do mandato da Presidente Dilma,
como faço parte do Conselho, dei a sugestão de, pelo
menos, dobrar a malha de rodovias brasileiras dupli-
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cadas. É uma vergonha que, hoje, um país como o
Brasil, com mais de 60 mil quilômetros de rodovias,
tenha apenas 5 mil quilômetros de rodovias federais
duplicadas. E, dias atrás, a Presidente lançou um programa ousado para realmente dobrar essa malha de
rodovias federais duplicadas.
Então, eu a parabenizo pela duplicação de mais uma
parte da malha rodoviária e também pelo trabalho nas ferrovias, nos portos e nos aeroportos, enfim, pelo trabalho
em favor do melhoramento da logística de nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Muito obrigado, Senador Valdir Raupp.
Registro, para conhecimento da Casa, que encaminhei à Mesa um voto de pesar e o pedido de apresentação de condolências à família pelo falecimento
do médico José Justino Alves Pereira, ocorrido em
Londrina, no Paraná.
Justino foi Secretário de Saúde do primeiro governo de Ney Braga; foi o Deputado Estadual mais
votado do Paraná ao seu tempo; depois, foi Deputado
Federal; chefiou o gabinete do Ministro da Educação
Ney Braga; e, depois, do Ministro da Saúde, o alagoano Mário Machado de Lemos.
O Dr. Justino deixa uma legião de admiradores
pelo seu trabalho junto às APAEs no Estado do Paraná. Deixa a esposa, a Profª Ildeman, os filhos Márcia,
Míriam e Justino Filho e sete netos.
Apresentamos este voto de pesar pela importância de Justino Alves Pereira no Estado do Paraná.
A nossa solidariedade irrestrita à sua família, aos
seus amigos e aos seus admiradores.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 985, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições da Casa, homenagem de pesar, consistente em
inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação de
condolências à família, pelo falecimento do médico
José Justino Filgueiras Alves Pereira, ocorrido em
Londrina, no Paraná.
Justificação
O Paraná ficou mais pobre, em amor e solidariedade, na madrugada do último sábado, dia 17, quando nos deixou o médico José Justino Filgueiras Alves
Pereira, que se foi aos 89 anos de idade.
O empobrecimento do Paraná, com a partida do
doutor Justino, como se tornou conhecido, se deu em
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termos de amor e solidariedade porque foi esta a marca
que ele deixou em sua longa e generosa atuação entre nós. Amor e solidariedade principalmente àqueles
que mais necessitam daqueles sentimentos, que são
os portadores de necessidades especiais, aos quais
dedicou a maior parte da sua vida.
Mineiro recém formado em medicina, na década
de 1940 Justino Alves Pereira aceitou o convite do tio,
o igualmente médico Mauro Feu Filgueiras, para trabalhar em seu Hospital Santa Terezinha, em Ibiporã,
no Norte do Paraná.
Vizinha a Londrina, Ibiporã, naquela época, era
pouco mais que um povoado, com suas ruas de terra,
casas de madeira, fogões a lenha e ainda muitos ranchos de palmito. Se a própria Londrina, polo da região
em desbravamento, ainda era carente de quase tudo
em termos de infraestrutura, é fácil de se imaginar como
era difícil a vida na então pequenina Ibiporã.
As condições adversas, no entanto, não intimidaram o jovem médico, que lá plantou as suas raízes. E
a partir de Ibiporã nos deu, ao longo de mais de meio
século, exemplares lições de amor e solidariedade.
Ibiporã cresceu mas, mesmo assim, tornou-se
pequena para toda a generosidade que o doutor Justino abrigava em seu coração. Ele não se deu por
satisfeito em criar e proporcionar todo apoio ao funcionamento da APAE – Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Ibiporã. Saiu a criar e estimular
o surgimento de outras APAEs pelo Paraná a fora. Entre inúmeras outras, a APAE de Londrina e até a de
Curitiba, fundada em 1962 e que hoje mantém cinco
escolas especiais, foram criadas graças ao empenho
pessoal do doutor Justino.
Se o Paraná, que tem 399 municípios, conta
hoje com 341 APAEs, que atendem a cerca de 41 mil
alunos, isso se deve, em grande parte, ao trabalho do
doutor Justino.
O reconhecimento de sua dedicação à causa dos
portadores de necessidades especiais ultrapassou os
limites do Paraná e fez com que ele fosse convocado
a presidir a Federação Nacional das APAEs.
A mesma generosa disposição em não recusar
desafios o doutor Justino revelou ao ser convocado
a colaborar na vida pública. Humildemente, aceitou
a convocação do povo de Ibiporã para ocupar, por
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duas legislaturas seguidas, uma cadeira na Câmara
de Vereadores.
Com a mesma humildade e disposição para o
trabalho, aceitou, em seguida, o convite para assumir,
em 1961, a secretaria da Saúde do Paraná, no primeiro
governo de Ney Braga. Ele deixou a secretaria pouco
mais de um ano depois para não recusar outro desafio, que era o de disputar uma cadeira na Assembleia
Legislativa. O doutor Justino pôde constatar, então,
que o povo do Paraná acompanhava e aprovava com
entusiasmo o seu trabalho, porque ele foi simplesmente o deputado estadual mais votado naquela eleição.
Sempre colocando seu mandato a serviço, principalmente, dos portadores de necessidades especiais, na
eleição seguinte os paranaenses elegeram o médico
de Ibiporã para representá-los na Câmara Federal.
Sua competência, correção e dedicação ao trabalho fizeram com que surgissem convites para ocupar outras funções, as quais sempre aceitou e sempre
desempenhou com proficiência: chefe de gabinete do
ministro da Educação, Ney Braga; e depois o mesmo
cargo no gabinete do ministro da Saúde, o alagoano
Mário Machado de Lemos.
Ao partir, o doutor Justino não deixou apenas a
esposa, professora Ildeman, os filhos Márcia, Míriam
e Justino Filho e sete netos. Ele também deixou uma
legião de admiradores. E como lição para todos nós,
e motivo de orgulho e consolo para sua família, deixou
um belo exemplo de vida.
Ao longo de mais de meio século, desde que
chegou ao Paraná como um jovem médico recém formado, com as tintas do amor e da generosidade ele
deixou o seu nome marcado nas páginas da história
recente do Paraná.
Por tudo isso, entendo que o médico José Justino Filgueiras Alves Pereira se faz merecedor dessa
homenagem por parte do Senado Federal, que sinto-me extremamente honrado em propor.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 2012. –
Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação e será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana,
segundo orador inscrito.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Senadores, todos os que nos acompanham pela TV Senado, antes de fazer a leitura do
meu pronunciamento, queria registrar aqui a perda de
três figuras ilustres no Acre.
Perdemos o fotógrafo Alcântara, que deu uma
contribuição extraordinária para a cultura do Acre, para
o registro histórico e para a memória acriana.
Também registro o falecimento de dois tradicionais acrianos, um por adoção e o outro por nascimento.
O Sr. Silvio Brilhante foi pioneiro quando o Acre vivia
isolado do Brasil e do mundo, e ele implantou o sistema de transporte coletivo em Rio Branco, ao mesmo
tempo em que a única possibilidade de mecânica era
o seu conhecimento e o seu talento. O Sr. Silvio Brilhante faleceu aos 86 anos, há uma semana.
Eu queria também registrar nos Anais do Senado
o falecimento do Dr. Edmar Monteiro, aos 92 anos, um
dos pioneiros no Ministério Público do Estado do Acre,
uma figura querida, amiga, muito respeitada.
Exatamente na hora em que faço referência ao
falecimento de duas pessoas idosas, Sr. Presidente,
no meu Estado, na minha cidade de Rio Branco, é que
eu faço a leitura deste pronunciamento.
A população idosa tem aumentado a olhos vistos no Brasil. É o que demonstram as estatísticas oficiais e acadêmicas. Entretanto, apesar de ser um fato
auspicioso constatar que a expectativa de vida segue
aumentando, para as autoridades, isso é – ou deveria
ser – motivo de preocupação, pois as demandas específicas dos idosos necessitam de políticas públicas
condizentes, sejam elas de saúde, de previdência, de
segurança, de mobilidade, de lazer e outras.
Em 50 anos, o percentual de idosos da população
brasileira mais do que dobrou. Em 1960, as pessoas
com mais de 60 anos somavam 3,3 milhões de habitantes, representando 4,7% da população, que na época
era de 70 milhões. Em 2010, alcançaram um total de
14,5 milhões de habitantes, passando a representar
7,5% de uma população de 190 milhões de habitantes.
É importante lembrar que o Estatuto do Idoso, Lei
no 10.741, de 1o de outubro de 2003, enquadra nessa
categoria as pessoas com idade igual ou superior a
60 anos. No Estatuto do Idoso, o Brasil confirmou a
definição da OMS – Organização Mundial de Saúde,
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da qual faz parte, para estabelecer o ponto a partir do
qual uma pessoa é considerada idosa.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores e todos
que me acompanham pela TV Senado e pela Rádio
Senado, as regiões brasileiras apresentam diferenças na composição etária da população, refletindo os
efeitos do desenvolvimento e da riqueza. As Regiões
Sudeste e Sul acabam por mostrar-se as mais velhas.
O último censo do IBGE revelou que as duas tinham
8,1% da população com 65 anos ou mais, enquanto
que a proporção de crianças, com menos de 5 anos,
era de 6,5% na Região Sudeste e 6,4% na Região Sul.
A Região Centro-Oeste tem estrutura etária semelhante à média da população brasileira: a população de idosos, acima de 65 anos, está em 5,8%, e a
de crianças, até 5 anos, em 7,6%.
A Região Nordeste pode ser considerada uma
população ainda relativamente jovem: apresenta 8%
de crianças com até 5 anos, e a proporção de idosos
chega a 7,2%.
Quanto à Região Norte, mostra-se a de população mais jovem do País: as crianças até 5 anos ainda
representam 9,8%, e as pessoas com mais de 65 anos
chegam a 4,6% da população em 2010.
Certamente, não deve ser considerada uma vantagem o fato de uma região ter uma população mais
jovem. Significa que a expectativa de vida ainda não
é a das melhores – é fato que o Brasil tem melhorado
muito a expectativa de vida, mas isso requer posicionamentos e políticas públicas. Isso resulta, sem dúvida, das dificuldades que a região, no caso as Regiões
Norte e Nordeste, ainda enfrenta para o atendimento
à saúde dos seus habitantes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda se
pode sentir certa dose de preconceito social contra
a pessoa idosa, mas os próprios idosos avaliam que
estar na terceira idade, atualmente, é muito melhor do
que já foi quando eles eram jovens.
Hoje, os brasileiros podem valer-se do Estatuto
do Idoso, que lhes garante direitos importantes e proteção nos casos em que se sintam inferiorizados ou
ameaçados, mas o Estatuto não conseguiu eliminar a
violência contra os idosos, sendo que muitas ocorrências se dão dentro do próprio lar. Um estudo extenso
sobre a condição dos idosos, realizado pelo Serviço
Social do Comércio (SESC) e pela Fundação Perseu
Abramo (FPA), em 2007, apontou – veja os números,
Sr. Presidente – que cerca de 15% dos idosos eram
vítimas de violência nas mais diversas formas.
É provável que a questão da violência guarde uma
relação direta com a renda do idoso, já que, em muitos casos, ele contribui para a manutenção da família
em que vive. O estudo da Fundação Perseu Abramo
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apontou que apenas 71% dos idosos têm o controle
total do dinheiro que recebem. Quase 30% dos idosos não têm o controle do dinheiro que recebem. As
rendas podem provir de fontes as mais diversas: aposentadoria por idade ou por tempo de serviço ou por
invalidez e pensão por morte, no caso Previdência;
trabalho remunerado (inclusive os chamados “bicos”);
aluguel; ajuda de parentes ou amigos – em dinheiro ou
em compras, pagamento de contas, convénio médico,
etc.; renda de negócio próprio; pensão de ex-marido;
benefício de prestação continuada (Assistência Social);
Bolsa Família/cesta básica, entre outras. Quando as
políticas de governo não são suficientes para cobrir
as necessidades, percebe-se que a sociedade ou os
familiares tendem a suprir.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sabemos
que o Brasil tem demonstrado uma certa incapacidade de lidar com envelhecimento de sua população, ou
com a conquista da longevidade.
E é fato que os Orçamentos das prefeituras, dos
governos estaduais e do próprio Governo Federal estão
longe de dar o tartamenro adequado para essa população que, pelo serviço prestado, pela constituição das
famílias, mereciam melhor sorte e uma melhor atenção.
Queria dizer que isso está previsto na Constituição.
Aqui, Sr. Presidente, afirmo que a inserção dos
idosos na família e no convívio social contribui para
a qualidade de vida, para que não se sintam discriminados.
Eu mesmo tenho o privilégio de ainda ter a convivência dos meus pais, a minha mãe, Sílvia, e o meu
pai, Wilde – minha mãe, com 86 anos, e meu pai, com
84. É claro que sempre uma convivência mais longa
vem acompanhada dos desafios, doenças e algumas
dificuldades físicas, mas nada substitui a convivência
que podemos usufruir diariamente na minha família.
Então, sem dúvida, é motivo de alegria e satisfação para os idosos verem-se solicitados a dar sua
opinião em conversas com familiares, podendo ter
uma convivência familiar e com amigos, mas nossas
cidades estão longe de estarem preparadas para esse
novo desafio brasileiro, que é uma conquista: a população idosa aumentando.
Hoje em dia, observamos que a maioria das comunidades dispõe de grupos de convivência entre idosos, muitas vezes contando com apoio governamental
– mas, em muitos casos, sem nenhum tipo de apoio
governamental, mais uma manifestação da sociedade.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – É claro que as famílias que dispõem de recursos materiais
podem dar melhor condição para o idoso em casa.
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O desafio nosso e a dificuldade nossa, Sr. Presidente, é como lidar com pessoas idosas em famílias
pobres.
E é neste sentido que queria concluir, Sr. Presidente, dizendo que a velhice é inevitável. O sofrimento
que a acompanha em muitos casos pode ser amenizado
com políticas adequadas de saúde, de acessibilidade,
pela valorização e pelo respeito das comunidades em
que cada idoso se insere.
E concluo.
Meu intuito com esse pronunciamento foi chamar
a atenção para o fato de que, apesar dos avanços que
temos conseguido com as ações de valorização dos
idosos, as instituições e o Estatuto do Idoso, ainda
há muito a ser feito em benefício das pessoas que ...
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) –...das
pessoas que atingem e têm o privilegio de uma vida
mais longa.
O mundo inteiro lida com esse desafio, porque
nós chamamos de a melhor idade, mas, para grande
parte dos idosos do Brasil e do mundo, é uma idade
de sofrimento.
Uma parcela enorme das famílias não reúne as
condições adequadas para cuidar de um idoso.
Então, o Brasil vive dois grandes desafios neste
momento: um já vejo contemplado, que é em relação
às crianças, no Brasil Carinhoso; mas acho que há ainda muito a fazer pelos idosos, para que o Brasil possa
estar à altura de um País que conseguiu criar um ambiente para ter maior longevidade para sua população.
Mas, para isso, são necessárias políticas públicas bem
definidas nos planos federal, estadual e municipal.
É o mínimo que temos a fazer pelas pessoas que
nos deram vida, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Meus cumprimentos a V. Exª pelo oportuno
pronunciamento.
E lembro, Senadora Ana Amélia, a luta dos aposentados e pensionistas do Aerus, idosos que buscam
seus direitos, direitos que têm sido subtraídos pelo
Poder Público no País.
Aproveitamos o ensejo do discurso do Senador
Jorge Viana para fazer referência à luta desses idosos
que ainda, na semana passada, em manifestação em
frente ao Supremo Tribunal Federal, debaixo de sol
causticante, queimaram a sua pele para reivindicar,
para protestar, para apelar na busca de seus direitos.
A nossa homenagem a esses idosos que lutam
incansavelmente para despertar a sensibilidade da
autoridade pública do País.
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Concedo a palavra ao Senador Mário Couto. V.
Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago a esta tribuna, na tarde de hoje, um assunto
muito sério. Quero mostrar à minha terra querida de
Belém do Pará, de Nossa Senhora de Nazaré, quero
mostrar ao Brasil como a audácia cada vez se torna
maior neste País, quando se fala de criminalidade.
Senador Alvaro Dias, tenho eu aqui, em minha
mão, um CD, minha nobre Senadora Maria Amélia...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do
microfone) – Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Ana Amélia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ana
Amélia, perdão.
Um CD onde consta a gravação de uma tentativa
de extorsão a este Senador, dentro da minha própria
residência! Olha onde nós estamos, meu Pará querido!
Olhe onde nós estamos, meu Brasil querido! E parece,
pelo que dizem alguns jornais – algum; aliás, o único
jornal sem credibilidade no meu Estado –, que eu não
sou vítima, que a vítima não sou eu, que eu não deveria ter ido ao competente Tribunal de Justiça do meu
Estado, que eu não deveria ter ido a um tribunal sério
e competente, como é o do Estado do Pará, onde militam juízes e desembargadores sérios e honestos, e
preside aquele tribunal uma senhora séria, uma senhora
honesta, uma senhora competente, a Drª Raimunda.
E eu levei, Presidente, ao conhecimento do Tribunal de Justiça do meu Estado o teor desta fita, a gravação desta fita, que eu mesmo gravei. Gravei porque
tenho coragem; gravei porque no meu dicionário não
existe a palavra covardia. Não é porque envolve um
juiz que vou me acovardar de levar ao conhecimento
do Tribunal, de levar ao conhecimento da Polícia Federal, para que investigue essa tentativa de extorsão a
um Senador da República, dentro da sua própria casa.
Tentaram me extorquir em R$400 mil.
E o juiz agora parte para a agressão à minha
pessoa.
Dr. Elder Lisboa, o senhor, que é um Juiz de Direito, o senhor acha, Dr. Elder, com todo o respeito que
tenho por V. Exª, que eu deveria guardar esta fita no
cofre da minha casa? V. Exª acha que eu não deveria
ter gravado a fita? V. Exª acha que eu não deveria ter
comunicado ao Tribunal de Justiça? Porque aqui cita
o nome de V. Exª, o nome de um juiz.
O advogado que foi à minha casa diz na fita...
E está gravado. Quando está gravado, está gravado.
Não tem jeito, não tem questionamento, gravação é
gravação. Mandem para qualquer instituto verificar se
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a fita é válida ou não. E gravou, doutor; gravou, não
tem jeito, doutor.
Eu nunca questionei que foi V. Exª que mandou,
mas, aqui, doutor, nesta fita, consta o nome de V. Exª,
e não é por uma vez, doutor, são por várias vezes que
consta o nome de V. Exª. E o advogado é muito claro
nesta fita. Ele diz que são R$400 mil e que o juiz quer
receber de duas vezes. Não sou eu, doutor. Não sou
eu, meu caro Elder Lisboa. Não sou eu que digo isso, é
o advogado que diz isso nesta fita. Eu fiz o meu dever
de Senador da República. Eu fiz minha obrigação. Eu
fiz aquilo que aqueles que confiaram em mim, votaram em mim, pediram para mim: “Não seja covarde!”.
E a minha sepultura, Dr. Elder Lisboa, vai receber um homem com “h” maiúsculo, vai receber um
homem que não tem medo de nada porque não deve,
vai receber um homem limpo, um homem honesto,
um homem honrado, que vai lutar pela sua honra até
o fim da sua vida.
E quando eu digo aqui que nós precisamos, Senadora Ana, que precisamos... E eu jamais generalizei.
Jamais porque sei que, neste Senado, há Senadores
honrados, mas há Senadores aqui, ou Senador, com
mais de 20 processos no Supremo e que precisam
ser julgados, já deveriam ter sido julgados, para que o
Congresso Nacional seja limpo, para que o Congresso
Nacional tenha moral, para que os Senadores tenham a
coragem de gravar uma fita, como eu tive; que possam
vir à tribuna batendo no peito e falando de sua honra.
Eu quero ver. Eu quero saber. Por isso estou encaminhando e vou ler o ofício. Aliás, tomo eu várias
providências em relação a isso...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
...sem nenhum medo, sem nenhum receio.
Dr. Elder Lisboa, se V. Exª não tem culpa, assuma a sua defesa. Não culpe este Senador. Eu fiz o que
devia fazer, meu caro Juiz. Fosse com V. Exª ou fosse
com qualquer membro do Tribunal de Brasília ou do
Supremo ou de qualquer forma. Eu fiz o meu dever,
meu dever de cidadão, meu dever de Senador, que
representa um Estado em que mais de 1,5 milhão de
pessoas confiaram em mim.
Meu nobre Juiz, eu não posso...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA.) –
...esconder. V. Exª defenda a sua honra. Defenda a sua
honra, como eu defendo a minha. Defenda, mas não
jogue para cima de mim a culpa. Que culpa tenho eu,
meu caro Elder Lisboa? Será que V. Exª achava por
bem eu guardar esse fato? Será que V. Exª ficou chateado porque eu procurei o Tribunal de Justiça? (Fora
do microfone.) Um tribunal sério, um tribunal hones-
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to, que não pode ser maculado pela atitude ou erros
isolados dentro da sua administração, se é que V. Exª
errou. Procure provar que não.
Eu estou dentro dos meus direitos. Eu fui desrespeitado. Eu fui ofendido.
Presidente Alvaro, mais dois minutinhos, só para
ler algumas providências tomadas por mim.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Entrei, imediatamente, com esta fita, pedindo o afastamento do Juiz do processo. Pedi, imediatamente, ao
Tribunal que afaste o Juiz Elder do processo.
O processo, meu nobre Presidente, é bom que
se saiba, o Ministério Público do meu Estado, por mais
de um ano – um ano, Brasil, um ano –, e quem não
deve não teme, quem tem moral pode falar, quem tem
moral pode bater no peito, quem não deve nada pode
bater no peito...
É por isso que eu digo sempre, aqui: procurem
coisas a meu respeito, procurem. Um ano procurando.
Um ano o Ministério Público procurou. Parabéns ao
Ministério Público. No final, nada achou sobre a minha
pessoa. Botou uma vírgula e disse: “mas...”.
O Ex-Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Pará deveria ter visto o que aconteceu. Assim como o Presidente Sarney deveria ter visto o que
aconteceu aqui no Senado. Assim como o Lula deveria
ter visto o que aconteceu do lado dele, no Gabinete
Civil. Assim como o Ex-Presidente Ronaldo Passarinho deveria ter visto o que aconteceu na Assembleia.
Assim como o Presidente Milton Nobre, do Tribunal
de Justiça do Pará, deveria ter visto uma desembargadora vender...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
...sentença. É disso que querem me culpar.
Presidente, estou encaminhando à Polícia Federal... Quero que o meu Partido... uma nota (Fora do
microfone.) nos jornais de Belém.
Quero também comunicar à OAB, e vou ler a
minha comunicação à Polícia Federal, à Polícia Civil,
enfim, a todos os órgãos competentes. Eu quero saber quem é o culpado por isto. Quem é o culpado por
esta agressão, agressão a um Senador. A tentativa de
extorsão de R$400 mil. Quem ouvir esta fita vai ficar
estarrecido. Quem ouvir esta fita vai ficar estarrecido.
Dentro da minha própria casa. Se eu tivesse R$400
mil, eu não daria. Se eu tivesse um real, eu não daria.
Doa a quem doer, custe o que...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
...custar na vida à Nação e ao meu Estado, eu peço
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justiça. Eu fui ofendido como Senador da República
Federativa deste País, um dos mais competentes Senadores contra a corrupção (Fora do microfone).
Eu quero que o Congresso seja limpo. Eu quero
pedir uma audiência a Joaquim Barbosa logo que assuma o Supremo Tribunal Federal. Eu quero pedir o
julgamento dos processos de Senadores que têm mais
de 20 processos naquele Supremo. Eu quero o meu
Senado com moral. Não pode um membro da Justiça
do meu Estado, se tiver culpa no cartório, manchar um
dos tribunais mais conceituados deste País.
Sr. Presidente [José Sarney],
Com as homenagens de estilo endereço-lhe
demanda preocupado com os fatos que norteio
uma possível tentativa de extorsão...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já
vou descer.
...a que estou sendo vítima, cujo procedimento
preventivo deste demandante foi o de produzir
provas sobre o ocorrido, cujo acervo segue em
anexo, é o que requeremos a Vossa Excelência,
na forma da lei, sejam ultimadas providências
[Sr. Presidente] junto à Polícia Federal, em se
tratando de um Membro deste Poder, à adoção de medidas investigativas [investigatórias]
objetivando não só a apuração e elucidação
dos acontecimentos, bem como a responsabilização dos culpados.
Em espécie, trata-se da abordagem de um
pseudo advogado, propondo a este Senador
o pagamento de propina no importe...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
...de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),
citando como provável beneficiário o Juiz de
Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital [já vou descer], Dr. Elder Lisboa Ferreira da
Costa, como contrapartida de benefícios processuais em ação onde figuro no polo passivo.
Na certeza de se resguardar direitos e imagens,
tanto deste requerente quanto a do Magistrado
alhures, que também pode ser possível vítima
nesse processo, impõe-se como medida necessária o presente pleito.
Sr. Presidente, para encerrar, eu entro também
no Tribunal de Justiça do Estado, eu entro na
Polícia Federal, eu entro na Ordem dos Advogados do Brasil, eu entro na Polícia Civil do
meu Estado, e eu entro com nota de esclare-
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cimentos na União Nacional dos Legisladores,
e o meu Partido, o PSDB.
Sr. Presidente, desço desta tribuna, na tarde de
hoje, prometendo voltar ao assunto.
V. Exª quer me apartear?
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Fora
do microfone.) – Eu peço para falar depois, pela ordem, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...prometendo voltar a este assunto na tarde de amanhã, em
que vou alongar os esclarecimentos à população brasileira e à população do meu querido Estado do Pará.
Muito obrigado, Presidente, pela sua paciência.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, concedo, primeiro, a palavra à Senadora
Ana Amélia e, em seguida, ao Senador Alvaro Dias.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Eu queria que V. Exª me inscrevesse, após a Ordem
do Dia, pela liderança do Partido Progressista (PP).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da
mesma forma, peço a V. Exª para me inscrever após a
Ordem do Dia, mas, agora, eu queria fazer referência
ao pronunciamento do Senador Mário Couto, que traz
uma denúncia da maior gravidade e importância, que
não pode ser ignorada pelo Senado Federal.
Sr. Presidente, o Senador Mário Couto encaminha
um ofício ao Presidente da Casa, Senador José Sarney, e anuncia outras providências. Cabe-nos apoiá-lo,
manifestar a solidariedade do nosso Partido e pedir às
autoridades responsáveis que investiguem as denúncias. Nós não fazemos prejulgamentos, não acusamos
quem quer que seja, mas desejamos que os fatos sejam esclarecidos. Não há como o Conselho Nacional
de Justiça, o Tribunal de Justiça do Pará, o Senado
Federal, através de providências tomadas pelo Presidente José Sarney, não investigarem. Há um Senador
que tem sido colocado na mídia nacional de forma
negativa, com fatos não esclarecidos, com suspeição
que não se sustenta, de conformidade com o pronun-
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ciamento do Senador Mário Couto, a quem devemos
manifestar nossa solidariedade e a afirmação de que
confiamos na sua postura e no seu comportamento.
Por isso, o que nos resta é pedir que se investiguem os fatos. Os esclarecimentos são necessários e
urgentes. Não é possível admitir que um Senador possa
ficar sob suspeição, sem esclarecimentos definitivos a
respeito de um suposto envolvimento.
Portanto, Senador Mário Couto, V. Exª tem a solidariedade do seu Partido, da sua Bancada. Nós nos
manifestaremos através de nota que deverá ser publicada nos jornais do seu Estado, o Pará. Sobretudo, o
que é mais importante nesta hora é a solicitação de
que as investigações sejam realizadas para os necessários esclarecimentos, a fim de que não perdure qualquer tipo de injustiça em relação a V. Exª ou a
quem quer que seja.
Sr. Presidente, essa era a manifestação que nos
cabia fazer em nome do nosso Partido, o PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Agora, como oradora inscrita, fala a Senadora
Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Senador Anibal; Srs. Senadores; Srªs
Senadoras, hoje, no plenário do Senado, registramos
e vivenciamos a passagem do Dia Nacional de Zumbi
e da Consciência Negra. Esta data, estabelecida pela
Lei nº 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003, é uma merecida homenagem que fazemos ao grande líder negro Zumbi dos Palmares. Falo, Srs. Senadores, de um
destemido negro que, no período do Brasil Colonial de
nossa história, lutou até a morte contra a escravidão
e pela liberdade do seu povo.
A morte de Zumbi se deu no dia 20 de novembro
de 1695, no Quilombo dos Palmares, uma comunidade
localizada no Nordeste brasileiro, notadamente na Serra da Barriga, que fica na divisa entre os Estados de
Pernambuco e de Alagoas. Refúgio para os escravos
que conseguiram escapar de fazendas, de prisões e de
senzalas, o Quilombo dos Palmares era uma espécie
de república, que chegou a ter mais de 30 mil habitantes. Símbolo da resistência ao sistema escravista,
os quilombos representavam uma forma alternativa de
manutenção da cultura africana.
Último País a abolir a escravidão, o Brasil foi a
segunda maior nação escravista nos últimos séculos.
Alcançou o título de maior importador de escravos da
história moderna.
Os negros que foram trazidos ao Brasil da costa
ocidental da África deram enorme contribuição à nossa
história. Na religião, na vida social e cultural, na gastronomia e na política, enfim, em tudo, há a presença
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negra enriquecendo nosso processo de formação como
nação e como sociedade.
Porém, em contrapartida a toda essa contribuição histórica, econômica e cultural, nós temos, sim,
uma dívida social muito grande com a raça negra. Alimentamos um racismo ainda velado, que responde
por todo tipo de discriminação e de violência que são
praticadas contra os negros.
Ações existem, é claro, mas ainda são insuficientes. Por toda a sua representatividade histórica,
o 20 de Novembro, que já é feriado em mais de 500
Municípios do País, foi incluído no calendário escolar.
A Lei n° 10.639, de 9 de janeiro de 2003, também
estabelece a obrigatoriedade do ensino sobre a história
e a cultura afro-brasileiras nas escolas do nosso País.
No âmbito do Governo Federal, ao criar a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da
Presidência da República (Seppir), os governos do ex-presidente Lula e da Presidenta Dilma têm adotado
ações afirmativas como forma de reconhecimento às
lutas históricas do movimento negro brasileiro.
A política de ação afirmativa conhecida por Lei
de Cotas garante percentuais mínimos de vagas em
universidades federais, em instituições federais de ensino técnico e de nível médio para estudantes pretos,
pardos, indígenas e de famílias de rendas menores,
egressos das escolas públicas do nosso País.
Ainda na esfera legislativa, aprovamos a Lei nº
12.288, de 2010, que criou o Estatuto da Igualdade
Racial. Esse instrumento direcionou o Plano Plurianual
(PPA 2012 – 2015) e resultou na criação do programa
Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial.
Neste ano, marcando o dia com gestos concretos, a Presidenta Dilma anunciará, amanhã, ações
voltadas às 2.176 comunidades remanescentes de
quilombos já identificadas, além das 1.886 certificadas pela Fundação Palmares. São ações importantes
para a população negra, são ações que integram o
Brasil Quilombola, lançado em 2004, para consolidar
os marcos da política de Estado.
Avaliando a mudança dos tempos, pensamos
que fizemos muita coisa. Porém, tudo o que foi feito
até então ainda é pouco diante da enorme dívida social e histórica que a Nação tem sobre seus ombros,
diante da violência secular praticada contra os negros.
Uma amostra dessa violência está evidenciada na
pesquisa “Violência contra a juventude negra no Brasil”,
realizada pelo DataSenado. Essa pesquisa revelou que
a maioria dos homicídios que ocorrem no Brasil atinge
mais as pessoas jovens. Conforme os dados, do total
de vítimas em 2010, cerca de 50% tinham entre 15 e
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29 anos. Mas o recorte de raça revela que, desses,
75% são jovens negros.
Realizada em outubro último, em 123 Municípios
do País, a pesquisa alcançou 1.234 pessoas com 16
anos ou mais e com acesso a telefone fixo. A maioria
dos entrevistados (66,9%) afirmou serem os negros as
principais vítimas de violência, apenas 14,8% disseram serem os brancos, 3% apontaram os indígenas,
e 1,1%, os asiáticos.
Por isso, eu queria encerrar o meu pronunciamento com um texto de Joaquim Nabuco, um abolicionista
que, ao entrar para a Câmara Federal, trouxe para a
cena política nacional a campanha pelo Abolicionismo:
A escravidão permanecerá por muito tempo
como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande
suavidade; seu contato foi a primeira forma que
recebeu a natureza virgem do País, e foi a que
ele guardou; ela povoou-o como se fosse uma
religião natural e viva, com os seus mitos, suas
legendas, seus encantamentos; insuflou-lhe sua
alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade
sem dia seguinte... É ela o suspiro indefinível
que exalam ao luar as nossas noites do norte.
As palavras de Joaquim Nabuco ainda prevalecem no cenário de nosso País, mas alimento o sonho
de ver um tempo curto para o racismo velado e cruel
que, infelizmente, ainda existe em nossa sociedade.
Portanto, Srs. Senadores, a exemplo da escola, a
atividade política não pode prescindir de suas responsabilidades de também promover mudanças sociais e
culturais no que se refere ao racismo, ao preconceito
e à discriminação racial.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Angela Portela.
Agora, com a palavra o Senador Cidinho Santos.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Boa tarde, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, venho falar um pouco hoje
de desenvolvimento econômico, de um trabalho feito
pelos economistas Luiz Gonzaga Belluzzo e Roberto
Giannetti da Fonseca sobre as perspectivas do nosso
País para a questão de estruturarmos a nossa economia, visando a um futuro próspero e baseado mais ou
menos naquilo que foi a grande discussão hoje, aqui,
no plenário desta Casa do Senador Roberto Requião.
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Os primeiros anos do século XXI foram marcados
pela vitória decisiva sobre a inflação, bem como por
mudanças sociais que permitiram a ascensão social de
milhões de brasileiros. De tal modo, temos hoje muita
gente que foi incorporada ao mercado e ao consumo
em relativamente pouco tempo. No entanto, a política
pública, toda ela, encontra limites, e o nosso grande
desafio atual é conseguir criar condições permanentes
de estímulo à atividade econômica.
Não é mais suficiente se contentar com medidas
paliativas que atinjam apenas alguns poucos setores
produtivos. É fundamental ir além e criar um ambiente de negócios que seja favorável ao investimento e
à produção. De tal modo me parece ser um bom elemento para o debate o estudo intitulado “Medidas de
estímulo ao investimento e ao crescimento econômico
brasileiro”, de autoria, como já disse inicialmente, dos
economistas Luiz Gonzaga Belluzzo e Roberto Giannetti da Fonseca, que esteve, há poucos dias, aqui no
Senado Federal, em um almoço do nosso Bloco União
e Força, e expôs sobre o trabalho que fizeram e que
apresentaram à Comissão do Pacto Federativo.
No documento, os dois gabaritados economistas,
que dispensam maiores apresentações, oferecem diversas sugestões de estímulo à economia. Vejamos
algumas delas. Em primeiro lugar, a depreciação acelerada do ativo imobilizado.
Hoje, é possível que o ativo imobilizado seja
deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda –
Pessoa Jurídica no ritmo de 10% do valor do bem a
cada ano, ou seja, o investimento realizado é abatido
ao longo de dez anos. A proposta dos economistas
é que, para os bens adquiridos até o final do ano de
2013, seja possível enxugar tal prazo. Segundo os dois
economistas, com a medida seria possível aumentar a
Taxa Interna de Retorno em até 5%, o que é bastante
alto, considerando que estamos vivendo em ambiente
de baixa taxa de juros – decrescente.
Em segundo lugar, diante da proposta dos mesmos, estender a desoneração da Folha de Pagamento
de alguns poucos setores para todos da área industrial.
O Governo Federal, hoje, já desonera a Folha de Pagamento em torno de aproximadamente 40 setores, e a
proposta seria desonerar toda a Folha de Pagamento
para todos os setores industriais do Brasil.
Em terceiro lugar, desonerar os investimentos
em logística multimodal, hoje restritos aos portos e
às ferrovias. O Reporto – Regime Tributário Especial
para Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária passaria a abranger também dutovias e hidrovias.
Dutos, que transportam petróleo, etanol, gás natural,
biodiesel, minérios e cereais, poderiam passar de 2%
para 5% da matriz de logística nacional. Em relação
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às hidrovias, os incentivos permitiriam ao sistema atingir a meta do PNLT – Plano Nacional de Logística e
Transportes, que é a de fazer o modal responder por
19% do total.
Em quarto lugar, segundo a proposta do Roberto Gianetti e do Luiz Gonzaga Belluzzo, incrementar
o Reintegra – Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras,
cujo objetivo é desonerar os resíduos tributários acumulados nas exportações de bens manufaturados,
resultantes dos tributos indiretos pagos no decorrer
da cadeia de produção e que não são integralmente
compensados pelo processo de não cumulatividade
ou pelas sistemáticas de tributação vigentes. Na proposta dos especialistas, a vigência do programa seria
estendida, além de contemplar diversos setores que
foram inicialmente excluídos do benefício.
Em quinto lugar, é proposta a desoneração tributária e a universalização do serviço de saneamento
básico. Hoje, como é sabido, somente 44% dos brasileiros têm acesso à rede de esgoto, o que resulta
em internações, mortalidade de crianças e adultos
em decorrência de infecções gastrintestinais, baixo
aproveitamento escolar, etc.. Saneamento significa
redução dos gastos públicos com saúde e aumento
da produtividade.
Para atingir tais objetivos, os economistas sugerem investimentos que seriam estimulados por meio
de novo regime tributário e regulatório para o setor de
saneamento básico e criação de mecanismos de equalização de taxas de juros para financiamento.
Em sexto lugar, o estudo propõe a aceleração
do ressarcimento de créditos tributários devidos pela
Receita Federal aos exportadores brasileiros.
Em sétimo lugar, a uniformização da alíquota
interestadual de ICMS em até 4% para todas as operações comerciais de todos os Estados. Hoje, tal alíquota está limitada para as operações interestaduais
com bens e mercadorias importadas do exterior a partir de 1º de janeiro de 2013. A proposta é estender tal
medida para todas as operações com produtos nacionais e estrangeiros. De acordo com os economistas,
tal medida seria um passo na rediscussão do pacto
federativo. Esse novo pacto federativo, que começamos a discutir aqui no Senado, incluiria ainda: repactuação de juros e prazos das dívidas estaduais com
a União; criação de fundo para substituir as medidas
relacionadas à guerra fiscal; divisão dos royalties do
pré-sal e dos tributos sobre atividades de mineração;
aprovação de nova fórmula de distribuição aos Estados de parcelas dos tributos federais por meio do FPE
– Fundo de Participação dos Estados; e solução fiscal
e financeira para o estoque passado não liquidado ou
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compensado, bem como para o fluxo futuro de créditos
tributários de ICMS derivados da atividade de exportação, a famosa Lei Kandir.
Em oitavo lugar, a transformação de algumas das
atuais ZPEs – Zonas de Processamento de Exportação em ZEEs – Zonas Econômicas Especiais, o que
poderia atrair grandes investimentos produtivos e gerar significativa quantidade de empregos qualificados.
Em nono lugar, o estudo propõe a ampliação do
Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) no
comércio bilateral Brasil-Argentina.
Por fim, o estudo ainda propõe prazo mais dilatado
para recolhimento de tributos federais, o que reduziria
a necessidade de capital de giro para as empresas,
além de reduzir custos financeiros, diminuir a pressão
sobre os limites de crédito bancário e, por consequência, resultar em aumento da competitividade econômica.
De tal modo, o estudo dos professores Luiz Gonzaga Belluzzo e Roberto Giannetti da Fonseca apresentam diversas sugestões que podem colocar a atividade econômica brasileira em um novo patamar de
competitividade. São medidas que visam a tornar mais
racionais os sistemas fiscal e cambial, de modo a reduzir o peso do Estado sobre a atividade econômica.
O estudo é importante, e é nosso dever como
Parlamentares examiná-lo, para que, na medida do
possível, possamos colocar em prática diversas de suas
sugestões, de modo a garantir que o Brasil consiga ser
mais competitivo e mais eficaz em termos econômicos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Cidinho Santos.
Eu o convoco a estar comigo aqui na Mesa, porque provavelmente vamos precisar dos seus préstimos
nos próximos minutos.
Agora, com a palavra, o Senador Eunício Oliveira. (Pausa.)
Senador Francisco Dornelles. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Senador Lindbergh Farias. (Pausa.)
Senador Paulo Paim. (Pausa.)
Senador Roberto Requião. (Pausa.)
Senadora Ana Amélia. (Pausa.)
Senador Antonio Carlos Valadares. (Pausa.)
Senador José Pimentel. (Pausa.)
Senador João Capiberibe. (Pausa.)
Senador Paulo Bauer. (Pausa.)
Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Senadora Lídice da Mata. (Pausa.)
Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Senador Ivo Cassol. (Pausa.)
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Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Senadora Ana Rita. (Pausa.)
Não estando nenhum deles presente, eu o convido a assumir a Presidência, para que eu possa usar
da palavra.
O Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Cidinho Santos.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz,
do PT do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio
Senado, senhores e senhoras que acompanham esta
sessão plenária, faço uma saudação especial ao prefeito da cidade de Plácido de Castro, Paulinho Almeida,
que nos honra com sua presença, e ao prefeito eleito
de Plácido de Castro, Dr. Roney, que são muito bem-vindos aqui, ao plenário do Senado. Faço com muito
orgulho este anúncio porque sei que se trata de pessoas completamente comprometidas com a boa política no Estado do Acre e que têm desenvolvido um
importante trabalho em benefício do povo da cidade
de Plácido de Castro, no Estado do Acre.
Sejam muito bem-vindos ao plenário do Senado
Federal. Em alguns minutos, estaremos nos reunindo
para tratar de emendas ao Orçamento da União visando dar continuidade ao trabalho em benefício do povo
de Plácido de Castro nos próximos 4 anos.
Mas, Sr. Presidente, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, a Lei no 10.639, de 9 de janeiro
de 2003, incluiu o dia 20 de novembro no calendário
escolar, data em que comemoramos o Dia Nacional
da Consciência Negra. Neste dia, no ano de 1695, foi
morto Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares. Mais
de 300 anos depois, o espírito de Zumbi continua vivo,
a servir de referência e estímulo na luta pela igualdade
racial. E como o Quilombo dos Palmares, que existiu
por quase 100 anos, reunia principalmente, mas não
apenas, negros, e também brancos pobres, índios e
mestiços extorquidos pelo colonizador, a data insere a
questão racial no contexto dos excluídos, de todos os
excluídos ao longo da formação histórica do nosso País.
O Brasil vive hoje, mais do que nunca em toda
sua história, um período marcado pela busca obsessiva, como disse recentemente a nossa Presidenta Dilma, da superação das diferenças sociais de seu povo,
criando oportunidades para que um número cada vez
maior de brasileiros possa ter uma vida digna.
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A luta de Zumbi contra a exploração dos negros
no período colonial evoluiu, ao longo desses mais de 3
séculos, para a luta pelo estabelecimento de políticas
públicas de ação afirmativa, democratizando direitos
e possibilitando o acesso cada vez mais ampliado
aos bens e serviços públicos. Hoje, no Brasil, temos
políticas de ação afirmativa no Ministério da Saúde,
no Ministério da Educação, no Ministério da Cultura,
na Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial e no Ministério do Meio Ambiente.
Até pelas discussões que temos motivado, às vezes
bastante apaixonadas, de um lado e de outro, a política
de cotas nas universidades é o melhor exemplo dessas ações que tratam de reservar vagas para negros,
índios, deficientes, estudantes de escolas públicas, em
universidades, concursos e no mercado de trabalho.
O Programa Universidade para Todos (ProUni),
que concede bolsas de estudo de forma integral e parcial em instituições de ensino superior para estudantes
com renda familiar de até três salários mínimos, é a
vitrine mais vistosa e bem-sucedida nesse esforço de
desenvolvimento de políticas públicas no campo das
ações afirmativas.
O ProUni, como as Srªs e Srs. Senadores sabem
e, certamente, os telespectadores da TV e ouvintes da
Rádio Senado têm acompanhado também pelo noticiário, tem o foco voltado para os alunos egressos de
escolas públicas ou bolsistas na rede particular. Os
candidatos são avaliados pela sua condição social e
pelas notas obtidas no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. O ProUni reserva vagas para quilombolas,
negros e indígenas, desde que atendam aos mesmos
critérios dos demais candidatos.
Programas como esse vêm corrigir distorções
marcadamente discriminatórias, que serviram, e ainda
servem, para impedir que grande parte da população
brasileira, principalmente os negros e pobres, gozem
de cidadania plena.
Embora a nossa Constituição assegure a igualdade entre os brasileiros, ainda são muitos os obstáculos
para que todos tenham acesso igualitário aos mesmos
direitos e oportunidades. E essa realidade é tão mais
verdadeira para a população negra, secularmente
preterida na ocupação de espaços e oportunidades
de direitos no Brasil.
A vigência de programas de ações afirmativas,
como o de sistema de cotas, não deve ser vista de forma estreita, como uma maneira de compensação para
os indivíduos isoladamente, nem mesmo para suas
famílias, apenas. Na verdade, o maior beneficiário é o
País, que passa a contar com mais profissionais qualificados e comprometidos com as mudanças das quais
o País tanto precisa para realizar suas perspectivas de
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desenvolvimento econômico e social. E, a julgar pelo
desempenho dos beneficiados pelo programa, o País
terá muito a ganhar.
Aqueles que se opõem ao sistema de cotas nas
universidades argumentam sobre o suposto risco de
rebaixamento do nível do ensino superior, pressupondo
que alunos advindos de escolas públicas levariam para
as universidades a deficiência do ensino fundamental
e médio público.
A realidade está cuidando de desmentir esses
temores, quase sempre fundados no velho preconceito. No universo de 54 universidades públicas que
adotaram o sistema de cotas, em ao menos quatro,
distribuídas pelos principais Estados, alunos negros
apresentaram desempenho próximo, similar ou até
melhor em relação aos não cotistas.
Os resultados do aproveitamento dos estudantes
cotistas na Unicamp, Universidade Federal da Bahia,
Universidade de Brasília e Universidade do Rio de
Janeiro divulgados pelo Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea) derrubam o mito de que, devido
à ação afirmativa, alunos negros estariam “entrando
pela janela” das instituições de ensino superior da
rede pública. Ficou incontestável que, na verdade, são
seus bons desempenho que estão abrindo para eles
a porta da frente.
Em 2003, o primeiro levantamento realizado pela
UERJ indicou que 43% dos cotistas foram aprovados
em todas as disciplinas no primeiro semestre do ano,
contra 47% dos estudantes que ingressaram pelo sistema regular.
Já em 2010, a universidade divulgou um novo
estudo, constatando que, desde que tinham sido instituídas as cotas, o índice de reprovação e a taxa de
evasão totais permaneceram menores entre os beneficiários de políticas afirmativas.
Já a Unicamp, ao avaliar o desempenho dos alunos no ano de 2005, constatou que a média dos cotistas foi melhor que a dos demais colegas em 31 dos
56 cursos. A mesma comparação feita um ano depois
mostrou que a vantagem tinha aumentado: os alunos
oriundos de escolas públicas tinham média melhor
em 34 cursos.
Na Bahia, Estado onde a presença de afrodescendentes é marcante, estudantes cotistas tiveram
um coeficiente de rendimento igual ou superior aos
de não cotistas em 11 dos 16 cursos da Universidade
Federal baiana.
O estabelecimento do sistema de cotas para universidades públicas é um exemplo inquestionável do
acerto das políticas de ações afirmativas desenvolvidas pelo nosso Governo.
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Para nós, entretanto, está claro que não podemos descolar as ações afirmativas das medidas de
caráter estrutural. A reivindicação por cotas nas universidades, por exemplo, não pode excluir o debate
e a cobrança de garantia de uma educação básica e
pública de qualidade.
E, como vem fazendo o Governo, não se deve
pensar em ações afirmativas para toda a vida, mas,
sim, que elas devem vigorar por um período de tempo em que seja possível reequilibrar a presença de
negros, indígenas e brancos pobres em espaços de
onde estavam excluídos.
Neste dia da consciência negra, devemos reverenciar a memória de Zumbi e de todos aqueles que,
desde sempre, vêm lutando para que o Brasil caminhe
sempre para ser uma sociedade cada vez mais justa
e onde a discriminação seja sempre combatida. Todas
as conquistas já alcançadas devem ser comemoradas,
mas a nossa certeza de que muitas outras conquistas
precisam ser realizadas é a garantia de que devemos
permanecer na luta pelo completo fim da discriminação
e pela oportunidade igual para todos os brasileiros em
todos os espaços de poder e em todas as universidades.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr.
Cidinho Santos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eunício Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Concedo a palavra ao Senador Francisco Dornelles, que, pela ordem de inscrição, é o
sexto orador.
Como eu sou o quinto inscrito, permuto com S.
Exª o Senador Dornelles e, em seguida, peço a V. Exª
que assuma, como 1º Vice-Presidente da Casa, a
Presidência da Mesa para que eu possa fazer o meu
pronunciamento.
Tem a palavra o Senador Francisco Dornelles
pela ordem de inscrição e por permuta com o Senador Eunício Oliveira.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
medida provisória que dispõe sobre extinção de concessões de energia elétrica, prestação temporária do
serviço e intervenção nas concessionárias, avança na
regulamentação da ação do poder concedente nos casos de caducidade do contrato, falência ou extinção
da prestadora.
No entanto, seu artigo 15, Sr. Presidente, é extremamente perigoso. Ele trata da indisponibilidade de
bens dos administradores. Esse artigo exige revisão,

NOVEMBRO62107
2012

Quarta-feira 21

pois não resiste ao exame de constitucionalidade, condição fundamental para a validade do comando legal
tanto do ponto de vista formal quanto material.
Na redação original da Constituição de 1988, as
medidas provisórias podiam ser editadas pelo Presidente da República acerca de quaisquer matérias.
Apesar disso, a doutrina já registrava a existência das
chamadas limitações implícitas, destinadas a proteger
as cláusulas pétreas constitucionais.
Foram sucessivas emendas que inseriram no Texto Constitucional vedações explícitas à utilização das
medidas provisórias, sendo a de nº 32 a principal delas.
A emenda em apreço, além de promover uma
ampla reforma do modelo constitucional das medidas
provisórias, inseriu, no art.62, o §1º, que relaciona
uma série de matérias que não podem ser veiculadas
por meio de medidas provisórias. Entre elas, o inciso
II proibiu a edição de medida provisória “que vise a
detenção ou sequestro de bens, de poupança popular
ou qualquer outro ativo financeiro”.
Nesse contexto, o art.15 da Medida Provisória
577 afronta o referido comando constitucional, vez
que esse dispositivo determina a indisponibilidade dos
bens dos administradores da concessionária, medida
essa que atinge todo o património da pessoa natural,
exceto os bens qualificados pela legislação civil como
impenhoráveis. Trata-se, portanto, de inconstitucionaíidade de natureza formal.
O mesmo art.15 da Medida Provisória 577 também pode ser questionado do ponto de vista material,
vez que autoriza o bloqueio de bens por medida administrativa, sem ordem judicia!, no caso de intervenção, o que contraria o art.5°da Constituição, segundo
o qual ninguém pode ser privado de sua liberdade ou
dos seus bens sem o devido processo legal.
Restam claras, portanto, as inconstitucionalidades do art.15 da Medida Provisória 577.
O Congresso Nacional deve, pois, eliminar esses
vícios no processo de votação da medida, sob pena
de ser responsável pela introdução de um perigoso
precedente que trará enorme insegurança ao ordenamento jurídico do País.
Sr. Presidente, muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Obrigado, Senador Dornelles.
Eu vou passar a Presidência para o Lider do Bloco, o Senador Gim Argello, Bloco União e Força, para
que eu possa usar a tribuna.
Senador Gim Argello, por gentileza.
O Sr. Eunício Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Gim.
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O SR. PRESIDENTE (Gim. Bloco/PTB – DF) –
Com a palavra, o Senador Eunício Oliveira, nobre representante do Ceará e Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), no Senado
Federal.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes, telespectadores e internautas do meu Ceará e de
todo o Brasil que acompanham os trabalhos do Senado Federal, como disse o poeta Cazuza: “O tempo
não para”. E, neste momento, para nós, Senadores, e
para os Deputados, ele corre rumo ao prazo fatal do
final deste ano, que é o limite para que os membros
do Congresso Nacional entrem num acordo e votem
as novas regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados (FPE).
Vale lembrar, Sr. Presidente, que o Supremo
Tribunal Federal, há tempos, ainda no final de 2010,
declarou inconstitucionais os atuais critérios de distribuição do FPE, dando a nós do Congresso Nacional
a oportunidade de quase três anos para modificá-los.
E é difícil buscarmos o entendimento, mas não podemos deixar de tomar essa decisão.
O Supremo julga que, por estar formado por coeficientes em vigor há mais de 20 anos – 21,5% das
receitas do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados –, o FPE necessita de avaliação
e atualização, em consonância com a atual realidade
econômica dos Estados brasileiros.
Às duas Casas deste Congresso Nacional, mas
principalmente ao Senado, que é a Casa da Federação, cabe a séria responsabilidade de encaminhar uma
solução ainda este ano.
É esse o apelo e, por que não dizer, o desafio,
que reafirmo aqui desta tribuna, às Srªs e aos Srs.
Senadores para que tomemos uma decisão. Não podemos ficar, novamente, esperando por outra decisão
do Supremo Tribunal Federal.
Temos, sim – da mesma forma como fizemos com
a nova divisão, em termos mais igualitários e republicanos, dos chamados royalties do petróleo, assim como
com outros temas também polêmicos, justamente em
função dos grandes volumes de recursos de que tratam –, que enfrentar o problema e buscar uma solução.
Sabemos que, na ausência de consenso entre as
Bancadas dos diversos Estados, todas elas defendendo
interesses legítimos, porém de difícil conciliação, avançou-se muito pouco até agora sobre a destinação dos
cerca de R$55 bilhões que formarão o FPE em 2013.
Como Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, reafirmo a disposição de mobilizar
aquele Plenário no sentido de uma avaliação equilibra-
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da, porém rápida, caso este Plenário aprove o requerimento do Senador Ricardo Ferraço, solicitando que
as modificações feitas em outras Comissões sejam
apreciadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
A hora da verdade chegará para todos nós no dia
31 de dezembro, e, sem uma definição deste Congresso
Nacional, os Estados poderão ficar sem receber esses
repasses da União.
A questão já ensejou vários projetos de lei e, mais
recentemente, recebeu sugestões de um grupo de trabalho formado sob a inspiração do nosso Presidente,
o Presidente desta Casa, o Senador José Sarney.
Entretanto, ainda continua polêmico e inscreve-se no marco de um Pacto Federativo que necessita
de urgente revisão, pois também envolve outros pontos sensíveis, como a simplificação e a uniformização
nacional da legislação do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, que é estadual, e a redistribuição dos royalties do petróleo, objeto de um substitutivo
originário aqui no Senado, recentemente aprovado e
que, agora, aguarda a sanção da Senhora Presidenta
da República.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como sabemos, as várias renúncias fiscais decididas pelo Governo
Federal, muitas vezes até com o aval do Congresso
Nacional, determinaram que somente o meu Estado, o
Ceará, recebesse, em outubro último, 20% menos de
arrecadação do que no mesmo período do ano passado. Há poucos dias, o Governador Cid Gomes, em
visita a este Senado, observou que, ao mesmo tempo, as despesas do Estado não pararam de crescer.
Na minha perspectiva de representante de um
Estado nordestino castigado com a pior estiagem do
último meio século, a solução deve ser consistente e
deve ser igualmente compatível com a garantia permanente da dignidade humana, do bem-estar e da
igualdade de oportunidades para milhões de famílias
nordestinas e sertanejas.
Repito: é vital, tanto para nós cearenses e nordestinos, quanto para o conjunto da Nação, para a própria
honra do Brasil perante o mundo, que abandonemos,
de uma vez para sempre, a condição de pedintes e
construamos uma verdadeira Federação!
Somos capazes de trabalhar -– e trabalhar duro!
--, isso já está comprovado há muito tempo nas metrópoles do centro-sul, cuja grandeza foi edificada em larga
medida com o nosso suor, nordestinos trabalhadores,
arrancados de nossas terras, do convívio da família e
dos amigos pela necessidade de sobreviver à sede e,
muitas vezes, à própria fome.
O relator da proposta preliminar de alteração dos
critérios do FPE, Senador Walter Pinheiro, também
nordestino e conhecedor dessa tragédia sem fim, nas
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negociações que está S. Exª conduzindo, deve sugerir,
no mínimo, um piso que mantenha os atuais recursos
repassados aos Estados, bem como uma regra de
transição para uma mudança gradual na partilha dos
recursos, a partir de 2013 ou a partir de 2014.
Vamos discuti-las; vamos buscar o consenso,
mas não deixemos de decidir!
Como nordestino e como cearense, vou trabalhar para que, ao final dos debates, a votação defina
uma distribuição mais justa, conforme proposto no
Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011, onde estão considerados outros indicadores, como o Índice de
Desenvolvimento Humano, o chamado IDH, a renda
per capita, a extensão territorial e até o coeficiente de
atendimento domiciliar de tratamento de água e esgoto, além de outros indicadores igualmente importantes
para Estados específicos da nossa Federação, pois,
de paliativos já estamos cansados.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Sr. Presidente,
não poderia deixar de, ao concluir este pronunciamento, assinalar a data de celebração do Dia Nacional da
Consciência Negra, em homenagem à memória heróica
do Zumbi dos Palmares.
Recordo que há 2 anos o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, nosso Lula, sancionava o Estatuto da
Igualdade Racial, marcando um forte avanço de séculos
de luta dos cerca de 80 milhões de brasileiros de origem africana, pelo reconhecimento de sua dignidade e
em busca do direito à igualdade de oportunidades – na
educação, no trabalho, na sociedade – e no combate
ao preconceito e à discriminação racial.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gim. Bloco/PTB – DF) –
Nós que agradecemos, nobre Senador Eunício Oliveira,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do
Senado da República.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Gim. Bloco/PTB – DF) –
Pela ordem, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu solicito a minha
inscrição no horário de Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Gim. Bloco/PTB – DF) –
Sim, senhor. Logo depois do Senador Alvaro Dias, que
falará pela Liderança do PSDB. Em seguida, farei a
chamada de um dos Senadores aqui da lista de oradores e, depois, chamo V. Exª, como outro Líder inscrito.
Com a palavra o nobre Líder do PSDB nesta
Casa, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Gim Argello, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ontem
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estive em São Bernardo do Campo, na Universidade
Metodista, participando de um debate sobre o julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Desse
debate participou também o Deputado Protógenes. E
nós verificamos o grande interesse dos universitários
brasileiros, estudantes de Direito, por esse momento
novo, consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, com
uma atuação implacável no julgamento do mensalão.
Esse julgamento histórico tornou-se, na verdade, uma espécie de laboratório para o estudo das ciências jurídicas. E, de outro lado, passou a despertar
vocações: jovens que passaram a se interessar pelo
estudo do Direito, em razão deste momento histórico
vivido pela Suprema Corte do nosso País.
Agradeço ao Centro Acadêmico da Faculdade de
Direito da Universidade Metodista de São Bernardo do
Campo pelo convite, especialmente ao seu Presidente
João Mancuso, que nos proporcionou a oportunidade
de conhecer de perto o pensamento da juventude acadêmica do Brasil, neste momento proporcionado pelo
Supremo Tribunal Federal, que não deixa de ser uma
grande lição a todos nós da atividade pública, porque
estamos convocados a combater um modelo promíscuo que se estabeleceu no Brasil, que é, sem dúvida,
o pai do mensalão ou dos mensalões. Esse modelo,
em nome da governabilidade, possibilita a instalação
de um balcão de negócios, como se isso fosse imprescindível para governar.
Mas hoje, Sr. Presidente, quero também fazer
um registro, nesta mesma linha de preocupação dos
brasileiros com a incidência da corrupção em índices
cada vez superiores no nosso País e que alcança, segundo avaliação recente, um desvio de mais de R$200
bilhões anualmente. Refiro-me ao fato de estarem repercutindo, de forma negativa no exterior, a demora e
a lentidão de nosso Parlamento em aprovar uma lei
anticorrupção que penalize, até mesmo com a extinção, empresas que oferecem suborno para concretizar
negócios dentro e fora do País.
A proposta foi encaminhada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional em 2010. A tramitação se
arrasta nos escaninhos de uma comissão especial da
Câmara desde setembro do ano passado. Segundo
Parlamentares integrantes da mencionada Comissão,
os expedientes procrastinatórios se devem ao articulado lobby de empresas de engenharia e de construção
civil contrárias ao texto do Executivo.
Veja, nesta hora, a oposição apoiando um projeto do Executivo.
Não se admite fato desta natureza: a Câmara dos
Deputados se curvar ao articulado lobby de empresas
de engenharia e de construção civil contrárias ao Exe-
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cutivo, a um texto do Executivo, que tem por objetivo
reduzir índices de corrupção ou penalizar a corrupção.
O mote da proposta paralisada na Câmara é a responsabilização administrativa e judicial das empresas,
e não apenas de seus representantes eventualmente
envolvidos em atividades ilícitas. Se já tivesse sido
aprovada e estivesse em vigor a lei, poderia, em tese,
por exemplo, punir a Delta Construções, a empreiteira
envolvida em negociações ilícitas de contratos públicos com o esquema do bicheiro Carlinhos Cachoeira,
cujos ex-diretores foram presos – pelo menos um dos
seus ex-diretores foi preso.
Portanto, nesse caso, haveria a punição à empresa e não apenas a prisão de um de seus diretores,
porque o que ocorre é que a empresa Delta continua
a ser abastecida, generosamente, pelo Governo da
União com recursos extraordinários. Neste ano mesmo,
a empresa Delta, apesar da CPI Cachoeira e de todas
as denúncias, foi a segunda empresa – teve apenas
a Odebrecht à sua frente – em valores recebidos do
Governo da União.
Portanto, uma empresa denunciada, investigada,
uma empresa que está no epicentro de uma grande
crise, de um grande escândalo de corrupção, continua
recebendo benefícios extraordinários do Governo. No
rol de sanções previstas na lei que dormita na comissão
especial, a previsão de multa é de até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior à instauração
do processo administrativo.
O compromisso em aprovar a lei contra a corrupção foi assumido no momento em que o Brasil
foi signatário da Convenção da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico contra o
Suborno Transnacional, no ano de 2000.
No início de outubro, o Presidente do grupo de
trabalho da Convenção da OCDE contra o suborno
transnacional declarou de forma taxativa que o Brasil
corre sérios riscos ao não atender plenamente os compromissos da Convenção. Alertou que a Organização
poderia recomendar às empresas de países-membros
que não façam negócios com empresas brasileiras.
Vale ressaltar que essa Organização é integrada por
34 países.
Veja como é grave essa situação!
Além do que é notório, um desgaste de imagem
para o nosso País, inevitável, há o prejuízo a empresas
brasileiras que certamente se associam a empresas ligadas a essa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico contra o Suborno Transnacional.
Na condição de parceiro estratégico da Organização, o Brasil figura, ao lado da Argentina, como o
único país signatário da Convenção contra o Suborno
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Transnacional que não dispõe de uma lei para punir
empresas corruptas.
É um péssimo exemplo que oferece o nosso País!
Estamos vivendo um momento ímpar no Supremo Tribunal Federal, mas não aprendemos a lição que
nos oferece a Suprema Corte. O Congresso Nacional
desperdiça oportunidades de se afirmar buscando recuperar credibilidade. Esse é um fato, um lobby organizado impondo-se ao Executivo e ao Legislativo, já
que a origem do projeto é o Poder Executivo, e quem
assumiu esse compromisso internacional foi o Governo brasileiro.
Um dado relevante: segundo uma análise do
escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime
(UNODC), US$6 bilhões foram recuperados em países
que possuem leis de combate ao suborno transnacional. O Brasil, por não ter uma lei própria, ficou fora do
levantamento.
É preciso dar celeridade e aprovar o mais rápido
possível essa lei. Não podemos contemporizar com a
desonestidade, nem com os desonestos.
Mas é preciso registrar, ao final, que o Governo
tem aprovado no Congresso Nacional tudo o que deseja: medidas provisórias inconstitucionais; leis que
flexibilizam as licitações de obras públicas, a pretexto
de dar celeridade em razão da Copa e da Olimpíada. O
Congresso tem, inclusive, alterado a Lei de Responsabilidade Fiscal, sempre por imposição do Poder Executivo. O Poder Executivo demonstra a sua força sempre.
Surpreendentemente, neste caso, ele não tem
a mesma força? Um lobby organizado tem mais força
do que o Poder Executivo?
Ora, Sr. Presidente, nós temos de reagir a esta
realidade. A Câmara dos Deputados está convocada a
dar celeridade para a aprovação desse projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gim. Bloco/PTB – DF) –
Nós lhe agradecemos, nobre Senador Alvaro Dias,
Líder do PSDB nesta Casa.
Convido o próximo inscrito, antes da Ordem do
Dia, a fazer uso da palavra, o Senador Pedro Taques.
(Pausa.)
S. Exª não está presente aqui ainda.
Concedo a palavra ao nobre Senador Rodrigo
Rollemberg. (Pausa.)
S. Exª também não está presente.
Concedo a palavra ao Senador Lindbergh Farias. (Pausa.)
S. Exª também não está presente.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim. (Pausa.)
S. Exª também não está presente.

778

Novembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Requião. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Pimentel.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador João Capiberibe. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Paulo Bauer.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
Com a palavra, o nobre Senador Ivo Cassol.
Senador Ivo Cassol, V. Exª tem a palavra por 10
minutos.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi com alegria que,
hoje, recebi, em meu gabinete, o Reitor e os demais
diretores do Instituto Federal de Rondônia, um Instituto
que, há poucos anos, praticamente de 4 anos para cá,
conseguiu se desenvolver, conseguiu crescer com o
propósito que o Brasil tem.
É uma alegria deixar meu abraço ao Reitor Raimundo Vicente Jimenez, que, à frente do Instituto
Federal de Rondônia, vem fazendo um trabalho de
responsabilidade, com excelência na educação profissional, científica e tecnológica.
É com alegria e satisfação que quero cumprimentar também estas pessoas que estiveram em meu gabinete: o Diretor do Campus Colorado do Oeste, Carlos
Henrique; o Diretor do Campus de Porto Velho, Nahim;
o Diretor do Campus de Ariquemes, Uberlando; a Diretora do Campus de Vilhena, a Prof. Fabíola; o Diretor do Campus de Ji-Paraná, Vonivaldo; e o Diretor do
Campus de Cacoal, Juliano. Com maior alegria ainda,
Sr. Presidente, trocamos ideias, especialmente assumindo o compromisso de colocar recursos de emendas de bancada para fortalecer ainda mais o Instituto.
Quero lembrar, meus amigos e minhas amigas,
população de Rondônia, que, na cidade de Ji-Paraná,
havia uma escola estadual que tinha todos os equipamentos de laboratório e estrutura física para fazer
esse trabalho. Na época do meu governo, governo que
comandei por 8 anos, fiz questão de passar aquela estrutura para essa escola técnica, para o Instituto Fede-
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ral de Rondônia. Hoje, o Instituto tem, em Rondônia,
mais de 8 mil alunos.
Hoje, nós temos vários cursos, a exemplo dos cursos de que falei, em Ji-Paraná, de Técnico em Móveis,
Técnico em Informática, Técnico em Florestas, Técnico
em Química, Licenciatura em Química – e há falta de
professores em várias áreas, como Química, Física,
Biologia –, Especialização em Proeja, Especialização
em Informática na Educação.
No Campus de Cacoal, há os cursos de Técnico
em Agropecuária e de Técnico em Agroecologia.
No Campus de Guajará-Mirim, se Deus quiser,
será lançada, no dia 07 do mês de dezembro, a pedra
fundamental para a construção de mais uma escola
técnica, uma escola à altura do que a população da
Região Norte precisa.
Nós precisamos, cada vez mais, dar ensino gratuito para os nossos filhos, para que possamos melhorar
a condição de vida das nossas famílias, a condição de
vida do nosso povo.
Rondônia é um Estado em que, na verdade, vem
sendo feito um modelo de reforma agrária da década
de 70 para cá. Lá há mais de 117 mil pequenas propriedades de pequenos proprietários rurais. O Estado
de Rondônia serve como modelo de reforma agrária,
que começou ainda nos governos militares. E, hoje,
o nosso agronegócio é que fomenta a economia do
nosso Estado.
No Campus Porto Velho – Calama, são ofertados
alguns cursos: Técnico em Eletrotécnica, Técnico em
Manutenção e Suporte em Informática, Técnico em
Edificações, Técnico em Informática, Técnico em Química e Licenciatura em Física. Olhem a importância
desses cursos, especialmente no interesse de atender
a população!
Ao mesmo tempo, no Campus Porto Velho – Zona
Norte, no Polo Central de EAD, há o Curso Técnico
em Eventos, Logística, Meio Ambiente, Reabilitação
de Dependentes Químicos e Segurança no Trabalho.
Em Colorado do Oeste, há outra escola técnica
que vem, há muitos anos, correspondendo aos anseios
da população, com os cursos de Técnico em Agropecuária, Técnico em Aquicultura, Curso Superior de
Tecnologia em Laticínios, Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, Licenciatura em Biologia,
Especialização em Proeja e Engenharia Agronômica.
Há cursos em Ariquemes. Da mesma maneira, por
várias e várias vezes, estive lá, como Governador do
Estado de Rondônia, participando de eventos. É uma
estrutura extraordinária! Hoje, lá já existem os cursos
de Técnico em Agropecuária, Técnico em Aquicultura,
Técnico em Informática, Técnico em Alimentos e Licenciatura em Biologia.
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No Estado de Rondônia, em várias áreas, como
Biologia, Química, Física, há a necessidade de professores, para que, juntos, possamos atender à demanda estudantil. Infelizmente, estão faltando vários
profissionais. Mas fiz um pedido ao Reitor do Instituto
para que nos ajude nessa caminhada. Além de nós, a
Bancada vai estar unida.
De minha parte, são apresentadas 15 emendas
de bancada. Quatro emendas são de 11 parlamentares,
e quatro emendas serão subdivididas. E uma dessas
emendas subdivididas já está à disposição do Instituto
Federal de Rondônia, para que possa fortalecer ainda
mais os investimentos em infraestrutura, para melhorar
ainda mais a estrutura física e atender à demanda que
está reprimida nessas áreas desses cursos técnicos.
Mas a situação, infelizmente, é calamitosa no
Município de Rolim de Moura.
Quando fui Prefeito de Rolim de Moura, de 1997
a 2002, havia estrutura de uma escola técnica, de uma
escola agrícola. Passei para o campus universitário do
meu Estado, para a Unir. Infelizmente, a Unir do nosso
Estado vinha se degradando de tal maneira que, infelizmente, foi motivo de matérias jornalísticas nacionais,
a exemplo daquela que aconteceu no Rio de Janeiro,
no domingo à noite, pelo Fantástico.
Mas quero falar sobre o nosso curso de Agronomia em Rolim de Moura, na Escola Técnica, no Km 14.
Infelizmente, aquela estrutura se encontra abandonada,
encontra-se jogada no lixo, encontra-se sem qualquer
expectativa de melhora, quando, na verdade, nós poderíamos ter lá também um curso tanto de Veterinária
quanto de Zootecnia, que são cursos voltados para a
mesma área do Agronegócio, da nossa pecuária e da
agricultura do Estado de Rondônia.
Infelizmente, não é isso o que a gente vê. Nós
assistimos aos nossos campi universitários do Estado
de Rondônia serem deteriorados, acabados. Há anos
e anos que não se vê uma lata de tinta, um pincel sequer, reformando aquelas estruturas.
Portanto, é importante nós passarmos essa estrutura para o Instituto Federal de Rondônia, para que
ele possa dar vida, para que ele possa trazer novos
cursos, para que possamos capacitar e profissionalizar os nossos filhos, para poder melhorar a qualidade
profissional e a qualidade de vida do nosso povo.
Mas, ao mesmo tempo, por várias e várias vezes, o Presidente da Câmara do Município de Rolim
de Moura e os demais pares do Poder Legislativo encaminharam documentos às minhas mãos que comprovam o desleixo e o abandono que sofre o campus
universitário da Escola Agrícola do Município de Rolim
de Moura, que, infelizmente, esteve parado por alguns
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meses por falta de investimento do curso de Agronomia, de que há pouco eu falava.
Portanto, se o campus universitário, se a nossa
Unir não tem competência, não tem estrutura e não dá
conta de tocar aquela Escola, vamos, sim, trabalhar
junto com o MEC, para que o MEC possa, imediatamente, passá-la para o Instituto Federal, para que ela
tenha nova administração, novos investimentos e nova
infraestrutura. Com isso, poderíamos passar dos 400
alunos que havia, no começo, na Escola de Colorado,
ou nas demais escolas técnicas do Estado de Rondônia,
e atingir mais de oito mil, que temos hoje. Poderíamos
passar de 12 mil, de 20 mil alunos num tempo menor,
se assim Deus quiser. Eu dizia isso no meu gabinete
também para o Reitor Raimundo Vicente Jimenez e
para os demais diretores dos campi das escolas técnicas do Instituto Federal de Rondônia.
Na cidade de Guajará-Mirim, no próximo dia 7,
vai ser implantada a pedra fundamental do campus da
Unir, praticamente em frente da BR-364. Mas temos
uma estrutura abandonada no Distrito do Iata, fato
que é deplorável. Nessa estrutura foi aplicado dinheiro público, recursos do povo brasileiro que poderiam
ter sido investidos em outras áreas, mas, infelizmente,
por falta de gestão, a estrutura se encontra abandonada, desleixada.
E um dos questionamentos que coloquei ao Reitor foi: por que não passar a administração para quem
dá conta? Por que não tirar da mão da incompetência,
dos maus gestores e passar para quem tem gestão?
Agora temos uma nova reitora na Unir. Ela está
implementando um novo trabalho – e quero parabenizá-la por isso –, mas precisamos pegar as nossas
unidades que, infelizmente, estão capengando, estão
se arrastando e passá-las para quem tem condições
de fazer os investimentos necessários. E um desses
investimentos consiste no aproveitamento dessa estrutura do Distrito do Iata.
Para quem não sabe, o Distrito do Iata é o Município de Guajará-Mirim que tem 95% da sua área
preservada em florestas. É um Município que precisava contar com uma compensação do Fundo de
Participação. E isso deveria acontecer com todos os
Municípios que têm uma grande área preservada no
seu território municipal.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – O Iata, no
passado, serviu também como ponto de atendimento
da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, da Mad Maria,
minissérie da Rede Globo.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
aqui vai uma solicitação do Senador Ivo Cassol para o
MEC. Estou fazendo, por escrito, um pedido para que
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o Ministério assuma de vez tanto a escola do Iata, que
é da Unir, como também a escola de Rolim de Moura,
antiga escola agrícola, a fim de atender os nossos alunos e a demanda reprimida que existe em um instituto
competente e sério.
Por isso, esse Instituto pode contar com a parceria deste Senador, Ivo Cassol, do Deputado Carlos
Magno e dos demais pares do meu Estado, pois o
que queremos é que esse Instituto seja cada vez mais
forte e conte com recursos para que as demandas da
nossa população acadêmica sejam atendidas à altura.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gim. Bloco/PTB – DF) –
Somos nós quem agradece, nobre Senador Ivo Cassol, brilhante representante do Estado de Rondônia.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança
do Partido Verde, o Senador Paulo Davim.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, volto a abordar um tema, nesta tribuna,
que reputo de grande importância para todo brasileiro
e para toda brasileira, que é o Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Via Terrestre, conhecido por todos nós como DPVAT.
O DPVAT foi criado em 1974, pela Lei nº 6.194,
que foi modificada, em 2007, pela Lei nº 11.482, originária da Medida Provisória nº 340, de 2006, e pela Lei
nº 11.945, de 2009, que também foi originária de uma
medida provisória, a Medida Provisória nº 451, de 2008.
O que ocorre é que o art. 3º da Lei nº 6.194, de
1974, originariamente especificava as indenizações do
DPVAT da seguinte forma: 40 vezes o salário mínimo
em caso de morte – portanto, o valor atual deveria ser
R$24.880; 40 vezes o maior salário mínimo por invalidez permanente; e 8 vezes o maior salário mínimo
para reembolso de despesas médicas. Era assim que
a Lei nº 6.194 determinava as indenizações pagas
pelo DPVAT. Só que a Lei nº 11.482, de 2007, alterou
o art. 3º, revogando a paridade com o valor do salário
mínimo e estabeleceu um valor fixo em real para as
indenizações desde 2007. Ficou da seguinte forma:
R$13,5 mil no caso de morte; R$13,5 mil no caso de
invalidez permanente; e até R$2,7 mil para o reembolso de despesas médicas.
É fácil perceber que essa mudança na lei beneficiou sobremaneira as seguradoras, aumentando-lhes o
lucro e prejudicando as vítimas das lesões de trânsito
ao diminuir as indenizações a cada ano.
Mas o problema, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
não parou por aí. Em 2009, a Lei nº 11.945, em seu
art. 30, deu ao Conselho Nacional de Seguros Priva-
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dos a prerrogativa de estabelecer anualmente o valor
correspondente ao custo da emissão e da cobrança
da apólice ou do bilhete do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Via Terrestre. Portanto, a lei autoriza o CNSP a criar
um critério para majorar o valor do seguro obrigatório
anualmente. Então, o seguro obrigatório, as apólices,
o pagamento, tudo isso é determinado pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados. Só que essa lei de 2009,
que permitiu que o Conselho reajustasse o valor das
apólices e da cobrança, congelou o pagamento das
indenizações em R$13,5 mil.
Em função disso, Sr. Presidente, dei entrada hoje
a um projeto de lei que altera a Lei nº 6.194, de 19 de
dezembro de 1974. O meu projeto atualiza o valor das
indenizações do DPVAT, que estão congeladas há seis
anos em R$13,5 mil. Nós usamos o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), para reajustar o valor
das indenizações que desde 2006 estão congeladas.
Apesar de o valor das indenizações estar congelado,
o valor do seguro continua a sofrer majorações, porque cabe ao CNSP (Conselho Nacional de Seguros
Privados) determinar o seu reajuste anual. Atualmente,
esse valor deveria ser de R$18.505,11, utilizando-se
o INPC. E foi exatamente isso que nós apresentamos
em nosso projeto. Então, ficou o seguinte...
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senador Paulo Davim, só um minuto, por favor, para anunciar aqui os 27 finalistas do Projeto Jovem Senador.
Obrigado pela presença de todos. Enfatizo que
é uma composição de maioria feminina. Parabéns às
mulheres, que estão cada vez mais ocupando seus
espaços.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pois
bem, Sr. Presidente. Então, esse valor, atualizado, passará para R$18.505,11 em caso de morte; R$18.505,11
em caso de invalidez permanente; e R$3.701,00, como
reembolso, no caso de despesas de assistência médica
e suplementares devidamente comprovadas.
Portanto, esse projeto de lei atualiza os valores
e cria esse indexador. Do contrário, esse valor, daqui
a um ou dois anos, estará defasado. E esse projeto de
lei, o nosso projeto, atrela ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Eu acho que é um projeto de lei
que traz um benefício, corrige esse equívoco da Lei no
6.194, de dezembro de 1974, que congelou os valores
das indenizações em R$13,5 mil, e seguramente, Sr.
Presidente, traz benefícios à população em geral, sobretudo àqueles que sofrerem algum tipo de acidente
de trânsito.
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Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, apresentamos
um outro projeto de lei que altera essa mesma lei, em
outro artigo. A lei estabelece que o laudo feito pelo IML
(Instituto Médico Legal) deverá ser específico para os
acidentes de trânsito, quando, na verdade, o DPVAT
não tem nada a ver com a finalidade e as atribuições
do IML, porque o IML faz uma perícia criminal e não
uma perícia civil. Portanto, nós mudamos a lei, fazendo com que o laudo do IML também sirva para essas
questões...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ... do
DPVAT, do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre,
porque, atualmente, o médico legista emite um laudo
criminal e, depois, tem de emitir outro laudo criminal
para a seguradora, o que não é competência nem é
prerrogativa do IML. Isso só está aumentando o trabalho
braçal dos médicos legistas, trazendo cansaço, aumentando o volume de trabalho e prejudicando o trabalho
propriamente dito, função do Instituto Médico Legal.
O que a Sociedade Brasileira de Medicina Legal
deseja? Que o laudo do IML sirva também para o laudo
exigido pelo DPVAT, pela seguradora que administra as
questões do seguro de acidentes de trânsito.
Portanto, são os dois projetos que demos entrada, na tarde de hoje, nesta Casa. Acredito que os dois
trarão benefícios concretos para a sociedade. Primeiro,
pela atualização das indenizações praticadas em caso
de morte e invalidez permanente e em gastos com
medicamentos. Segundo, porque simplifica, permitindo
que o laudo pericial feito nos Institutos Médicos Legais
pelo Brasil afora também sirva para as seguradoras,
não sendo necessário, portanto, um laudo complexo,
burocrático, que só faz aumentar o trabalho dos legistas dos IMLs, dificultando o trabalho para o qual foram
criados os Institutos Médicos Legais no Brasil.
Era isso, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o Sr.
Gim deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Paulo Davim.
Convido, como próxima oradora inscrita, a Senadora Lídice da Mata.
Passo a Presidência, de fato e de direito, ao Presidente José Sarney.
O Sr. Sérgio Souza, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, a Senadora Lídice da Mata.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Lídice, queria pedir licença a V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Eu sei que a Mesa já o fez, mas eu queria também
saudar os nossos Jovens Senadores, que estão aqui
assistindo à nossa sessão. Ontem, tive a oportunidade
de recebê-los e de dizer a todos eles que realmente
a Casa se sente muito honrada com esse programa
que fizemos, com esse projeto de trazê-los até aqui
para que eles pudessem exercer, durante alguns dias,
essa função. Quero dizer que essa é uma experiência
muito boa, porque, da do ano passado, por exemplo,
nós temos já tramitando aqui na Casa alguns projetos
apresentados pelos Jovens Senadores do Brasil. Vamos esperar a contribuição que eles vão dar este ano
aos nossos trabalhos. Muito obrigado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigado, Senador por permitir essa saudação.
Aproveito também para cumprimentar, dentre os Jovens Senadores, o estudante Danilo de Amor Divino
dos Santos, representante do Estado da Bahia, que é
meu conterrâneo, cachoeirano, da minha terra natal.
Quero saudá-lo, portanto, em nome de toda Bahia, e
dizer da nossa felicidade de tê-lo aqui.
Obrigada, Danilo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Isso é para ressaltarmos o trabalho do nosso Presidente desse projeto, que é o Senador Paulo
Davim. (Palmas.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Parabéns ao Senador Paulo Davim.
Sr. Presidente, em pouco mais de 40 anos, o
Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro,
transformou-se em realidade, uma realidade que pode
e deve ser celebrada.
Criado a partir da iniciativa do poeta gaúcho Oliveira Silveira, um grande militante do movimento negro
brasileiro, que pertencia ao Grupo Palmares e que, à
época, buscava uma releitura da história do Brasil a
partir da visão dos excluídos e oprimidos, hoje, o 20
de novembro é comemorado oficialmente em todo e
Brasil, sendo que mais de 700 cidades brasileiras o
tornaram feriado. Entre elas, infelizmente, Salvador
ainda não pôde fazer isso, por uma limitação da Lei
Orgânica do Município, que determina um limite para o
número de feriados municipais, embora sejamos, sem
dúvida alguma, a maior cidade negra do nosso Brasil.
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Mas nós substituimos o feriado por intensas manifestações populares que ocorrem e que estão ocorrendo no dia de hoje na nossa Capital. Certamente,
ainda temos muitas razões para lutar.
Em nosso País, ainda morrem, por homicídios,
proporcionalmente, mais jovens negros do que jovens
brancos; 53% dos homicídios registrados no Brasil
atingem pessoas jovens, das quais mais de 75% são
negros (pretos e pardos), de baixa escolaridade, maioria homens, segundo dados do Ministério da Saúde.
E eu quero saudar a audiência pública realizada
hoje na Comissão de Direitos Humanos, pelo seu Presidente, Senador Paulo Paim, que debateu essa questão.
Esses indicadores levaram o Governo Federal,
por meio da Secretaria de Promoção da Igualdade
Racial (Seppir), a lançar o Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra. Segundo a Ministra
Luiza Bairros, titular da Pasta, o objetivo é levar o programa aos 132 Municípios mais violentos do País. O
programa envolverá ações voltadas para as áreas de
educação, com ensino em período integral; criação
de espaços culturais em áreas violentas; estímulo ao
empreendedorismo juvenil; e capacitação das forças
policiais para lidar com jovens negros.
A Ministra também visitou o Presidente José
Sarney, do Senado Federal, que integrará esta campanha contra a violência contra a juventude negra do
nosso País.
A minha Bahia infelizmente, talvez por ser o Estado de maior presença negra, lidera o ranking nacional de homicídios de jovens com idades entre 15 e 24
anos, o maior índice, portanto, de crimes contra jovens
negros do Brasil.
Quero reafirmar, ainda assim, que, apesar dessa
triste realidade, hoje é um dia de celebração, não a celebração do ideal de uma sociedade ideal, até porque,
como diz o poeta/cantor Gilberto Gil: “a perfeição é uma
meta”. Falo da celebração das gigantescas conquistas
que não só a comunidade negra brasileira alcançou,
mas o Brasil como um todo. Digo isso porque o combate ao racismo, a promoção da igualdade racial e a
mobilidade social servem a todos os brasileiros e não
apenas aos negros; serve até mesmo para aqueles
que são contra o rico processo que estamos vivendo.
Claro que ainda há distorções graves na sociedade
brasileira, claro que o racismo ainda se faz presente
em muitos espaços do nosso país, claro que a desigualdade racial ainda é uma realidade, mas também
é realidade que, nos últimos 40 anos, demos passos
significativos não só para o enfrentamento desse quadro de desigualdade, como também demos passos
largos para sua superação.
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Por isso, temos que celebrar a estrondosa vitória
que tivemos, no Supremo Tribunal Federal, este ano,
com a aprovação, por unanimidade, do sistema de cotas para negros no ensino superior brasileiro, calando
a voz dos setores conservadores que acreditavam que
a Suprema Corte fecharia os olhos para essa gritante
discriminação.
Do mesmo modo, temos que celebrar a presença
de mais de um milhão de jovens negros que já passaram ou ainda estão cursando as universidades, graças
às demais políticas de ações afirmativas, dentre elas o
ProUni e as cotas sociais, ambas propostas pelo nosso Governo – Presidente Lula e Presidenta Diíma –, e
aprovadas, por grande maioria, no Congresso Nacional.
Também temos que celebrar o fato de quase toda
a rede de ensino público, no Brasil, refletir, discutir e
debater o dia de hoje, o Dia Nacional da Consciência
Negra, nas salas de aula, para que, assim, as nossas
crianças possam crescer livres dessa moléstia chamada de racismo.
Temos que comemorar a conquista do Estatudo
da Igualdade Racial, nascido nesta Casa do Senado
Federal.
E as vitórias não param por aí. Apesar da forte
polêmica em andamento sobre o conceito de classe
média, registra-se, agora, em pesquisa realizada pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos, que aproximadamente 80% dos 30 milhões que saíram do estado de
pobreza são de origem negra.
Mais ainda, temos que celebrar a corajosa atitude,
da Senadora Marta Suplicy, hoje Ministra da Cultura,
que está lançando, na cidade de São Paulo, editais
para artistas e produtores negros, rompendo, assim,
com uma clássica queixa realizada pelos representantes da cultura negra de que não conseguiam gerenciar
aquilo que produziam. Até mesmo na televisão, espaço
onde os negros, até hoje, são tratados de forma desigual e discriminatória, já temos sinais extremamente
positivos de mudança, seja nos enredos das novelas,
nos protagonismos de alguns artistas negros e até
mesmo na abordagem sobre a temática. Vide a ampla
cobertura que tivemos, em todas as redes de televisão, que iniciaram os seus programas jornalísticos, no
dia de hoje, dando as celebrações do Dia Nacional da
Consciência Negra.
Quem assistiu, hoje pela manhã, às redes de televisão, ao jornalismo das redes de televisão nacional,
pôde constatar essa realidade.
Nós deixamos de ter o Dia da Consciência Negra
como um dia comemorado, Senador Paulo Paim, no
gueto daqueles que eram vanguarda da luta contra o
racismo em nosso País para tê-lo hoje comemorado
por toda a imprensa nacional, de maneira oficial, como
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já fizemos algumas vezes, inclusive, aqui no Senado
e no Congresso Nacional, com sessões solenes, mas
principalmente para ter comemoração que toma conta
de todo o País no dia de hoje. Duas das principais capitais brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, tiveram
essa data como feriado, além de mais 692 cidades do
nosso País.
Enfim, são muitas as vitórias que teríamos que
elencar aqui se quiséssemos ser detalhistas, mas
todas que citei acima são emblemáticas e merecem
destaque. Também merece destaque a etapa que estamos vivendo hoje no Brasil, que coloca, de uma vez
por todas, a questão racial na agenda política brasileira, o que não pode ser tratado apenas como figura
de retórica, pois exigirá não apenas das lideranças
políticas, autoridades e representantes sociais uma
nova postura, como também exigirá das lideranças
do movimento negro brasileiro abertura e habilidade
para a condução das suas reivindicações neste novo
momento. E a palavra chave é negociação. Essa é a
palavra chave que emerge desse movimento político
que nós, vitoriosamente, comemoramos em nosso País.
Acabamos de vir de um processo político eleitoral.
Na cidade do Salvador, todas as chapas que disputaram tiveram um vice-prefeito negro, uma conquista
da nossa luta. Já tivemos também candidatos a prefeito negros, mas todas as chapas que disputaram a
eleição em Salvador neste ano tiveram como seu vice
um líder negro da nossa cidade, ou uma líder negra
da nossa cidade.
Eu quero neste momento, portanto, homenagear e saudar a Vereadora Olívia Santana, que foi um
quadro político dos mais expressivos do movimento
negro da nossa cidade e do Brasil, que foi candidata
a vice-prefeita na chapa de Nelson Pelegrino. A chapa
vitoriosa também tem uma vice negra.
Embora a denúncia seja um fato extremamente
positivo para a correção e punição dos crimes de racismo, é fundamental também, a partir de agora, comemorar as medidas proativas que impeçam que esses
fatos ocorram e que previnam no nascedouro esse mal
que ainda persiste em nossa sociedade. E, para tanto,
temos que contar com a participação de todos, todos
aqueles que desejam uma nação plural, diversa, que
lute para que seus cidadãos respeitem a diversidade
cultural, a diversidade religiosa, a diversidade social
existente no nosso País. E que respeite sobretudo a
democracia, pois sem ela não teremos a mínima condição de alcançar nenhum dos demais objetivos.
Quero homenagear todos os blocos afros do meu
Estado, saudando meu companheiro João Jorge, do
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Olodum; Jerônimo, esse grande compositor baiano;
Alberto Pitta, do Cortejo Afro; Vovô, do Ilê Aiyê; Bujão
e tantas outras lideranças dos nossos blocos afros que
mantêm viva a nossa luta antirracista através da luta
pela preservação cultural.
E quero também agradecer e homenagear o
nosso companheiro de partido e de luta Zulu Araújo,
ex-presidente da Fundação Palmares do Brasil.
Viva o 20 de novembro!
Viva o Dia Nacional da Consciência Negra!
Viva o Brasil democrático e de inclusão racial e
social!
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno, requeiro a V. Exª urgência para o Projeto de Lei
do Senado nº 129, de 2012, de autoria da Comissão
Parlamentar de Inquérito que apura supostas irregularidades do Ecad e que dispõe sobre a gestão coletiva de direitos autorais e estabelece condições para
o exercício das prerrogativas do Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição.
Este requerimento é para que o projeto objeto
da CPI que presidi, Sr. Presidente, seja apreciado, o
quanto antes, pelo Plenário do Senado.
Comunico a V. Exª que já existe acordo de Líderes e que já existe sobre a mesa requerimento subscrito pelos Líderes em prol da urgência para votação
dessa matéria.
Nesses termos, peço deferimento, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Ordem do Dia.
Perdão, vou ler o requerimento de V. Exª antes
da Ordem do Dia.
O Requerimento do Senador Randolfe Rodrigues
é um requerimento de urgência, como ele mesmo
acaba de relatar, para o PLS nº 129, de 2012, de autoria da CPI que apurou supostas irregularidades do
Ecad, que dispõe sobre a gestão coletiva de direitos
autorais e estabelece condições para o exercício das
prerrogativas do Escritório Central, cujo objetivo é a
arrecadação e a distribuição dos direitos relativos à
execução pública de obras musicais e lítero-musicais
e de fonogramas.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento acaba de ser lido e será submetido à votação após a Ordem do Dia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência quer também comunicar ao Plenário – e peço a atenção dos Srs. Senadores porque
julgo de grande importância – que, para proporcionar
mais ampla acessibilidade possível a relatórios da Presidência e documentos que guardam a memória do
Senado desde o Império até nossos dias, a Mesa da
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Casa promoveu, por ação da Secretaria-Geral da Mesa,
da Secretaria Especial de Editoração e Publicações,
da Secretaria do Arquivo e da Biblioteca Nacional, a
digitalização de todo o acervo disponível nesta Casa
sobre a memória do Senado do Império.
Sendo assim, é uma grande contribuição que nós
acabamos de dar a todos aqueles que se interessam
pela história e a todos os pesquisadores da história
legislativa do Brasil.
Esse trabalho envolveu, durante muitos e muitos
meses, a Secretaria-Geral da Mesa, a Secretaria de
Editoração e Publicações, o Arquivo e a Biblioteca do
Senado Federal.
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Portanto, acho da maior importância, embora seja
um fato que nós estamos prestando à cultura brasileira,
à história brasileira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Item 1.
O Item 1 é uma emenda constitucional que está
em processo de votação, mas, sendo evidentemente
clara a falta de número, nós vamos adiar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 2.
Proposta de Emenda à Constituição para contagem de prazo.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
42, de 2012, tendo como primeiro signatário o
Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
A matéria constará da Ordem do Dia durante cinco
sessões deliberativas, em fase de discussão em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas
por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, quanto ao Item nº 3, existe acordo com todos os
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demais Líderes da Casa para colocar em votação. É
uma matéria tranquila, que foi bastante discutida e é
de interesse de todos os Senadores. Sudeco, Sudam...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou promover o anúncio da matéria para ser
submetida ao Plenário. Essa comunicação tinha sido
feita à Mesa pelo Senador Romero Jucá e agora por
V. Exª, tendo todos os Senadores conhecimento dela.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 92, DE 2012
Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 2012 (nº
3.430/2008, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que dispõe
sobre a criação de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e de Funções Gratificadas, destinados ao Ministério da Integração Nacional,
à Superintendência do Desenvolvimento do
Centro-Oeste – SUDECO, à Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE,
à Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT.
Parecer favorável, sob nº 1.388, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Rodrigo Rollemberg.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, muito obrigado. É uma matéria muito importante. Toda a Sudeco, todo o Centro-Oeste e demais
órgãos agradecem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, da mesma forma, gostaria de registrar a
importância da criação de cargos na Sudene, na Sudeco, na Sudam e também de superintendências do
DNIT em Estados onde não há, como no Estado de
Roraima e o Estado do Amapá.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para cumprimentar também. A criação desses cargos é
de suma importância para o desenvolvimento da Região
Centro-Oeste. Estou tocando só no caso da Sudeco.
Hoje estive com o Marcelo Dourado discutindo a necessidade desse Projeto. Parabenizar o autor e o Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Também, da mesma
forma, comemorar aqui com o Senador Gim Argello e
outros Parlamentares, não só do Distrito Federal, mas
de todo o Centro-Oeste, por essa importante medida
da criação desse órgão regional.
Da mesma forma, dizer da alegria de termos condições de uma estrutura, tanto da Sudene como da Sudam, com a criação dos cargos que são fundamentais
para esse trabalho. Destaco aqui o atual Superintendente da Sudene, Luiz Gonzaga Paes Landim, que vinha
aqui acompanhando e mostrando a importância dessa
nova estrutura. Então, parabenizar aqui pela votação.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, o voto da oposição é favorável, destacando
que a oposição tem que fazer oposição ao Governo
e não ao País.
É surpreendente ver uma matéria jornalística
afirmando que nós votamos 74% dos projetos do Governo favoravelmente. Se nós não pudéssemos votar
pelo menos 74% favoravelmente a projetos do Governo,
não seria um Governo, seria uma tragédia.
É evidente que há projetos necessários, indispensáveis, insubstituíveis, que Governo ou oposição no
Parlamento devem aprová-los. E tem sido este o nosso
comportamento: votar contra projetos do Governo quando entendemos não atenderem ao interesse público e
votar favoravelmente quando atenderem ao interesse
público. E é o caso. Nem sempre somos favoráveis à
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criação de cargos, especialmente comissionados, mas
há aqueles que são necessários, são indispensáveis,
e por isso nós votamos favoravelmente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Cássio Cunha Lima, Senador.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB. Sem revisão do orador.) – Na condição de ex-superintendente da Sudene, não poderia deixar de me
manifestar nesta ocasião, seguindo a orientação do
meu Líder, Senador Alvaro Dias, mas deixando aqui
consignada a preocupação constante que temos com
o inchaço da máquina pública federal, com a criação
reiterada e repetida de cargos num País que tem hoje
um custo extremamente elevado para o funcionamento
da sua máquina pública, mas com o compromisso que
nós da Oposição temos com o País.
Estamos dando esse crédito de confiança ao Governo para que os cargos sejam criados, mantendo a expectativa de que a ocupação dessas funções observe a
meritocracia, os talentos da burocracia brasileira, aqueles
que compõem as carreiras de Estado, e que não sejam
mais um instrumento de aparelhamento desses órgãos,
como se tem observado, lamentavelmente, em praticamente toda a estrutura do Governo Federal na atualidade.
Portanto, nós, que compomos o PSDB e a oposição brasileira, estamos dando esse crédito de confiança
e votaremos a favor da proposta. Contudo, manifestando
a nossa preocupação, sobretudo no passo seguinte,
que é a ocupação desses cargos, para que eles não
sejam utilizados mais uma vez para o aparelhamento
da máquina estatal em nosso País.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Sendo matéria administrativa, a Mesa vai submeter, extrapauta, o Projeto de Resolução nº 67, de 2012.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 67, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 67, de 2012, de iniciativa da Comissão Diretora, que ratifica, com base no art.
98, inciso III, do Regimento Interno do Senado
Federal, o Ato da Comissão nº 14, de 2012.
Ao Projeto poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
O avulso já se encontra distribuído, no plenário,
a todos os Srs. Senadores.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerrada
a discussão.
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Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, aprovada a
redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.
É a seguinte a matéria não apreciada e transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Votação, 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.
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Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy,
oferecendo a redação para o segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passamos à votação do requerimento de urgência, já lido, do Senador Randolfe Rodrigues.
Quero, também, comunicar ao Plenário que para
a votação dessa matéria administrativa a Presidência
teve a oportunidade de consultar todas as Lideranças
da Casa.
Passamos à apreciação do Requerimento nº 987,
de 2012, de urgência, lido no período do expediente
para o Projeto de Lei nº 129.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovarem a
urgência permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da segunda
sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 336,
II, do Regimento Interno.
Encerrada a Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Voltamos à lista de oradores.
Está inscrita, pela Liderança, a Senadora Ana
Amélia. (Pausa.)
Não está presente.
Senador Armando Monteiro. (Pausa.)
Também não está presente.
Voltamos à lista de oradores inscritos, esgotada
a lista dos oradores de Lideranças.
O Senador Rodrigo Rollemberg com a palavra.
Senador Sérgio Souza, peço a V. Exª que venha
presidir a Casa, que estava presidindo tão bem.
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Sérgio Souza.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares,
hoje, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos os Senadores pela aprovação do projeto que vai
garantir a estruturação definitiva das superintendências de desenvolvimento regional, Sudene, Sudam e
Sudeco, que são instrumentos imprescindíveis para o
desenvolvimento regional.
Ainda na semana passada, tivemos a instalação
do Condel, Conselho Deliberativo da Sudeco, um passo importante. Agora, o Senado aprova esse projeto e
estamos analisando a Medida Provisória nº 581, que
regulamenta o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Todos esses instrumentos vão garantir o planejamento, a formulação de políticas e a implementação
de políticas de desenvolvimento regional, especialmente, no caso da Sudeco, no Centro-Oeste brasileiro.
Mas hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, celebramos o Dia Nacional da Consciência Negra. Quero fazer um registro especial desta questão,
que, a meu ver, precisa ir muito além da perspectiva
simbólica e do sentido histórico que carrega em si,
porque diz respeito não apenas a uma dívida cívica,
inscrita na história do País, mas refere-se a uma exclusão cotidiana, real, infelizmente ainda inscrita na
sociedade brasileira.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Rodrigo, V. Exª me concede um breve aparte?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Com a palavra, o Senador Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Será
um aparte inusitado. Desculpe-me ter perdido o debate sobre o Projeto de Resolução nº 67, que acabou
de ser aprovado pelo Plenário. E, como o Presidente
Sarney vai sair da Presidência e deixá-la ao Senador
Sérgio Souza, eu faço questão de, antes da saída do
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Presidente, cumprimentar V. Exª e a Mesa pela iniciativa
e pelo Projeto de Resolução nº 67, que resolve, que,
primeiro, dá uma satisfação clara à sociedade da disposição desta Casa em relação à coisa pública. Esse
projeto de resolução resolve a situação do chamado
14º e 15º salários. Inclusive, antes de a Câmara dos
Deputados e antes de o Congresso Nacional votarem
o final desses institutos, esta Casa fica protegida porque resolve a questão da tributação em relação ao 14º
e ao 15º salários. Na mesma medida, esse projeto de
resolução deixa para os parlamentares, as Srªs e os
Srs. Senadores, a faculdade e a possibilidade de eles
próprios resolverem a questão da tributação sobre o
passado. É uma satisfação, uma resposta desta Casa
à opinião pública. E eu costumo dizer que exemplos
arrastam, palavras convencem. Esse é um caso de
exemplo. Oxalá a Câmara dos Deputados siga o exemplo que nós estamos dando com a aprovação desse
Projeto de Resolução nº 67. Esse projeto de Resolução nº 67, sem dúvida, Sr. Presidente, é uma atitude
republicana. E eu repito: eu espero que a Câmara dos
Deputados se inspire nesse Projeto de Resolução para
resolver a questão e a polêmica em relação ao 14º e
ao 15º salário, sobre o que esta Casa, o Senado da
República já decidiu, inclusive pelo seu fim. Eu quero
cumprimentar V. Exª, cumprimentar toda a Mesa pelo
Projeto de Resolução e pela medida que o Plenário
acabou de aprovar. Agradeço a aquiescência e a condescendência do Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª, Senador Randolfe
Rodrigues.
E grato a V. Exª, Senador Rodrigo Rollemberg,
por ter permitido a intervenção do Senador Randolfe
Rodrigues.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Associo-me ao Senador Randolfe Rodrigues
pelas suas palavras em relação a esse tema e cumprimento V. Exª.
Bom, retomando o meu pronunciamento, nós vivemos no Brasil uma exclusão cotidiana, real, ainda
explícita na sociedade brasileira.
E por que digo isso? Porque não é possível achar
que o racismo no Brasil é algo tácito e casual quando
sabemos que, segundo o Ministério da Saúde, 75% do
total de homicídios cometidos contra jovens no País
têm como vítimas pessoas negras (Fonte: Sistema
de Informações de Mortalidade/MS), Senador Paulo
Paim. Um dado que se torna ainda mais grave quando sabemos que a soma de homicídios em 10 países
que lidam com conflitos armados, como Iraque, Índia,
Israel e Afeganistão, ainda é menor que o total de homicídios ocorridos aqui no Brasil. O dado é do Mapa
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da Violência 2012, produzido pelo Instituto Sangari.
Segundo o Instituto, apenas aqui na capital do País,
morrem cinco vezes mais negros do que brancos em
crimes violentos.
Isso significa que vivemos aqui no Brasil uma
guerra não declarada, diária, eivada de preconceitos
e violência, ainda não devidamente discutido pela opinião pública. Na última semana, o DataSenado divulgou
pesquisa de opinião pública sobre Violência Contra a
Juventude Negra no Brasil, realizada em 123 Municípios, com um dado preocupante: mais da metade dos
entrevistados entendem que a sociedade se choca
menos com a morte violenta de um jovem negro do
que com a de um jovem branco.
Um dado que comprova o quanto de descaso e
desumanidade que ainda atinge a população negra
no Brasil. Ainda que tenhamos avançado de maneira
expressiva em políticas afirmativas e na valorização
do negro, a face mais cruel da pobreza e da exclusão
continua a ter cara e cor no Brasil, continua a ser negra.
Apesar de serem a maioria da população economicamente ativa (PEA), os negros são ainda os que
mais sofrem com o desemprego no Brasil, segundo
Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-2011),
feita peio Dieese em parceira com a Fundação Seade
e o Ministério do Trabalho.
Segundo o Censo da Educação Superior 2011,
realizado pelo MEC, quadruplicou o número de jovens
negros em universidades do país nos últimos 15 anos,
no entanto, 91% da população jovem negra ainda está
fora das universidades.
Foi um crescimento importante, mas ainda com
um grande caminho a percorrer para que possamos
atingir na educação a mesma proporção apresentada
no censo, garantindo igualdade de oportunidades à
população negra e indígena. A política das cotas nas
universidades brasileiras foi um dos avanços mais importantes que tivemos recentemente, não só para os
negros no Brasil, mas para a democracia brasileira.
A construção da igualdade no Brasil está diretamente ligada à educação e a política de cotas foi um
passo fundamental nesse processo, mas o desafio ainda é muito maior na luta pela quebra dos preconceitos
onde um racismo mascarado ainda persiste. Na própria indústria cultural, a imagem do negro geralmente
é uma caricatura de exotismo ou ignorância. Embora
tenha crescido o protagonismo de atrizes, cineastas,
literatos e atores negros, há raríssimos momentos em
que a questão é tratada de forma mais profunda.
Houve avanços importantes, principalmente desde
o mandato do ex-presidente Lula, agora consolidados
pela Presidenta Dilma Rousseff.
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Aproximadamente 80% dos novos integrantes da
classe média brasileira são negros, informa a pesquisa Vozes da Classe Média divulgada pela Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Segundo o estudo, a renda da população negra e
parda no Brasil passou de R$158 bilhões, em 2002,
para R$352 bilhões, em 2012, um aumento de 123%.
Com a maior participação no mercado formal de
trabalho (carteira assinada e direitos trabalhistas), mais
acesso à educação e mais facilidades em conseguir
crédito para o consumo, essa população viu a renda
melhorar em um ritmo mais intenso. Além desses fatores, políticas públicas adotadas pelo Governo Federal
– como aumento real de salário mínimo e programas
sociais de transferência de renda, caso do Bolsa Família – contribuíram para esse crescimento.
No entanto, essa ascensão ainda não se reflete
na sociedade como um todo, também não corresponde
à representatívidade e à presença dessa população na
vida brasileira. Segundo o IBGE, os negros têm renda
mensal equivalente a 54% da média dos brancos e a
parcela dos 10% mais pobres entre os negros chega
a ser mais de 57 vezes menor que os 10% mais ricos
entre os brancos.
Os avanços já conquistados pela sociedade brasileira precisam de consolidação em políticas publicas
que, longe do paternalismo ou da pieguice, possam
criar bases efetivas que consolidem a extraordinária
força mestiça brasileira que hoje nos faz uma referência mundial da diversidade cultural.
Com a fibra de resistência na luta simbolizada
por Zumbi, novos quilombos e quilombolas, novos capoeiras, novos b-boys, novos rappers, novos atores
culturais, novos mestres, novos saberes, novas expressões negras se apresentam para criar uma nova
história, para eliminar a escravidão do desemprego, do
trabalho mal pago, do preconceito cultural, da nefasta
exploração do homem pelo homem, da intolerância
religiosa ofensiva às manifestações dos cultos afros.
E, por falar nisso, quero parabenizar o Governo
Federal por ter instituído o Dia Nacional da Umbanda, comemorado na última semana, no dia 15, um
reconhecimento legítimo dessa manifestação que,
independentemente de crenças e credos, está enraizada na cultura brasileira, na beleza dos cantos e das
danças, na força estética e simbólica de um povo que
se afirmou pela cultura, pelo poder extraordinário do
batuque, que é nosso, é brasileiro, herdado da África,
mas aqui reapropriado em novas linguagens.
A mesma força do tambor que ecoa nos terreiros
é a força do tambor que ecoa em nossa música, que
ecoa em nosso País. Por isso, vejo nessa homenagem
ao “mundo negro” também uma homenagem à cultura
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brasileira, uma forma de afirmação generosa de nossas
diferenças. Diferenças que são constitutivas de uma
cultura, e que não podem ser objeto de apagamento
sociocultural.
Zumbi era filho de guerreiros angolanos, e seu
nome quer dizer “a força do espírito presente”. O Zumbi
histórico de uma Palmares com certeza se multiplicou
e continua vivo, presente nas lutas pela igualdade no
Brasil. E neste Dia Nacional da Consciência Negra,
quero evocar o sentido mais universal e libertário deste
eterno Zumbi para que a Consciência aqui celebrada
seja global, universal, não seja apenas negra, que seja
de todos nós, que não se atenha ao diálogo restrito
de negros para negros, mas que dialogue verdadeiramente o Brasil com sua diversidade. É preciso mostrar
a contribuição efetiva dos negros não apenas para a
construção de cultura afrodescendente no País, mas
para a formação da cultura brasileira, em sua totalidade.
Quero, aqui, registrar, Sr. Presidente, Senador
Capiberibe, o nosso profundo apreço à cultura negra e
a nossa convicção de que o País, o Brasil, pode construir, com todas as contribuições culturais presentes
na sua imensa diversidade cultural, um caminho diferente para a sociedade brasileira, sendo também uma
referência e um exemplo para o mundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – Bem lembrado, Senador Rodrigo Rollemberg.
Acho que o nosso País consolidou seu desenvolvimento com bases em vários preconceitos, inclusive contra
aqueles que mais contribuíram para o desenvolvimento do Brasil, que foram os africanos, trazidos durante
500 anos na condição de escravos para o nosso País.
Dando sequência, pela ordem de inscrição, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente, Senador João Capiberibe.
Também faço minhas as palavras do Senador Rodrigo Rollemberg no que diz respeito ao Dia Nacional da
Consciência Negra, que comemoramos esta semana.
E nós temos, aqui no Congresso Nacional, avançado e
muito na defesa dos interesses das classes raciais. Os
negros têm ocupado grande espaço e ganhado grande
espaço na inserção social e econômica, principalmente
na garantia ao acesso a vagas, a concursos públicos,
como proposto pela PEC última apresentada e aprovada aqui, no Senado Federal, que reserva também
cotas, nas escolas públicas, nas universidades públi-
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cas, de até 50% para as pessoas carentes, inclusive
aqueles que têm uma diversidade racial.
Sr. Presidente, venho hoje à tribuna para falar sobre um tema que está chamando a atenção de todo o
Planeta. O assunto que tem muito preocupado muitos
países, inclusive o Governo brasileiro, e que chama a
atenção de todos nós também é o conflito na Faixa
de Gaza, conflito armado entre Israel e a Palestina.
Afinal, até agora há pouco, tínhamos dados de que
120 foram os mortos no conflito armado entre os dois
países, sendo que quase a totalidade foi no Estado
Palestino e somente três no Estado de Israel. Há uma
preocupação, porque 27 das 117 mortes ocorridas
até agora no Estado da Palestina foram de crianças,
com toda certeza, civis, com toda certeza, indefesas.
Não se trata aqui de defender qualquer um dos lados
envolvidos, ou Israel ou o Hamas, mas me parece absolutamente fundamental evitar a todo custo a morte
de crianças e inocentes de qualquer origem.
Dessa forma, antes de qualquer coisa, somo
minhas palavras àquelas que defendem o imediato
cessar-fogo nesse conflito. O ideal seria que, a partir
dessa nova crise, o mundo pudesse, enfim, negociar
um acordo de paz entre palestinos e judeus que assegurasse a existência dos dois países, com uma definição clara e definitiva de seus respectivos territórios.
É absolutamente legítima a pretensão do podo judeu
em manter a sua terra e, sobre ela, viver em paz, sem
quaisquer riscos à sua população.
Porém, é igualmente justo que o povo palestino
tenha o mesmo direito de possuir seu território e autodeterminar livremente seu destino, escolher o seu
destino, respeitando, obviamente, a paz na região.
Em seu discurso na abertura da 67ª Assembleia
Geral da ONU, em Nova York, no último dia 25 de setembro, a Presidente Dilma Rousseff voltou a defender a soberania da Palestina como forma de reduzir
os conflitos no Oriente Médio.
Nas palavras da Presidente, com as quais eu
concordo integralmente, “apenas uma Palestina livre
e soberana poderá atender aos legítimos anseios de
Israel por paz”.
Em verdade, a defesa da criação de um Estado
Palestino é comum a praticamente todos os principais
líderes mundiais, tendo sido, inclusive, defendida pelo
presidente reeleito dos EUA, Barack Obama.
Há controvérsias quanto ao processo, sendo que,
para alguns, o Estado Palestino deveria ser o fim, e
não o começo das negociações entre os atores envolvidos, enquanto outros advogam maior agilidade na
determinação do novo país.
Porém, há quase unanimidade em reconhecer o
direito palestino ao seu próprio território e, além dis-
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so, em acreditar que a paz no Oriente Médio passa
necessariamente por essa decisão.
O problema, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, meu caro Prefeito de Ângulo, Sr. Pedro Vicentin,
que aqui nos visita, na tribuna de honra do Senado
Federal, é que já passou da hora de solucionarmos
este impasse. O mundo assiste há décadas, desde a
criação do Estado de Israel, à evolução dos conflitos
entre árabes e judeus naquela região.
As razões e motivações de cada lado do confronto são conhecidas, muitas delas até mesmo legítimas,
e praticamente todas são justificadas. Cada um tem
seu ponto de vista e defende seus interesses, sejam
econômicos, culturais ou religiosos. Contudo, a perspectiva de fim do conflito ainda parece distante, mesmo
que tenhamos a convicção de que todos aqueles que
lá vivem anseiam por paz, independente do lado do
território em que vivam, do lado palestino ou do lado
do Estado de Israel.
A ONU e, repito, todas as principais lideranças
mundiais também fazem coro permanente pela paz, ou
seja, aparentemente não faltam motivos nem vontade
para um desfecho. Faltam atenção e ação. Ação diplomática sem a necessidade de provocar nenhum derramamento de sangue, seja de judeu, seja de palestino.
Quem sabe, agora, que acabou de ser reeleito
o Presidente dos EUA, a maior economia do Planeta,
não seja enfim o momento de, imediatamente após o
cessar-fogo, aprofundarmos as negociações e buscarmos a solução definitiva dessa crise, que afeta diretamente todos os demais países no que diz respeito
à economia.
Não basta o clamor para que não haja ações que
envolvam a retirada de seres humanos injustamente.
Nós devemos tratar, por exemplo, da sustentabilidade através da energia, através do petróleo, mas uma
guerra como essa aumenta o custo do petróleo, o barril do petróleo em nível global, e quem paga a conta
somos todos nós.
Recentemente, Sr. Presidente, o Presidente dos
Estados Unidos da América reconheceu o direito de
Israel defender seu povo – posição que compartilho
–, porém deixou clara sua resistência a uma invasão
terrestre a Gaza, preocupação que eu também compartilho. Aliás, aparentemente, mais uma vez, a maioria dos líderes mundiais que se pronunciaram sobre o
assunto, inclusive nossa Presidente Dilma Rousseff,
externaram contrariedade a uma invasão israelense
à Faixa de Gaza.
Para tanto, é fundamental o cessar-fogo de ambos os lados. Que o Hamas possa encerrar os ataques
de morteiros e mísseis ao território israelense e que
Israel possa fazer o mesmo.
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Tenho grande dificuldade em vislumbrar qualquer tipo de ganho para o povo palestino quando a
manutenção dos ataques do Hamas tem resultado na
morte de crianças e inocentes em Gaza, a partir da
reação de Israel.
Concedo um aparte ao Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
cumprimentá-lo, prezado Senador Sérgio Souza, pela
maneira como agora trata do conflito entre Israel e Palestina, que tanto preocupa a todos nós, brasileiros, e
a outras pessoas em todo o mundo. V. Exª, levando em
consideração inclusive as ponderações da Presidenta Dilma Rousseff, do Presidente Barack Obama e do
Secretário-Geral da ONU, soma o seu apelo para que
possa haver uma trégua e o caminho da paz. Ainda
há pouco, recebi o Prof. Edward Kaufman, que é judeu de Israel e um dos que, ainda hoje pela manhã,
fizeram uma palestra no Itamaraty a respeito da possibilidade de árabes e judeus, no Brasil, poderem dar
um exemplo de congraçamento, de entendimento e
inclusive colaborar para que possa haver um melhor
entendimento entre Israel e a Palestina, já que aqui, no
Brasil, temos uma tradição de entendimento entre os
povos de todas as origens. Então, V. Exª fala com esse
espírito, o espírito de nós, brasileiros. Eu me lembro
muito bem do Presidente Lula, no Clube Monte Líbano,
que, preocupado com o conflito de Israel com a Palestina, transmitiu aos árabes, às pessoas de origem
árabe ou palestina e aos sírio-libaneses que, quando
vai ao Hospital Albert Einstein, ele observa médicos
de origem judia colaborando com médicos de origem
árabe-palestina; quando vai ao Hospital Sírio Libanês,
ele também observa o mesmo. Mas assim também é
em todas as instituições que conhecemos: V. Exª no
Paraná; eu próprio na Fundação Getúlio Vargas, na
Universidade de São Paulo, na Pontifícia Universidade
Católica, em praticamente todas as instituições de ensino superior e se formos observar o que se passa ali,
em meio àquela multidão da Rua 25 de Março, onde
pessoas de todas as origens se espalham pelas lojas.
Há algumas semanas, eu estava caminhando com o
Fernando Haddad, então candidato a Prefeito de São
Paulo, e ele mostrava o local onde seu pai tinha loja,
mas também ali eram ora iranianos, ora coreanos, ora
judeus, palestinos, japoneses, pessoas de todas as
origens que ali estavam colaborando, interagindo uns
com os outros. Daí a sugestão do Prof. Edward Kaufman de que possamos, brasileiros de origem árabe,
brasileiros de origem judia, eventualmente, até ir para
Israel e Palestina e mostrar que é possível um bom
entendimento. Então, as palavras de V. Exª são exatamente no sentido de que a paz é possível. É possível
que Israel venha a reconhecer o Estado da Palestina e
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que a Palestina também venha a reconhecer Israel, de
tal maneira que possam esses povos, efetivamente, o
quanto antes, provocar menos mortes, menos aflição
a seus familiares, mas também a todos os povos. É
importante que esse espírito de entendimento presida as relações entre Israel e Irã e os demais países
árabes e todos os países do Oriente Médio. Quero
congratular-me com V. Exª pelo espírito de promover
a paz que caracteriza o seu pronunciamento, Senador
Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. De fato é uma
preocupação de todos nós. Cumprimento também o
colega advogado, Procurador aqui do Distrito Federal,
Leite Chaves, que nos visita na tarde de hoje.
Sr. Presidente, Sr. Senador Suplicy, senhoras e
senhores, sem qualquer intenção de apontar culpados,
parece-me evidente a superioridade bélica de Israel
em comparação ao seu inimigo. O número de palestinos mortos expõe essa situação. São três judeus, até
o meio da tarde, pelos dados que nós tínhamos aqui,
contra 114 palestinos. Parece-me que isso é muito
claro no número de mortos. E é sabido por todos nós,
pela comunidade internacional, que o aparato bélico
do Estado de Israel é um dos melhores do Planeta.
Parece-me fundamental, portanto, para o bem-estar de seu povo, que o Hamas e todos os demais
representantes palestinos decidam pelo cessar-fogo e
possam sentar-se à mesa para negociar, com a participação da ONU, da Liga Árabe e de todos os demais
atores envolvidos no assunto, inclusive o Brasil, uma
saída pacífica para o impasse entre as duas nações.
Se não for possível uma solução imediata, que
sejam estabelecidos prazos ou um cronograma de discussões com metas, mas, sobretudo, que o bom senso
prevaleça em defesa da harmonia no Oriente Médio.
Vejo com satisfação e esperança as notícias que
informam o crescimento da pressão mundial por um
acordo em Gaza. E chegou agora há pouco, em torno
de 15h40min, uma notícia retirada do G1 e da Folha
de S.Paulo online de que o Hamas anuncia um cessar-fogo, mas que Israel está negando esse cessar-fogo.
Isso muito nos preocupa, porque o poderio bélico – repito – de Israel é conhecido como sendo muito superior
ao do Estado da Palestina.
O Secretário-Geral da Organização das Nações
Unidas, Ban Ki-moon, que estava no Cairo e está a
caminho de Israel, pediu um cessar-fogo imediato e
disse que uma operação israelense por terra em Gaza
seria uma “escalada perigosa” que deve ser evitada.
A posição da União Europeia foi no mesmo sentido. Os Ministros de Relações Exteriores e de Defesa
do bloco, reunidos ontem, propuseram o fim imediato
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das hostilidades e insistiram na proposta de dois Estados na região: Israel e Palestina.
A situação atual sublinha uma vez mais a necessidade urgente de se mover para uma solução de dois Estados, permitindo ambos os lados para viver lado a lado em paz e segurança.
Uma vez que criarmos ou admitirmos a criação
do Estado Palestino e que Israel também o reconheça, isso pode vir a trazer uma solução para a região,
afirmam os ministros em conjunto.
Também é esperada a presença, ainda nesta
terça-feira, da Secretária de Estado americana Hillary
Clinton, em Israel, para mais uma tentativa de alcançar
um cessar-fogo imediato.
Enfim, Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Senado e
que nos assistem pela TV Senado, estamos em pleno
século XXI, época em que a humanidade atingiu progressos inimagináveis há poucas décadas. No entanto, infelizmente o mundo ainda convive com algumas
ignomínias, dentre as quais o conflito entre judeus e
palestinos certamente merece destaque.
É inaceitável que continuemos compactuando
com tamanha incapacidade de resolver uma crise cuja
solução é compartilhada por praticamente todos os países do globo: a criação de dois Estados soberanos e
livres que convivam lado a lado, em paz.
Que esse absurdo conflito seja encerrado imediatamente, acabando com as injustificáveis mortes, e que
ele possa servir de ponto de partida para a construção
de um Oriente Médio pacífico e tolerante.
Era o que tinha a dizer na tarde de hoje, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Parabéns, Senador, pelo seu discurso
conciliador em busca da paz, que é tão necessária
não apenas para judeus e palestinos, mas também
para toda a humanidade.
Nota da Presidência.
A Presidência designa o Deputado Raimundo
Gomes de Matos como membro titular, em substituição ao Deputado Bruno Araújo, e o Deputado Bruno
Araújo como membro suplente, em substituição ao Deputado Cesar Colnago, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 587, de 2012, conforme Ofício nº 967, de 2012, da
Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao devido processo.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência designa o Senador Cyro
Miranda, como membro titular, em substituição ao
Senador Alvaro Dias, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n°
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587, de 2012, conforme o Ofício n° 237, de 2012, da
Liderança do PSDB no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao devido processo.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – O Senado Federal recebeu o Ofício n°
2.067/2012, do Presidente da Câmara dos Deputados,
submetendo à apreciação desta Casa o Projeto de Lei
de Conversão n° 23, de 2012, que altera as Leis n°s
10.233, de 5 de junho de 2001, e 12.404, de 4 de maio
de 2011, para modificar a denominação da Empresa de
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Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. – ETAV
para Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL,
e ampliar suas competências; e revoga dispositivo da
Lei n° 11.772, de 17 de setembro de 2008 (proveniente
da Medida Provisória n° 576, de 2012).
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Com referência ao Projeto de Lei de
Conversão n° 23, de 2012, que acaba de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45
dias para apreciação da matéria encontra-se esgotado,
e a sua vigência foi prorrogada por Ato do Presidente
da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em
13 de dezembro.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão deliberativa de quarta-feira, dia 21.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Prosseguimos com... Agora, é a vez de
um Líder.
Passo a palavra ao Senador Armando Monteiro,
do PTB de Pernambuco.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a sociedade acompanhou, na
semana passada, o belo desempenho dos alunos do
Senai na Olimpíada do Conhecimento, realizada em
São Paulo. Fato até que mereceu um registro e um
comentário do Senador Aécio Neves, em sua coluna
de ontem, na Folha de S.Paulo, em que ele reconhece
o modelo vitorioso do processo de formação desses
jovens através de um braço de formação profissonal
que está vinculado à indústria brasileira.
Setecentos alunos disputaram provas em 54 ocupações profissionais e competiram simultaneamente
no torneio WorldSkilIs Americas, que envolveu 24 países das Américas e do Caribe. Os campeões estarão
em Leipzig, Alemanha, em 2013, para a etapa global
do torneio de educação profissional. Mais do que uma
disputa juvenil, a Olimpíada deve ser vista simbolicamente como catalizadora do novo paradigma do ensino
profissionalizante que o Brasil deve adotar.
O salto a ser dado na educação é vital, se considerarmos a necessidade de o Brasil formar mais de
7,2 milhões de profissionais de nível técnico até 2015,
para dar conta da demanda do nosso mercado. Isso é
o que aponta o Mapa do Trabalho Industrial 2012, que
foi elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai). Serão 1,1 milhão de vagas abertas
para os jovens. E a entidade mostra que a remuneração média das 21 ocupações técnicas de nível médio
que hoje são mais demandadas é superior muitas vezes aos salários que recebem diversos profissionais
graduados. O ensino profissional pode, sim, garantir
uma carreira estável e bem remunerada.
Tive o prazer de participar desse evento e posso
aqui afirmar que essa iniciativa sempre esteve entre
as nossas prioridades nas duas gestões que tivemos
a honra de conduzir à frente da Confederação Nacio-
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nal da Indústria. Não apenas por ser gratificante ver
nossos jovens se distinguirem entre os competidores
internacionais, mas porque acredito que investir em
educação profissionalizante e inovação é a chave para
o Brasil elevar a sua produtividade.
Essa visão levou inclusive a CNI a criar o Movimento Empresarial pela Inovação, com o objetivo de
impulsionar e aglutinar o empresariado em torno do
mesmo objetivo. São iniciativas que se complementam,
porque a educação é o pilar fundamental de uma sociedade inovadora, de uma sociedade que é capaz de
incorporar crescentemente o conhecimento aos seus
processos de produção.
Srªs e Srs. Senadores, sabemos que o Brasil
convive com a baixa qualificação de sua mão de obra.
Esse é um dos principais gargalos que hoje criam
obstáculos ao desenvolvimento das empresas e essa
variável tem que ser, infelizmente, destacada como
um fator de afeta, de forma decisiva, a produtividade
do País, que não tem acompanhado, nos últimos dez
anos, o crescimento da produtividade em escala global. Superar esse problema nos remete à necessidade de enfrentar, logo no seu ponto de particla, visões
que, infelizmente, ainda prevalecem sobre o processo
educativo no Brasil.
Primamos pela cultura bacharelesca e nos esquecemos da formação técnica, bem como nossa matriz de
ensino, sobretudo o superior, volta-se muito mais para
a área de Ciências Humanas, lamentavelmente não
contemplando a área das chamadas Ciências Exatas,
colocando-se na contramão da tendência dos países
que vêm experimentando maior desenvolvimento tecnológico. O Brasil tem aproximadamente 6,5 milhões
de estudantes no Ensino Superior e 1,3 milhão no Técnico. Isso não é sustentável para uma economia que
busca o crescimento.
Quando consideramos o Ensino Superior, fica
evidente que, para o salto tecnológico de que o País
precisa, não formamos suficientemente engenheiros.
Dados da OCDE mostram que, no País, a proporção
de engenheiros em relação ao total de universitários
é de apenas 4,6%, percentual que é bem maior em
países como o Chile, por exemplo, que alcança quase 15%, Japão, quase 20%, Coreia do Sul, 23%, para
não falar de alguns outros países como Malásia, onde
esse percentual atinge quase 50%.
O fato é que apenas 14% dos brasileiros jovens
chegam aos cursos superiores, em comparação à média de 40% observada nos países da OCDE. Quase
90% desse contingente, cerca de 20 milhões, ficam fora
das universidades e, ao mesmo tempo, sem formação
profissional. São, portanto, condenados a empregos
de segunda classe.
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No caso do ensino profissionalizante, apenas
6,6% dos jovens brasileiros entre 15 e 19 anos fazem
essa opção. Na média dos 34 países da OCDE, são
42%, com picos de 55% no Japão, 53% na Alemanha
e mais de 40% na França e na Coreia do Sul.
O Brasil precisa de uma verdadeira revolução em
sua matriz de ensino. Deve ousar, iniciando sobretudo uma reforma no Ensino Médio, tendo como foco a
formação de profissionais capazes de se adaptar às
novas ocupações e atividades, considerando que as
tecnologias e modos de produção exigem, cada vez
mais, força de trabalho flexível, com competências
bem definidas. Infelizmente, ainda vivemos a dicotomia entre os cursos acadêmicos e profissionalizantes
e, muitas vezes, confundimos estes com o Ensino Técnico, especialmente o industrial, numa linha contrária
às melhores práticas internacionais.
Caras Senadoras e Senadores, o desempenho
dos alunos do Senai, evidenciado nessa olimpíada, revela a presença da indústria nacional, responsável pelo
padrão de qualidade do ensino dessa instituição, mais
do que sexagenária, que vem dando uma contribuição
extraordinária ao País. O que seria da nossa indústria se
não tivéssemos esse suporte estratégico fundamental do
Senai? Mas será que isso não representa uma ilha de
excelência, por assim dizer, que não encontra a necessária sinergia com a política educacional brasileira nem
apoio para disseminar-se e assim alcançar todos aqueles que poderiam conquistar oportunidades de melhores
empregos e salários por meio de um diploma técnico?
Essa situação, felizmente, começa a mudar. O
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), criado em boa hora pelo Governo da
Presidenta Dilma, é, sem dúvida, um avanço, buscando
ampliar, de forma ágil, as vagas para jovens na formação
técnica de nível médio e aumentar a oferta de cursos de
qualificação de curta duração. A iniciativa mobiliza um
conjunto de atores e está fundada nessa compreensão
de que precisamos promover parcerias, redes públicas
federal e estaduais, redes de ensino privado e o Sistema S, o que amplia as chances de bons resultados.
O Governo Federal também está expandindo sua
rede de escolas para aumentar a oferta de cursos técnicos de nível médio, e o Senai, em contrapartida, vai
dobrar o número de matrículas até 2014, alcançando
quatro milhões de matrículas-ano.
Concedo, com satisfação, um aparte ao nobre
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Armando Monteiro, quero congratular-me
com V. Exª por trazer aqui uma notícia tão positiva a respeito, primeiro, de como o Sistema S, o Senai, ligado à
Confederação Nacional da Indústria e a todas as fede-
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rações de indústrias, e inclusive à Fiesp, de São Paulo,
tem expandido as possibilidades de treinamento técnico
para pessoas que queiram ter um aprimoramento de sua
formação para, inclusive, conseguirem mais oportunidades de trabalho, desenvolvendo a sua vocação. É muito
importante que os jovens, os adultos tenham oportunidades de aprimoramento. E isso é proporcionado pelo
Senai. E é tão importante que V. Exª agora registra que
o Governo da Presidenta Dilma, levando em conta inclusive toda a expansão de ensino nos diversos níveis,
ocorrida durante o governo do Presidente Lula, agora
amplia esses esforços, seja com o programa Pronatec,
seja com a expansão das universidades federais e em
entendimentos com todas as instituições de ensino nos
mais diversos níveis, desde as creches, que também estão
sendo objeto de preocupação do Ministro da Educação,
Aloizio Mercadante. Mas também essa é uma preocupação tanto do Ministro da Educação como do Ministro de
Ciência e Tecnologia e da própria Presidenta Dilma, que,
ainda no Programa Café da Manhã de ontem, anunciou
que mais de cento e poucas mil pessoas passarão a ter
oportunidades de ensino no exterior em mais de sete
países. E isso é considerado um fator fundamental para
que o Brasil, na sua indústria e em todos os setores, desenvolva o progresso tecnológico suficiente. É necessário
que nós tenhamos tanto em nível médio como em nível
do ensino de mestrado e pós-graduação. E essas pessoas que agora ganharam o concurso poderão realizar
estudos nas melhores universidades de vários países
no exterior e contribuirão muito para que haja o avanço
tecnológico, tão importante para o desenvolvimento da
indústria brasileira. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Agradeço o aparte de V. Exª e aproveito, Senador Suplicy, para informar que uma parcela expressiva dessas
bolsas que irão viabilizar a presença de tantos alunos
do Brasil no exterior é patrocinada pela Confederação
Nacional da Indústria.
Portanto, creio que é uma outra vertente muito
importante para que o Brasil possa vencer um pouco
esse atraso, sobretudo esse gap tecnológico que, de
alguma maneira, impossibilita o Brasil de ter ganhos
de competitividade a curto prazo.
Mas quero, Senador Suplicy, destacar aqui que
o Brasil precisa, de alguma maneira, se livrar dessa
herança cultural que valoriza demasiadamente o diploma universitário, sem a compreensão de que o ensino médio, o diploma técnico é que precisa valorizado
neste País, meu caro Senador Paim.
O ensino médio muitas vezes é apenas uma etapa
de passagem, e muitos não chegam à universidade,
portanto, a sociedade que investe nesse longo ciclo de
formação muitas vezes se depara com a circunstância
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de que esse jovem que conclui o Ensino Médio não
tem efetivamente bagagem, do ponto de vista técnico
e profissional, não tem conhecimentos para poder ter
uma inserção no mercado de trabalho.
Então, é hora de corrigir essa desconexão perigosa entre ensino técnico profissional e ensino médio
no Brasil. Talvez, meu caro Senador Paim, se pudéssemos destacar, num pretensioso diagnóstico, quais
os principais problemas hoje do sistema educacional
no Brasil, teríamos que dizer que os elevados índices
de evasão e repetência na educação básica, e baixa
proficiência em matemática e em matéria fundamentais; no segundo nível, essa desconexão entre o ensino técnico profissionalizante e o ensino médio; e,
finalmente, a distorção da matriz do ensino superior,
que, a meu ver, confere pouca prioridade às ciências
exatas, às engenharias, que são, por assim dizer, as
áreas fronteiriças do conhecimento tecnológico.
Portanto, é preciso que tenhamos a capacidade
de corrigir essas distorções, para que o Brasil tenha um
sistema educacional eficiente. E isso não é apenas um
imperativo, vamos dizer, de justiça e da necessidade de
promovermos jovens e permitir que eles tenham uma
mais efetiva participação na sociedade: é também um
imperativo econômico, não há nada mais importante
para a economia do que um sistema educacional eficiente que possa, efetivamente, capacitar os agentes
do processo de desenvolvimento, permitindo que eles
desenvolvam competências para que o País possa ter
o desenvolvimento que esperamos.
Então, era esse o pronunciamento que eu gostaria de trazer, agradecendo a essa Presidência a tolerância do tempo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro,
o Sr. João Capiberibe deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Armando Monteiro.
V. Exª sabe que há uma concordância de minha
parte, até porque venho também do Senai, sobre a
importância do ensino técnico.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência, nos termos do disposto no § 3º,
do art. 60 da nossa Constituição Federal, combinado
com o art. 85 do Regimento Comum, convoca sessão
solene do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 29
de novembro do corrente, quinta-feira, às 12 horas, no
Plenário do Senado Federal, destinada à promulgação da Emenda Constitucional nº 71, de 2012, que
“Acrescenta o art. 216-A, à Constituição Federal para
instituir o Sistema Nacional de Cultura.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Em votação o Requerimento nº 980, de 2012, do Senador Walter Pinheiro, oriundo do Requerimento nº 44, de
2012, da Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI, que
requer licença para se ausentar dos trabalhos da Casa
para participar, como representante desse colegiado, a
convite da empresa Clarion Events, da segunda edição
do InfraBrasil Expo & Summit, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2013, no WTC Convention Center, em São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Em votação o Requerimento nº 986, de 2012, da Srª
Ana Amélia, que requer licença para ausentar-se dos
trabalhos da Casa para participar, como observadora
parlamentar, das atividades da 67ª Assembléia Geral
das Nações Unidas, no período de 5 a 9 de dezembro
de 2012, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Quanto ao requerimento do Senador Walter Pinheiro,
nós também o colocamos em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, da
forma que li, permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Foi lido anteriormente o Requerimento nº 981,
de 2012, de Senadores membros do Conselho da
Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara,
solicitando a realização de sessão do Senado para a
entrega da Comenda aos devidos agraciados da terceira premiação, a realizar-se no dia 11 de dezembro,
terça-feira, às onze horas.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa a Deputada Gorete Pereira,
como membro suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
589, de 2012, conforme o Ofício nº 559, de 2012, da
Liderança do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL e
PRTB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao devido processado.
É o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT–
RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Suplicy. Enquanto S. Exª vai à tribuna, concedo a
palavra, pela ordem, ao Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Quero fazer apenas um breve comunicado, com
o devido respeito e a vênia do Senador Eduardo Suplicy. Quero associar-me, naturalmente, aos demais
Senadores que aqui já se manifestaram no dia de hoje
sobre esta data tão importante.

827

Novembro de 2012

Hoje se comemora
������������������������������������
o Dia Nacional da Consciência Negra. Não poderia deixar de expressar minhas
homenagens a nossos irmãos afro-brasileiros e, por
seu intermédio, enaltecer também a figura de Zumbi
dos Palmares, caro Senador Paulo Paim, morto em 20
de novembro de 1965, um dos mais abnegados líderes
desta Nação. À sua luta deve-se muito da liberdade que
hoje alcançamos, ante sua fabulosa contribuição cultural na formação de nosso povo, ricamente manifestada
nas artes, no folclore, nas crenças, no vocabulário, na
culinária e em outros ramos tão diversificados e de tão
ampla abrangência social.
Mas podemos dizer que ainda há muito a construir, no sentido da plena integração dos negros no
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Brasil. Sua faixa de renda predominante ainda se situa
na classe média baixa, sua expectativa de vida ainda
persiste aquém do nível verificado nas outras camadas
da população, sua inserção no mercado de trabalho
ainda deixa muito a desejar. Enfim, sua dependência
das políticas compensatórias, como as cotas universitárias e diferenciações pontuais, são a prova cabal
de que temos ainda muito a refletir e fazer. Enquanto a
escolaridade dos brancos é de 6,7 anos, a dos negros
é de 4,5 anos, demonstrando que os negros saem da
escola antes do tempo para ajudar na renda da família.
Na universidade, nem mesmo as cotas têm sido
capazes de propiciar um acesso mais expressivo, ante
o esperado para os grupos de negros e pardos.
Eu poderia aqui, Sr. Presidente, alongar-me em
considerações como essas. Porém, detenho-me apenas no óbvio. Que esta data nos sirva de advertência
de que, na medida em que nossa sociedade e nossas
instituições amadureçam, possa também amadurecer
nosso sentimento de gratidão e respeito para que um dia
possamos nos unir a esses irmãos de coração e alma,
sem restrição, sem preconceitos, embalados no berço
do autêntico reconhecimento e da verdadeira irmandade.
De forma, Sr. Presidente Paulo Paim, que eram
essas as minhas homenagens que eu queria prestar
também a este grande brasileiro que certamente contribuiu muito para que nós chegássemos hoje, de fato,
a uma condição de mais igualdade com nossos irmãos
afro-brasileiros.
Era o que tinha dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Jayme Campos.
Para mim, que devo ser o único Senador negro
na Casa, é uma alegria enorme, Senador Suplicy – e
sei que V. Exª vai tratar também do tema – ver que hoje
mais de vinte Senadores dedicaram os seus discursos
à linha de combate ao preconceito e a uma política de
igualdade, de liberdade e de justiça.
Alguns dizem que 20 de novembro é dia de negro. Não é dia de negro. É dia de negro e de brancos,
comprometidos com a liberdade e com a justiça!
Por isso, meus parabéns a V. Exª.
É um dia de reflexão de homens e mulheres de
bem, que querem um país sem preconceito. Parabéns
a V. Exª e, antecipadamente, parabéns ao Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente Senador Paulo Paim, fico feliz que V. Exª
esteja agora presidindo esta sessão, porque quero
cumprimentá-lo por mais uma audiência pública que
hoje realizou sobre a questão dos jovens, sobretudo
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dos jovens negros, mas de todas as raças e da violência a que, às vezes, têm sido submetidos em alguns
lugares deste nosso Brasil.
E tantas foram as contribuições dos representantes da Seppir, da Secretaria de Direitos Humanos,
da Secretaria-Geral da Presidência da República, do
Ministério de Desenvolvimento Social e tantos professores e intelectuais que deram contribuição tão significativa para a audiência de hoje.
E, de fato, no Dia da Consciência Negra, celebrado
neste dia 20 de novembro, quero convidar cada um dos
negros de pele ou de coração deste País a lutar pela
concretização da Lei nº 10.835, de 2004, que institui
a Renda Básica de Cidadania. Não tenho dúvidas de
que essa lei contribuirá para a construção de um país
livre do preconceito e da discriminação em todas as
suas formas e escalas, pois a Renda Básica não vê
diferença entre brancos e negros, entre ricos e pobres,
entre católicos e candomblecistas.
Eu sou um brasileiro de corpo branco, mas de
alma libertária sem cor, Sou um católico que comungo
com os anseios maiores expressos numa das orações
mais belas da história da humanidade, “Eu tenho um
sonho”, de 28 de agosto de 1963, proferida por Martin
Luther King Jr.
Em meu corpo corre não só o sangue biológico,
mas o sangue cultural, feito da mistura que reúne europeus, índios e negros.
Nós, brasileiros, somos seres mestiços por natureza.
A Renda Básica de Cidadania pode traduzir esse
encontro de culturas em justiça social.
A Consciência Negra, assim como o teor da Lei
nº 10.835, de 2004, nos ensina que a luta deve ir além
da discriminação racial, pregando uma sociedade livre e justa.
A Lei Áurea aboliu a escravatura, mas não foi
capaz de apagar séculos e séculos de uma cultura
voltada à escravidão e à inferiorização do negro. Mais
de 100 anos depois da abolição, os negros ainda não
são livres de fato, não tendo as mesmas condições
de educação, de renda, de emprego, de saúde e de
sobrevivência que os brancos.
O racismo brasileiro coloca os afrodescendentes
em desvantagem, em uma condição claramente desigual e desumana. Os negros ainda são segregados,
discriminados, excluídos do País que construíram. Foram pés e mãos do senhor.
Joaquim Nabuco, em sua obra Minha Formação,
previu esse cenário, dizendo que a escravidão marcaria
por longo tempo a sociedade brasileira, porque ela não
teria sido seguida de “medidas sociais complementares
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em benefício dos libertados, nem de qualquer impulso
interior, de renovação da consciência pública”.
Florestan Fernandes, em seu livro A Integração
do Negro na Sociedade de Classes, reforça essa tese.
Diz: “Não obstante, o dilema social representado pelo
negro, liga-se à violência dos que cultivaram a repetição do passado no presente”.
Gilberto Gil, na canção “A mão da limpeza”, também segue esse raciocínio:
Mesmo depois de abolida a escravidão
Negra é a mão
De quem faz a limpeza
Lavando a roupa encardida, esfregando o chão
Negra é a mão
É a mão da pureza
Negra é a vida consumida ao pé do fogão
Negra é a mão
Nos preparando a mesa
Limpando as manchas do mundo com água
e sabão
Negra é a mão
De imaculada nobreza
Não há dúvida de que a abolição da escravatura
no Brasil está incompleta. Os afrodescendentes são
maioria em termos de população e minoria em termos
de cidadania.
A Renda Básica de Cidadania é tão importante
quanto se universalizar as boas oportunidades de educação para todas as crianças, todos os jovens, todos
os adultos. É essencial inclusive para possibilitar que
todos tenham as condições dignas de sobrevivência
para poderem estudar. Isso porque prevê a eliminação
da miséria e da pobreza, bem como a geração de oportunidade para todos, sem levar em consideração a cor
da pele. E eu posso afirmar, com segurança, que sua
aplicação não será uma alforria restrita ao papel ou à
letra da lei, pois alcançará as consciências.
E essa questão da consciência é fundamental,
pois na medida em que todos compreenderem os
benefícios desta Lei, inclusive aqueles que têm mais
recursos financeiros, teremos condição de aprovar a
criação de um mecanismo pelo qual se separará uma
parte da riqueza da Nação para se formar um fundo
que pertencerá a cada brasileiro.
Assim, aqueles que têm mais condições contribuirão para que eles mesmos e todos os demais venham a receber essa renda, com seu caráter universal
e não discriminatório.
Milito em favor da aplicação da RBC como quem
milita por uma abolição de verdade.
Quando falo nessa Lei, falo em uma inclusão espontânea, de cada um segundo sua própria história,
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seus valores, suas expressões, uma inclusão democrática, que não anula a diversidade.
O sociólogo português Boaventura Sousa Santos – no Foro Social de Porto Alegre, eu mesmo pude
ali testemunhar quando ele defendeu a Renda básica
de Cidadania incondicional – costuma dizer que “devemos lutar pela igualdade toda vez que a diferença
nos discrimina, mas devemos lutar pela diferença, toda
vez que a igualdade nos descaracteriza”.
A grandeza da Renda Básica de Cidadania é poder trabalhar com a pluralidade, é poder compreender
nas diferenças o conjunto da igualdade humana.
Sou defensor das cotas raciais, em caráter emergencial, tanto que me manifestei favorável ao tema no
dia 28 de junho último, quando a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa do Senado, presidida por V. Exª, Senador Paulo Paim, aprovou o Projeto
de Lei da Câmara nº 180/2008, que prevê cotas raciais
e sociais para o ingresso no ensino público superior.
Neste momento, as cotas são ferramentas importantes para impulsionar o negro a ocupar seu lugar na
sociedade, seja em faculdades ou em postos de trabalho. Um balanço da Universidade de Brasília, uma
das pioneiras na adoção das cotas, revela que em oito
anos de funcionamento do Sistema de Cotas para Negros, o número de afrodescendentes na universidade
aumentou de 2% para 10,5%. Houve um avanço considerável. No entanto, ainda estamos longe do ideal.
Em 2014, quando o programa completar 10 anos,
sua continuidade será avaliada pelo Conselho Universitário. Essas avaliações periódicas que vão acontecer
não só em relação à UnB, mas a todas as universidades que aderiram às cotas, são fundamentais, pois as
cotas, como uma política afirmativa aplicada em caráter
temporário, têm uma missão a cumprir.
A missão de promover maior acesso de pessoas
negras aos bancos de universidades públicas é constitucional e necessária para corrigir distorções culturais históricas existentes no Brasil, inclusive conforme
asseveraram os Ministros Lewandowski, o Ministro
Barbosa e o Ministro Luiz Fux. No entanto, trata-se de
uma medida temporária. É importante ressaltar que,
de acordo com levantamentos realizados em faculdades nas quais as cotas foram adotadas, os cotistas
tiveram desempenho tão bom quanto os alunos que
ingressaram pelo sistema convencional.
Na Lei nº 10.835/2004 não há risco de discriminação ou dependência, pois a riqueza da Nação é
dividida para cada um dos brasileiros, sem distinção.
A Renda Básica é incondicional, igual para todos.
Não é uma lei para negros ou índios ou segmentos ou
minorias. É uma lei para brasileiros.
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A experiência das cotas deixa ciaro que não
adianta somente facilitar o acesso às universidades
por meio das cotas, é preciso se preocupar também
com a manutenção desses estudantes na graduação.
A Renda Básica de Cidadania tem condições de garantir a permanência deles.
Essa renda não vai fazer com que os negros desistam do trabalho ou da faculdade. Ao contrário, além
de acabar com o sentimento de estigma inevitável quando se trata de cotas e programas assistencialistas, a
Renda Básica vai atender as necessidades vitais de
cada um, permitindo a busca por melhores trabalhos
e mais estudos.
Diante do sentimento de que os escravos negros
nunca tiveram o direito de participar da riqueza da nação, a renda para todos é um direito emancipatório,
um grito de liberdade.
A Lei diz que a Renda Básica de Cidadania será
alcançada em etapas, a critério do Poder Executivo,
priorizando as camadas mais necessitadas da população, o que significa que o Programa Bolsa Família pode
ser visto como um passo importante de sua implementação. Assim, essa boa nova está chegando primeiro,
e, sobretudo, quando for plenamente instituída, para
aqueles que muitas vezes foram os últimos: os negros
dos quilombos, os negros das favelas, os negros dos
viadutos, os negros das filas de emprego, os negros
das sarjetas, os negros dos corredores dos hospitais
públicos, os negros de corpos e espíritos calejados,
os negros dos presídios...
Em verdade, para efetivamente se alcançar aqueles que se encontram tão marginalizados até para se
inscreverem num programa que exige certas condicionalidades e exigências burocráticas, a Renda Básica
de Cidadania significará enorme simplificação pelo
simples fato de que bastará a pessoa estar viva e ser
residente no Brasil (até mesmo para os estrangeiros
aqui residentes há cinco anos ou mais) para ter o direito de recebê-la.
O Programa Bolsa Família iniciou-se em outubro
de 2003, ao unificar os Programas Bolsa Escola, Bolsa
Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação. Esses programas se iniciaram com experiências locais
de Renda Mínima relacionada às Oportunidades de
Educação – no Distrito Federai, em Campinas, Ribeirão Preto, Teresina, entre outras –, até que tomaram
caráter nacional. Em dezembro de 2003, eram 3,5
milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família.
Após nove anos, em novembro de 2012, são cerca de
13,7 milhões de famílias beneficiadas, o que corresponde a mais de 50 milhões de brasileiros ou mais de
um quarto dos 194 milhões de habitantes do Brasil.
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O programa Bolsa Família contribuiu muito para a
redução da pobreza absoluta e do nível de desigualdade no Brasil. O coeficiente de Gini, que havia atingido
0,599 em 1995 e 0,601 em 1996, diminuiu gradualmente, a cada ano, chegando a 0,594 em 2001, 0,587 em
2002, 0,581 em 2003, 0,569 em 2004, 0,566 em 2005,
0,559 em 2006, 0,544 em 2008, 0,530 em 2009, 0,526
em 2010 e 0,519 em 2012.
Apesar dos progressos alcançados, o Brasil ainda está entre os países mais desiguais do mundo. De
acordo com o censo do IBGE de 2010, enquanto, no
Brasil, os 10% mais pobres vivem com 1,1% da renda nacional, os 10% mais ricos vivem com mais de
44,5%. Na lista de 2012 dos países por igualdade de
rendimentos do Banco Mundial, o Brasil é o 15º, com
maior coeficiente de Gini ou a 15ª nação das mais desiguais do mundo.
Vale destacar que, segundo o Retrato das Desigualdades, publicado pelo Ipea em 2011, 70% dos
domicílios que recebiam os benefícios do Bolsa Família
em 2006 eram chefiados por negros ou negras. É relevante que a situação dos negros é também próxima
da dos índios. Pesquisa sobre o perfil indígena feita
pelo DataFolha, encomendada pela Confederação da
Agricultura e Pecuária pelo Brasil, publicada pela Folha de S. Paulo, em 10 de novembro último, revela que
64% dos índios no Brasil são beneficiários do programa
Bolsa Família, recebendo em média R$153,00 por mês.
Uma das faces mais bonitas dessa lei que institui
a Renda Básica de Cidadania é a que não faz qualquer distinção de raça, pois beneficia integralmente a
raça humana.
E, como não basta uma consciência negra, mas
uma consciência negra ativa, rebelde, transformadora,
para lutar pela verdadeira liberdade, os negros precisam, em uníssono, dizer à Presidenta Dilma Rousseff
que a aplicação da Renda Básica de Cidadania é o
caminho mais fácil, certo e rápido para se chegar a
uma nação justa,
conforme têm demonstrado os membros da Rede
Mundial da Renda Básica, e conforme tem demonstrado a experiência prática de 30 anos havida num
local do mundo onde, por 30 anos consecutivos, se
distribui aproximadamente 6% do Produto Doméstico
Bruto para todos os seus habitantes, hoje cerca de 700
mil, lá no estado do Alasca. Por se pagar uma renda
básica igual para todos por 30 anos, tornou-se o mais
igualitário dos 50 estados norte-americanos.
Segundo mensagem do Professor Celso Furtado, de Paris, datada de 8 de janeiro de 2004, ao Presidente Lula, o Brasil, um dos últimos países a abolir
a escravidão, com a sanção da Lei de Renda Básica
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de Cidadania, coloca-se na vanguarda daqueles que
lutam pela construção de uma sociedade mais solidária.
Ao celebrar o dia de Zumbi dos Palmares, o dia da
Consciência Negra, recorro à filosofia africana Ubuntu,
para dizer que a crença no compartilhamento é o que
conecta toda a humanidade.
Essa filosofia, Presidente Paulo Paim, cujo nome
tem origem nos povos Banto, existe em muitos países
da África. Significa acolhimento, respeito, entreajuda,
partilha, comunidade, generosidade. Entre os inspiradores dessa filosofia estão Nelson Mandela, Desmond
Tutu e Martin Luther King Jr.
Para explicar melhor essa ética africana, vou
narrar o que ocorreu certa vez com um antropólogo
que estava estudando os costumes de uma tribo na
África. Essa história costuma estar sempre presente
nas palestras que a jornalista e filósofa argentina Lia
Diskin faz pelo mundo. No Festival Mundial da Paz,
em Florianópolis, em 2006, ela brindou a plateia com
esse relato que tão bem traduz o conceito de Ubuntu
e também o da Renda Básica de Cidadania.
Ao concluir os seus trabalhos e se despedir de
uma das tribos, o antropólogo teve a ideia de fazer
uma brincadeira. Encheu um cesto bem vistoso com
guloseimas que tinha comprado na cidade e o colocou
debaixo de uma árvore. Reuniu as crianças da tribo
em uma espécie de linha de largada e combinou que,
ao seu sinal, elas poderiam correr até o cesto. Quem
chegasse primeiro, ficaria com todos os doces.
Mas, entao, Presidente Paulo Paim, o que aconteceu? O antropólogo falou 1, 2, 3, podem largar!
Porém, para a surpresa do antropólogo, quando
ele deu o sinal, as crianças imediatamente deram as
mãos e saíram correndo todas juntas em direção ao
cesto.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Quando chegaram lá, dividiram entre si os doces,
O antropólogo, então, perguntou a razão de elas
terem feito isso, se uma só poderia ficar com todos os
doces. Uma delas respondeu: “Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes?”
Isso é Ubuntu.
É com esse espírito da ética Ubuntu, que tem
como uma de suas traduções “sou porque nós somos”,
que eu convido todos os brasileiros a lutarem pela concretização da Lei nº 10.835, de 2004.
A Renda Básica de Cidadania pode fazer do Brasil um grande Palmares, onde negros, brancos, índios,
mestiços possam viver em condições de igualdade,
sem preconceito ou discriminação, dividindo as riquezas de uma terra que não tem cor.
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Neste Dia da Consciência Negra, quero relatar,
com muito orgulho, que a Universidade Zumbi dos Palmares e a Afrobras concederam o Troféu Raça Negra
para a Srª Bernice King, filha de Martin Luther King Jr.,
durante a cerimônia presidida pelo Reitor Prof. José
Vicente. O Troféu foi entregue pelas mãos da nossa
ex-colega no Senado, Benedita da Silva, ex-Prefeita,
ex-Governadora do Rio de Janeiro, no dia de ontem,
na cerimônia para a qual eu tive a honra de ser convidado e em que estive presente.
Em “Where Do We Go From Here: Chaos or
Community?”, de 1967, Martin Luther King Jr. diz: “Eu
agora estou convencido de que o mais simples meio
provará ser o mais eficaz – a solução para a pobreza
é aboli-la diretamente por meio de uma medida agora
amplamente discutida: a renda garantida.”
Uma boa maneira de honrar a memória de quem
tão bem expressou “eu tenho um sonho: o sonho de
ver meus filhos julgados pelo caráter e não pela cor de
sua pele” será justamente nos unirmos para expressar à nossa querida Presidenta Dilma Rousseff, assim
como a todos os governadores e aos novos prefeitos
recém-eleitos: que vamos colocar em prática a lei que
institui a Renda Básica de Cidadania, aprovada por
todos os partidos no Congresso Nacional, após os
passos tão positivos que foram alcançados pelo Programa Bolsa Família.
Em 2006, por ocasião da abertura do XI
�������
Con����
gresso Internacional da Basic Income Earth Network
(Bien) ou Rede Mundial da Renda Básica, tive a felicidade de ouvir o comovente pronunciamento do Prêmio Nobel da Paz, Bispo Desmond Tutu, em que ele
conclamou todos nós ali presentes para batalharmos
pela implantação de uma renda básica incondicional
como um direito à cidadania de, pelo menos, dois dólares por dia em todos os países.
Dentre os presentes, estava o Bispo Zephaniah
Kameeta da Namíbia, Presidente da Namibian Coalition
for a Basic Income. Desde 2008, graças ao esforço do
Bispo Zephaniah Kameeta, foi constituindo um fundo,
voluntariamente levantado junto a pessoas da Namíbia, internacionais e das igrejas alemãs e, na vila rural,
desde 2008, de Otjiviero, com apenas mil habitantes,
a 100 quilômetros da capital Windhoek, ali se iniciou
uma experiência pioneira e bem sucedida, que visitei
pessoalmente em fevereiro do ano passado, de se pagar cem dólares da Namíbia a todos seus habitantes.
Tanto para os negros como para os indígenas e
pessoas de todas as raças, é importante compreender
que a principal vantagem da Renda Básica de Cidadania é justamente do ponto de vista da dignidade e da
liberdade do ser humano. Conforme expõe tão bem o
Prof. Philippe Van Parijs, da Universidade Católica de
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Louvain, em Real Freedom for all: What (if Anything)
can justify capitalism? (1995) Oxford, Oxford University Press. Liberdade real para todos – o que (se é que
alguma coisa) pode justificar o capitalismo? E também
o fundador da Bien. Uma vez que uma pessoa e todas, em sua família, tenham o direito à Renda Básica
de Cidadania, ela sempre terá a possibilidade de dizer não a uma única alternativa de atividade que lhe
surja pela frente, se esta ferir a sua dignidade, colocar
a sua saúde ou vida em risco, até que apareça uma
nova oportunidade mais de acordo com a sua vontade e vocação.
A primeira juíza negra do Brasil, a Desembargadora Luislinda Dias de Valois Santos, captou muito
bem esta percepção. Por isto, em 1º de maio de 2011,
encaminhou uma carta à Presidenta Dilma Rousseff,
propondo a rápida instituição da Renda Básica de Cidadania.
Neste momento em que se registram cenas de
violências dramáticas em nossas grandes metrópoles,
conforme reportado, ainda hoje, na audiência pública
que V. Exª presidiu, Senador Paulo Paim, por vezes
envolvendo policiais de origem humilde, contraventores e até trabalhadores inocentes mortos em meio aos
tiroteios, tenho a convicção, cada vez maior, de que
a implantação plena da Renda Básica de Cidadania
será um formidável passo de efetiva pacificação de
nosso País pelo sentimento de realização, de solidariedade e de justiça, que passarão a estar presentes
na sociedade brasileira.
Quero, na minha conclusão, Presidente Paulo
Paim, informar que foram homenageados, ontem, na
festa Troféu Raça Negra, promovida pela Universidade
Zumbi de Palmares e pela Afrobras, a filha do ativista
Bernice King, em homenagem ao pai, Martin Luther
King Jr.; os artistas João Paulo Campos; Cacau Protásio; Renato Sorriso e Macau, compositor de Olhos Coloridos, sucesso na voz de Sandra de Sá; os jogadores
de vôlei Anderson, Fofão e Fabiana; o Vice-Presidente
de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável no Banco do Brasil, Robson Rocha; a jornalista
Glória Maria; o Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Luiz Fux; o Diretor de Redação da Folha de S.Paulo,
Otávio Frias Filho; o Bispo Afonso Nunes de Angola,
dentre outras personalidade relevantes.
Os shows, ali apresentados com muita alegria
e dom artístico, contaram com a animação de Jai-
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ro Oliveira, Luiz Melodia, Vanessa Jackson, Sandra
de Sá, Happin Hood, Carlinhos Brown, Thulla Mello,
Ducasse, Elisa Lucinda. A beleza e irreverência dos
mestres de cerimônias estavam por conta dos atores
Érico Brás, Patrícia de Jesus, jornalista Joice Ribeiro,
do atleta Robson Caetano. Estavam lá, também, e foram premiados os Racionais, inclusive, Mano Brown,
que expressou seu sentimento de preocupação com
respeito à violência que atinge muitos dos jovens nas
ruas de São Paulo hoje.
Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns, Senador Suplicy, pelo seu pronunciamento sobre, principalmente, 20 de novembro, data da
consciência negra. Eu conversava com V. Exª e pedi
desculpas e pedi que V. Exª comunicasse ao reitor, pois
eu era um dos homenageados, mas não pude estar lá
ontem. Por isso, me sinto contemplado pelo belo pronunciamento que V. Exª fez da tribuna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E
V. Exª muito tem merecido o Troféu Raça Negra, Presidente e Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa os Senadores José Pimentel
e Wellington Dias, como membros titulares, em substituição aos Senadores Acir Gurgacz e Inácio Arruda,
e a Senadora Angela Portela e os Senadores Acir
Gurgacz, Delcídio do Amaral e Inácio Arruda, como
membros suplentes, em substituição aos Senadores
Eduardo Lopes, Wellington Dias, Pedro Taques, Antonio
Carlos Valadares, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
589, de 2012, conforme Ofício nº 157, de 2012, da
Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo no
Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao devido processado.
É o ofício: titular, Walter Pinheiro; suplente, Angela
Portela. José Pimentel, titular; suplente, Acir Gurgacz.
Wellington Dias, titular; suplente, Delcídio do Amaral.
Lídice da Mata, titular; Inácio Arruda, suplente. Senador Walter Pinheiro, Líder do Bloco.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Ainda, recebemos o seguinte ofício:
Ao Exmo Sr. Senador José Sarney, Presidente
do Senado Federal. Assunto: alteração dos prazos no
cronograma de tramitação do Projeto de Lei nº 24, de
2012 – Projeto de Lei Orçamentária de 2013.
Exmo Sr. Presidente, na qualidade de Presidente
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, dirijo-me a V. Exª para solicitar a alteração dos prazos de tramitação do Projeto de Lei nº 24,
de 2012, em vigor, conforme cronograma anexo, tendo
em vista a votação do parecer preliminar na 16ª Reunião Ordinária, realizada nesta data. Na oportunidade,
renovo a V. Exª protesto de elevada estima e distinta
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consideração. Deputado Paulo Pimenta, Presidente da
Comissão Mista de Planos e Orçamentos.
Ainda, por obrigação de ofício, temos que ler o
que foi alterado.
01. Leitura em sessão do Senado Federal, até
31/08
02. Publicação e distribuição de avulsos, até 05/09
03. Realização de audiências públicas, até 05/10
04. Apresentação de emendas à receita e de renúncia de receitas ao Projeto, de 06/09 a 20/09
05. Publicação e distribuição de avulsos das
emendas à receita e de renúncia de receitas, até 23/09
06. Apresentação, publicação e distribuição do
Relatório da Receita, até 25/10
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07. Votação do Relatório da Receita e suas emendas, até 31/10
08. Apresentação, Publicação e Distribuição do
Relatório Preliminar, até 31/10
09. Apresentação de emendas ao Relatório Preliminar, de 1º a 6/1110.
10. Votação do Relatório Preliminar e suas emendas, até 20/11
Apresentação de emendas aos projetos de lei,
de 21/11 a 29/11. Publicação e distribuição dos avul-
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sos das emendas, até 3/12. Apresentação, publicação,
distribuição e votação dos relatórios setoriais, até 6/12.
Apresentação, publicação, distribuição e votação do
relatório do Relator Geral, até 14/12. Encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional,
até 19/12. Implantação das decisões do Plenário do
Congresso Nacional e geração de autógrafos, até 22/12.
Esse é o relatório com as devidas modificações,
ou seja, com as alterações.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra, neste momento, como Líder
do PP, à nobre Senadora Ana Amélia. Em seguida, o
Senador Pedro Taques; como Líder, o Senador Inácio
Arruda; e, depois, a Senadora Ana Rita.
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente
Paulo Paim, queria, antes de iniciar este pronunciamento, cumprimentar os Senadores e Senadoras, os
nossos telespectadores da TV Senado e os ouvintes
da Rádio Senado.
Ontem ouvi o Senador Jorge Viana a respeito
da agenda que a Câmara terá na votação do fim do
fator previdenciário. Queria compartilhar com V. Exª e
cumprimentá-lo pela luta que teve ao longo do tempo
em que eu, como jornalista, o acompanhava na sua
briga. E agora estamos juntos nesse trabalho, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Dez anos, V. Exª como jornalista e eu no Parlamento. Agora, há dois anos juntos aqui no Parlamento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Mérito
seu. Vamos agradecer também ao Presidente da Câmara, Marco Maia, por ter colocado essa matéria na
agenda de votações, o que é muito importante. Então,
é uma vitória dos aposentados, capitaneados pelo esforço do Senador Paim.
Eu queria, caros Senadores, dizer que o nosso
País não pode se descuidar do comércio com os outros países se quiser garantir crescimento econômico
sustentável nos próximos anos, reforçando a competitividade. Mesmo em períodos de recessão internacional, de retração do comércio, como é a situação
atual, é preciso demarcar o território comercial lá fora.
Ainda que seja o momento de reforçar internamente a
economia brasileira, desprezar os mercados externos
não é uma atitude inteligente. Aliás, reforçar o mercado
interno tem sido praticamente uma política anticíclica
em que o Governo passado, do ex-Presidente Lula,
e o atual, da Presidente Dilma Rousseff, têm atuado
muito com medidas pontuais e positivas, mas elas não
são inteiramente completas para que o País se prepare para esse processo desafiador da competitividade.
Essa situação me preocupa, porque, desde o último fim de semana, os principais jornais do País têm
alertado para o retrocesso do desempenho da nossa
balança comercial.
Hoje, por exemplo, o jornal O Estado de S. Paulo
traz a informação de que o déficit comercial do Brasil é
o maior em 15 anos. Não é para comemorar, não. Não
estou aqui para isso. Estou aqui apenas para alertar
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sobre os riscos que isso representa para a sociedade,
para a geração de emprego e de renda no País.
Por causa da disparada na importação de combustíveis e lubrificantes na semana passada, a compra média diária desses produtos saltou de US$237
milhões para quase US$460 milhões na comparação
entre a semana passada e a anterior. Praticamente
dobrou, nas últimas semanas, a importação desses
produtos, que são produzidos pela Petrobras.
Detalhando em números, o saldo da terceira semana de novembro ficou negativo em US$952 milhões
porque as nossas exportações somaram no período
cerca de US$4 bilhões, enquanto as nossas importações foram maiores, no valor de aproximadamente
US$5 bilhões.
Traduzindo esses dados, é o pior déficit comercial
do Brasil desde 1998, desempenho que foi noticiado
em vários jornais.
Na avaliação de longo prazo, sem considerar
apenas o déficit da semana passada, a situação do
comércio do nosso País com outras nações também
está preocupando. No último domingo, o Jornal O Globo publicou uma reportagem especial com base em
avaliações de diversas consultorias especializadas em
comércio exterior, mostrando que o Brasil terá o pior
saldo positivo, ou seja, o pior superávit comercial da
última década.
Portanto é falsa a tese de que o Brasil está totalmente imune e protegido das incertezas da economia global. A crise internacional e o protecionismo de
outros países também chegaram ao Brasil. Mas não é
protecionismo por causa da crise, como no continente europeu. Há protecionismo aqui mesmo, dentro do
Mercosul. Segundo a reportagem, o comércio exterior brasileiro terá superávit abaixo de US$20 bilhões
neste ano.
O Brasil continua exportando mais do que importando, mas o resultado previsto é o pior desde 2002,
quando o saldo positivo foi de pouco mais de US$13
bilhões. Para o próximo ano, as estimativas são ainda piores.
Se o ritmo do comércio continuar como está, o
saldo positivo do Brasil, que é a diferença entre o que
é vendido para outros países e o que é comprado, será
de US$12 bilhões. Para o consumidor comum, mais
acostumado a comprar em shopping centers, nas feiras
ou nas lojas dos centros urbanos, pode parecer muito
dinheiro. Mas, em se tratando de comércio internacional,
é menos do que o potencial comercial do nosso País.
Segundo a Associação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB), a situação seria ainda mais grave não fosse o desempenho das nossas commodities agrícolas,
especialmente as que são produzidas no campo, que
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representam mais de 70% das nossas exportações e
que estão salvando a nossa balança comercial. O novo
Código Florestal aprovado pelo Congresso Nacional
reforça esse desempenho do agronegócio focado na
sustentabilidade. Daí a sua relevância, daí a necessidade de segurança jurídica como o Código Florestal
aos produtores e aos exportadores, especialmente
aqueles que fazem as commodities agricolas.
Claro que é muito melhor exportar valor agregado: óleo de soja, margarina, texturizados, todos esses
produtos derivados da soja e do farelo do que exportar
matéria-prima em grão, porque ela é apenas matéria-prima. É por isso que países adotam políticas inteligentes, como a China, de isentar totalmente a matéria-prima, mas de taxar qualquer produto manufaturado
como farelo ou derivados da soja.
No caso do meu Estado, o Rio Grande do Sul,
temos outra preocupação: a vizinha Argentina, um
importante parceiro comercial do Brasil no âmbito do
Mercosul.
As sérias dificuldades políticas, econômicas e institucionais do Governo da Presidente Cristina Kirchner
provocam problemas para o comércio com o Brasil. É
claro que quanto mais frágil ela estiver dentro da Argentina maiores serão as medidas protecionistas para
brigar com um parceiro grande e forte, para que isso se
capitalize politica e internamente em seu país. A visão
é essa de querer... Isso já aconteceu com a energia de
Itaipu, no Paraguai, na eleição de Lugo, e aconteceu
na Bolívia. Esse enfrentamento relativo ao gás natural
da Bolívia tem um caráter político conhecido.
As autoridades argentinas diminuíram as importações de produtos brasileiros em 25,8% comparativamente ao mesmo período de 2011. O Rio Grande
do Sul sofre muito com esse protecionismo. No meu
Estado as exportações caíram, de janeiro a setembro
deste ano, 22% em relação ao mesmo período de 2011,
segundo dados da Federação das Indústrias do Rio
Grande do Sul (Fiergs). Móveis, autopeças, calçados
e máquinas agrícolas, produtos importantes da pauta
comercial gaúcha, não são vendidos mais ao mercado
argentino como em anos anteriores, exatamente por
conta da força do protecionismo do Governo Kirchner.
O Governo brasileiro precisa, portanto, adotar
medidas pontuais e se manifestar claramente sobre
essa questão. Surpreende-me o silêncio do Governo
sobre esse protecionismo mais agudo da Argentina em
relação ao Brasil. Aliás, recebi agora informações do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, MDIC, sobre a balança comercial, segundo
o qual as exportações totais do Rio Grande do Sul
em outubro somaram 1 bilhão e 480 milhões de dóla-
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res, o que representa uma queda no mês de 13% em
comparação ao mesmo período de outubro de 2011.
Os dados da balança comercial foram divulgados
há pouco. O resultado foi puxado pela queda do desempenho dos produtos básicos, menos 87%, devido
aos efeitos da estiagem sobre a safra 2012/2013, e
pela menor demanda por soja da China e da Tailândia.
O Presidente da Federação das Indústrias do meu
Estado, Heitor Müller, avaliou que as perdas foram se
acentuando com o passar do ano: “O fato é preocupante, mas há expectativa de uma demanda externa
mais favorável no próximo ano”. Desejamos que isso
aconteça de fato.
Com relação ao setor industrial, que responde
por 97,1% das exportações do Estado, os embargos
somaram 1 bilhão e 440 milhões de dólares, uma retração de 2,3%. As principais desacelerações ocorreram
em máquinas e equipamentos (-37%), produtos químicos (-18%), couros e calçados (-9%). Já os maiores
crescimentos vieram do tabaco (29,6%) e de produtos
alimentícios (1,4%).
A China, que teve um aumento de 3% nos seus
pedidos em outubro, é o principal destino das exportações do meu Estado. Os principais produtos importados
pelo país asiático foram soja e tabaco não manufaturado, é claro, como comentei há pouco. Em seguida
veio a Argentina, apesar da queda de 26%, recebendo
basicamente veículos automotores. Na terceira posição
ficaram os Estados Unidos, com uma queda de 29%,
com destaque para a compra de tabaco não manufaturado e armas de fogo. O Rio Grande do Sul é um
grande parque de produção de armas, especialmente
as destinadas à prática do esporte.
Ainda nessa base de comparação, as importações
totais também caíram 2,2%, totalizando 1 bilhão e 360
milhões de dólares. A maioria das categorias de uso –
bens de capital, bens de consumo não duráveis e bens
intermediários – registraram alguma elevação. Apenas
as compras de combustíveis e lubrificantes desabaram
99,6%, devido às condições climáticas adversas que
acabam por dificultar a descarga das mercadorias no
porto de Rio Grande. Dessa forma, o registro da importação ocorreu em outro Estado.
De janeiro a outubro, as exportações gaúchas
totais retraíram 9,6%, totalizando US$15,1 bilhões em
comparação com o mesmo período do ano passado.
Desse valor, a indústria contribuiu com 12,3 bilhões, ou
seja, é um Estado que manufatura, que agrega valor.
Na separação, por intensidade tecnológica dos
produtos, houve uma queda disseminada em todas as
categorias. O Rio Grande é o quarto Estado que mais
exportou no País no acumulado do ano, com 7,5% da
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participação nas exportações. Menos mal no caso da
Argentina, cujo protecionismo critiquei agora.
Há pouco encerrou-se, na Comissão de Infraestrutura, reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Econômicos, a de Infraestrutura presidida pela
Senadora Lúcia Vânia, e a de Assuntos Econômicos
pelo Senador Delcídio do Amaral. Foi uma prolongada
audiência pública para falar sobre as causas dos apagões energéticos recentes, com a presença do Ministro,
sempre atencioso, Márcio Zimmermann.
O Ministro deu uma notícia relevante, especialmente para o meu Estado, informando que, nesta
semana, autoridades argentinas da área de minas e
energia estarão em Brasília para discutir os termos
bilaterais do acordo para retomada da termoelétrica
de Uruguaiana, na fronteira com a cidade argentina
de Paso de los Libres, usando o gás natural argentino
– o acordo foi rompido. Vai ser feita alteração. No momento em que o consumo argentino aumenta, fica a
usina funcionando lá; quando a usina precisar de mais
energia no Rio Grande do Sul, funciona no nosso lado.
Isso já é, digamos, um avanço em relação àquilo que
convencionamos chamar de “elefante branco”.
Há muito tempo, aquele enorme investimento,
uma das mais importantes usinas térmicas movidas
a gás, está lá paralisado esperando a ativação, depois
que o governo argentino suspendeu o fornecimento
de gás natural.
O Ministro Márcio Zimmermann tem sido extremamente atento, diligente, e parece que agora as
coisas vão andar. Depende também de acertos com a
Petrobras. A Presidente Graça Foster, na audiência que
houve na mesma Comissão, indagada por mim também
disse que estavam bem encaminhados os assuntos.
Aliás, o Deputado Frederico Antunes, do meu
Partido, que é de Uruguaiana, do meu Estado, acabou de me ligar para me informar que está solicitando
à Eletrosul um encontro com o Prefeito da cidade de
Nova Santa Rita, Chico Brandão, para que sejam feitos
os acordos para iniciar-se imediatamente a construção das linhas de transmissão que passam por este
Município, sob o risco de colocar também a Região
Sul, Senador Paulo Paim, com o apagão de energia.
Eu, aliás, perguntei ao Ministro Márcio Zimmermann
– porque até agora todos os apagões aconteceram no
Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e o Sul está,
e espero que continue, livre; e o Ministro fez alguns
comparativos, claro que não dá para comparar o consumo de energia no Rio Grande do Sul com São Paulo, que é o grande motor econômico, a grande fábrica
do Brasil que consome uma quantia muito grande de
energia –, mas há riscos, sim. E o Deputado Frederico Antunes, que tanto tem tratado de Uruguaiana no
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Ministério de Minas e Energia, lembrado até pelo próprio Ministro, agora solicitou – e estamos solicitando
à Eletrosul – esse entendimento com a Prefeitura de
Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto
Alegre, para que essas obras das linhas de transmissão comecem, sob pena de haver risco de, também
lá, acontecer um apagão de energia elétrica, e isso é
o que nós não queremos.
Também fiquei animada porque pelo menos o
Ministro não tem preconceito, como bom especialista
que é em energia, à energia que é fornecida pelas usinas térmicas de carvão mineral. Nós temos uma região
carbonífera muito importante – o Senador Paim conhece bem essa área – e indaguei por que não há leilão
específico para compra da energia dessas térmicas,
porque Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os dois
Estados que têm uma produção através das usinas termelétricas de carvão mineral mais importantes. Claro,
existem problemas de ordem de aquecimento global e
essas coisas todas que estão dificultando, por um lado,
os maiores investimentos e um maior avanço nesse
setor. Ainda bem que as unidades que temos lá estão
funcionando a contento. O fato é que nós temos que
investir muito ainda para termos a garantia assegurada.
Espero que agora, na votação da Medida Provisória nº 579, que trata exatamente das concessões
de energia elétrica, que se possa chegar a um denominador de participação do Congresso Nacional; que
não seja uma medida provisória que a gente tenha que
aceitar assim como ela veio, mas que o Relator Renan
Calheiros, juntamente com as lideranças do Governo
nesta Casa, possa aceitar algumas alterações nessa
medida provisória para aperfeiçoá-la. E o Brasil precisa da participação de todos nesse processo. É uma
necessidade urgente dada a relevância que o insumo
energia elétrica tem, Senador Wellington Dias, para
todo o processo de desenvolvimento do nosso País.
Não se pode imaginar crescimento... E hoje nós
estamos com um crescimento... O PIB está registrando menos de 4%, então não temos muitos problemas.
Mas, ainda assim, acontecendo esses apagões, que
não são, como disse o Ministro Zimmermann, decorrentes da falta de investimentos no setor. E se suspeitava, diante dessa medida provisória, que houvesse
certa retração das companhias de geração de energia
nos investimentos. Na verdade, isso é manutenção. O
Ministro reconheceu e eu perguntei a ele sobre a manutenção. É preciso fazer investimentos nessa área,
independentemente dos investimentos globais em
ampliação das linhas de transmissão, que é o grande
investimento necessário para assegurar a normalidade
do fornecimento de energia.
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E claro que é correta a preocupação da Presidente Dilma de reduzir a energia para os domicílios
e reduzir o custo da energia para a indústria. Hoje, o
custo da energia no Brasil é o mais alto do mundo. E
a medida provisória tem o mérito, que é exatamente
este: social, de um lado, para reduzir dos consumidores domiciliares de baixa renda; e também econômico,
do ponto de vista da criação de uma competitividade
maior. O problema é ajustar alguns itens dessa medida provisória, lá o § 4º do art. 11 e o § 2º do art. 15.
Penso que a área é relevante para garantir a
segurança jurídica necessária de que este setor está
precisando. Não tenho dúvida de que o Governo saberá interpretar essa responsabilidade do Congresso. E,
como democrata que é, a Presidenta Dilma Rousseff
terá sensibilidade também para esse compartilhamento
de responsabilidade. E nós estamos aqui dispostos a
ajudar, porque o Brasil precisa, o Brasil é maior do que
os partidos políticos, é maior do que as nossas bancadas, é maior que tudo. É a Nação, e ela precisa de nós.
Obrigada, Senador Paulo Paim, Presidente desta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senadora Ana Amélia, pelo seu pronunciamento, atualizando a todos sobre essa realidade
nacional com repercussão em todo o País.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Wellington Dias, pela ordem. Em seguida,
Senadora Ana Rita.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para
fazer um registro, dar como lido um texto, enquanto a
Senadora Ana Rita vai à tribuna, em que comemoro os
avanços que tivemos neste 20 de novembro, quando
o Brasil celebra o Dia Nacional da Consciência Negra.
Registro que foi no meu Estado também que o
mesmo Domingos Jorge Velho, que matou Zumbi dos
Palmares, chacinou também crianças, mulheres, índios no meu Estado. Queria escravizá-los, eles não
aceitaram, e assim ele agiu.
Mas registro aqui, falando de coisas positivas,
a aprovação da Lei de Cotas. E destaco o trabalho
de V. Exª nessa direção. Foi um debate importante.
A Senadora Ana Rita teve todo um papel em defesa
dessa importante tese, desse projeto que aprovamos
aqui. Quero aqui comemorar e homenagear todos os
beneficiários desse projeto, em especial a população
negra, em nome de V. Exª, da Senadora Ana Rita...
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
...que é também uma mulher lutadora lá no meu Estado.
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Eu queria aqui dar como lido, na íntegra, esse
texto em que trato exatamente sobre a importância de
termos, agora em outubro, aprovado essa lei, sancionada pela Presidente Dilma Rousseff.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje, 20 de novembro, o Brasil
celebra o Dia Nacional da Consciência Negra. Venho a
essa tribuna registrar uma importante conquista deste ano, tomada com muita coragem por um governo
do meu Partido e – com muito orgulho – com a minha
participação direta, na defesa e aprovação. Falo da
Lei de Cotas, aprovada nesta Casa e sancionada em
outubro peia presidente Dilma.
A partir do ano que vem, as universidades terão
que destinar 12,5% das vagas para alunos cotistas –
inclusive as instituições que utilizam as notas do Enem
(Exame Nacional do Ensino Médio) como parte do processo seletivo. A lei vale para todos os cursos, inclusive os mais procurados, como medicina e engenharia.
O objetivo, no entanto, é que essa porcentagem
atinja 50% em quatro anos. As universidades e os institutos federais vão ter que reservar metade das vagas,
de todos os cursos, para os estudantes das escolas
públicas, levando em conta ainda a renda da família e
a cor ou raça do estudante. Para ter acesso às cotas,
os estudantes serão submetidos a testes seletivos.
Vejam, senhores e senhoras senadoras: a reserva das vagas será dividida meio a meio. Metade das
cotas, ou 25% do total de vagas, será destinada aos
estudantes negros, pardos ou indígenas de acordo
com a proporção dessas populações em cada Estado,
segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Assim, os critérios da chamada
“cota racial” vão variar de uma universidade para a outra.
Os outros 25% das cotas serão destinados aos
estudantes que tenham feito todo o segundo grau em
escolas públicas e cujas famílias tenham renda per
capita até um salário mínimo e meio.
Pelos números do Censo Demográfico realizado
pelo IBGE, no ano de 2010, o Brasil contava com uma
população de quase 191 milhões de habitantes, dos
quais cerca de 15 milhões se declararam como pretos (7,6% do total) e 82 milhões como pardos (43,1%
do total).
Levantamento feito pelo Portal de Notícias G1
mostra que, das 59 universidades federais do país,
36 oferecem algum tipo de ação afirmativa de reserva
de vagas no processo seletivo. Destas, 25 têm algum
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tipo de cota racial para negros, pardos e/ou índios. 32
têm cotas para estudantes oriundos de escolas públicas. 21 têm cotas para negros e pardos. 19 têm cotas
para índios. 7 têm cotas para deficientes, 1 tem cota
para quilombolas.
As federais do Paraná (UFPR) e Roraima (LJFRR),
para citar um exemplo, possuem vestibular específico
para indígenas. Em outros, como na Federal do Amapá
(Unifap), são oferecidos cursos exclusivos para esse
grupo, como a licenciatura intercultural indígena. A
Universidade Federal de Goiás (UFG), além de cotas
para negros, pardos e índios, é a única do país com
cota para estudantes quilombolas.
As cotas nas universidades, senhores e senhoras senadoras, em conjunto com outros programas de
democratização do acesso ao ensino superior, como o
Fies e o Prouni, foram uma grande conquista.
O Prouni (Programa Universidade para Todos),
que concede bolsas de estudo integrais e parciais em
cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior, já beneficiou 1,1 milhão de estudantes do país,
de acordo com a presidente Dilma,
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) que
dá crédito ao estudante para pagar a graduação e garante um período prolongado além da conclusão do
curso para quitar o valor, beneficia hoje cerca de 570
mil jovens,
Hoje está de parabéns o movimento negro e o
Brasil!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Wellington Dias.
V. Exª é um defensor dos direitos humanos, sejam negros, brancos, índios. Por isso, vai ser Líder da Bancada a partir do ano que vem. Já estou declarando o
meu voto aqui, já.
Senadora Ana Rita, por favor. (Pausa.)
Senadora Ana Amélia, com a tolerância da Senadora Ana Rita.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Eu tenho a convicção de que a
Senadora Ana Rita vai apoiar porque é uma área que
ela gosta muito.
Eu quero apenas registrar e parabenizar o jovem
gaúcho André Giovane de Castro, do Instituto Estadual
de Educação Érico Veríssimo, do Município de Três Passos. É na região noroeste, Senadora Ana Rita, cidade
do meu Estado, a quase 500 quilômetros da capital,
Porto Alegre, e próximo à fronteira com a Argentina.
O André foi eleito Presidente do Senado Jovem
2012, e, como Senadora municipalista e gaúcha, eu não
poderia deixar de elogiar o tema da dissertação que o
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trouxe a Brasília: Município, Base da Atuação Cidadã.
Olhe que boa a consciência desse jovem. O mandato
do André, como Senador Jovem, será curto: termina
amanhã. São só três dias de mandato nesse programa,
mas isso não diminui a importância do Senado Jovem,
que seleciona todos os anos, por meio de concurso
de redação, 27 alunos de escolas públicas do ensino
médio. Por isso eu lhe agradeço. Sei que V. Exª apoia
também esse registro tanto quanto o Senador Paim e
o Senador Inácio Arruda, que são Senadores comprometidos com a questão da juventude, da participação,
da inclusão e da educação, sobretudo.
Muito obrigada, Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Essa questão é unanimidade.
Senadora Ana Rita com a palavra.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Também é recíproco o meu carinho pelo trabalho que V. Exª realiza aqui no Senado Federal, sempre
muito atuante e comprometida.
Trabalha muito a Senadora Ana Amélia.
Então, Senadora, todo o nosso carinho e o nosso
respeito pelo seu trabalho aqui.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores aqui presentes, Senador Paulo Paim, que está presidindo a
sessão de hoje, Senador Inácio Arruda, Senadora Ana
Amélia, Senador Wellington, que estava aqui até agora há pouco, Srªs e Srs. que nos acompanham pelo
sistema de comunicação desta Casa, como já outros
Parlamentares, colegas Senadoras e Senadores já se
pronunciaram na noite de hoje, eu quero...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senadora Ana Rita, permita-me só que eu prorrogue
a sessão por mais uma hora.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sim, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está prorrogada.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Hoje, dia
20 de novembro, comemoramos duplamente: primeiro, o Dia da Consciência Negra; e também, no Brasil,
iniciam-se os 16 dias de ativismo pelo fim da violência
contra a mulher. No Brasil temos essa peculiaridade
pelo fato de o Movimento Feminista entender que precisamos visibilizar a violência contra a mulher negra.
Com isso, nossos 16 dias são, na realidade, 21 dias.
Felizmente, depois de muito tempo, temos motivo concreto para comemorar. Finalmente, após mais
de 12 anos de luta do Movimento Negro dentro deste
Congresso Nacional, foi reconhecida a necessidade
de um instrumento que viabilizasse a inclusão do ne-
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gro na academia, que ajudasse a romper as barreiras
impostas ao negro para a sua real inclusão a todas as
áreas do mercado de trabalho.
Este ano de 2012 entra para a história de nosso
País como o ano em que aprovamos uma segunda libertação para negros e negras, a lei de cotas raciais e
sociais nas universidades públicas federais e institutos
federais. Porém, quero antes falar um pouco sobre o
porquê de acreditar que a aprovação da lei de cotas
tem essa simbologia de libertação, da quebra de uma
estrutura antiga preconceituosa e excludente. Tenho
certeza de que a assinatura dessa lei pela Presidenta
Dilma modificará radicalmente as estruturas sociais de
nosso País nos próximos anos.
Então, para começar, vou apresentar aqui alguns
dados que mostram sobre qual terreno as cotas florescem. Vejamos alguns dados revelados pelo último
censo do IBGE, realizado no ano de 2012.
Nos últimos dez anos, a proporção das pessoas
que se declaram negras e pardas aumentou de 44,7%,
em 2000, para 50,7%, em 2010. A maioria das pessoas
negras e pardas está concentrada nas Regiões Norte
e Nordeste, enquanto as brancas no Sul e no Sudeste.
Não por acaso, são também as Regiões Norte e Nordeste as mais pobres do País, com os piores índices
em todos os indicadores sociais.
Negros são maioria entre os mais jovens, com
idade até 40 anos. Por outro lado, entre os mais velhos,
acima de 65 anos, a população é predominantemente
branca. Essa situação demonstra que a expectativa de
vida de negros é inferior à do branco. Muitos são os
motivos para essa discrepância. Posso citar, de pronto,
por exemplo, o pouco acesso a tratamentos de saúde e
o elevado índice da violência contra a população negra.
Segundo o mapa da violência do Instituto Sangari,
em parceria com o Ministério da Justiça, em 2010 foram
registradas mais de 49 mil mortes violentas em nosso
País. Entre estas, mais de 70% das vítimas eram negros e negras. A diferença entre o número de mortes no
ano de 2002 e no de 2010 foi de aproximadamente 300
mortes. Por outro lado, no mesmo período, o número
de vítimas brancas caiu de 18.852 para 13.668, o que
representa uma queda da ordem de 27,5%. Enquanto
o número de negros vítimas de homicídio aumentou
de 26.952 para 33.264, equivalente a um crescimento
de 23,4%, as taxas de homicídio de brancos caíram
de 20,6 para 15 em cada 100 mil brancos; queda de
27,1% entre 2002 e 2010. Já na população negra, as
taxas passaram de 30, em 2002, para 35,9 homicídios
para cada 100 mil negros em 2010, o que representa
um aumento de 19,6%.
Esses dados demonstram que o aumento da violência nos últimos anos atinge basicamente a popu-
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lação negra. Segundo esse mesmo estudo, em 2002,
morreram proporcionalmente 45,8% mais negros do
que brancos. Quatro anos mais tarde, em 2006, esse
índice pula para 82,7%. Já em 2010, chegamos a um
patamar absurdo: morrem proporcionalmente 139%
mais negros que brancos.
No Nordeste, a situação é mais dramática. O índice é de 395% mais chances de o negro ser assassinado do que brancos. Em Alagoas, o índice nos deixa
ainda mais aterrorizados: é de 1.846,6%. Representa
quase 20 vezes mais chances de um homicídio vitimizar um negro do que um branco.
O meu Estado, o Espírito Santo, Estado que represento nesta Casa, é o segundo em mortes violentas
no País, e o índice vitimizador do negro é de 268,7%,
o maior de toda a Região Sul e Sudeste.
Em audiência pública, Senador Paulo Paim, hoje
pela manhã na CDH, Comissão que V. Exª preside, a
Comissão de Direitos Humanos, discutimos a violência
contra a juventude negra em nosso País. Ficou muito
claro que a situação é dramática. Os índices que citei
anteriormente são ainda mais graves quando direcionamos nosso olhar para indivíduos entre 15 e 29 anos.
Em 2010, foram mais de 26 mil assassinatos nesta faixa
etária, aproximadamente 54% do total de homicídios
registrados neste ano. Os jovens negros representam
75% das vítimas desses assassinatos.
O problema é tão grave em meu Estado que centenas de jovens saíram às ruas da bela capital Vitória
para, com cartazes, bandeiras e cruzes, participar da
V Marcha Estadual contra o Extermínio da Juventude Negra. Com o lema “O racismo mata! Não fique
parado(a)!”, a Marcha busca dialogar com a sociedade capixaba sobre a necessidade de dar um basta ao
extermínio letal e simbólico da juventude negra.
Organizada pelo Fórum Estadual da Juventude
Negra (Fejunes), em conjunto com os movimentos
sociais, entidades, sindicatos e o movimento negro e
estudantil, a Marcha saiu da antiga capitania dos portos, seguiu por toda a Avenida Jerônimo Monteiro até
o Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado, onde
foi realizado um ato político. No percurso, as entidades divulgaram os números assustadores da violência
contra a juventude negra.
O Espírito Santo ocupa atualmente a segunda
posição no ranking nacional de homicídios de jovens
no Brasil, sendo que 93% desses são negros. De acordo com o Mapa da Violência, a taxa de homicídios no
Estado é de 33,8 por cada grupo de 100 mil habitantes,
número superior ao de países em guerra. Infelizmente,
também lidera o ranking de homicídios de mulheres,
em sua maioria jovens e negras, como apontam as
entidades organizadoras da Marcha.
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Todos esses dados significam uma coisa, Sr.
Presidente: ocorre hoje, em nosso País, um verdadeiro extermínio da população negra, principalmente da
juventude negra. Todos os dados da violência apresentados comprovam que negros e negras de todo o nosso País estão em situação de grande vulnerabilidade.
E isso se dá pela reduzida possibilidade de mobilidade social a que essa população está submetida. Por
exemplo, os rendimentos médios mensais dos brancos
é de R$1.538, quase o dobro do valor recebido pelos
negros, R$834. Ora, como encontrar explicação para
isso, senão na discriminação e no preconceito?
Nos grandes centros urbanos, com mais de 500
mil habitantes, encontramos diferenças salariais de
mais que o dobro em favor dos brancos. Posso citar
aqui, por exemplo, Salvador, com brancos ganhando
3,2 vezes mais do que negros; Recife, 3 vezes mais;
e Belo Horizonte, 2,9 vezes mais. São situações como
essas que demonstram que o acesso ao mercado de
trabalho é diferenciado, sempre dificultado ao negro,
que está sempre em desvantagem.
Se no mercado de trabalho os negros não têm
espaço garantido, nem acesso aos melhores postos,
há outro espaço onde os negros são maioria: no sistema penitenciário. Hoje o Brasil possui a quarta maior
população carcerária do mundo – esse dado nos assusta muito –, são mais de 500 mil presos, dos quais
66% são negros.
É �������������������������������������������
importante notar que 30% dos presos não foram condenados nem em primeira instância. São 240
mil presos condenados por crimes patrimoniais, como
furto ou roubo, crimes com menor potencial ofensivo.
Há pessoas encarceradas por furtarem sabonete,
margarina, objetos de pequeno valor, e como é de se
esperar, grande parte dessas pessoas são negras.
Não estou aqui defendendo a não punição, longe
disso, jamais; quero apenas demonstrar que a grande
população carcerária se compõe de negros que não
precisavam estar lá, mas estão porque não acessarem
a Justiça, por não possuírem recursos para a defesa
de seus direitos, bem como defensor publico que o
faça. Então, se a maioria é negra, pobre e jovem, não
temos outra conclusão a chegar senão que a criminalidade não é uma exclusividade da população negra,
contudo, a punição o é.
Tudo isso que pontuei aqui é para demonstrar o
por que precisamos lançar um olhar mais atento para
a questão da população negra. A adoção de ações
afirmativas é fundamental para romper esta visão excludente existente em nossa sociedade que relega ao
negro um papel secundário no desenvolvimento da sociedade, bem como alijado dos direitos fundamentais
de educação, saúde, segurança e justiça.
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E é exatamente neste ponto que as cotas raciais
estão inseridas, na busca da valorização social do negro
para garantir sua inserção social em um novo papel,
não mais como marginal ou subalterno, mas de igual,
abrindo a perspectiva de ocupar os espaços de poder,
de destaque nos mais variados campos da sociedade,
abrindo totalmente as portas do mercado de trabalho
para negros e negras.
Hoje o negro não está no espaço de poder, que
é uma posição fundamental para a superação do preconceito e da discriminação.
Desafio qualquer um a afirmar que não se surpreende ao ver um negro médico, juiz, engenheiro,
enfim, em qualquer dessas profissões consideradas
mais nobres por nossa sociedade. É este o nosso objetivo, queremos acabar com o espanto e as cotas são
o instrumento mais contundente para superarmos isso.
O branco tem que se acostumar a ser chefiado
por negros e os negros a terem referências positivas
de sucesso que não apenas artistas e atletas. Precisamos de mais espelhos para nossa juventude.
Milhares de alunos negros acessarão os cursos
mais prestigiados das mais prestigiadas universidades
do Brasil já no próximo ano com a entrada em vigor
da Lei de Cotas. Por isso, só isso já garantirá uma revolução na academia, que enegrecerá.
Não veremos mais, por exemplo, Sr. Presidente,
turmas de Medicina predominantemente brancas. Logo
teremos um aumento significativo de negros atendendo em nossos hospitais. Teremos, em um futuro breve,
mais e mais mestres e doutores negros, ampliando
a participação do negro na academia, no corpo docente das faculdades de nosso País. Tudo isso contribuirá para a superação do racismo e do preconceito.
Encontrar com frequência negras e negros nas mais
diversas posições de nossa sociedade romperá com
a cultura racista.
Por isso, mesmo com os números assustadores
da violência e de toda a vulnerabilidade a que esta população está submetida, vejo que, finalmente, neste
ano de 2012, estamos caminhando para a superação
de uma das mais graves dívidas sociais que devemos
saldar, a que excluiu o negro de crescer com o Brasil,
de crescer e de acompanhar o desenvolvimento do
nosso País, que, felizmente, está caminhando bem,
mas nós precisamos garantir que todos e todas possam estar incluídos.
A Lei de Cotas pode até ser pouco em relação
ao tanto que precisamos avançar, mas é uma vitória
que serve de símbolo para que a luta por igualdade
continue. Precisamos ainda da regulamentação e da
titulação definitiva das terras quilombolas de seus do-
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nos ancestrais, uma nova batalha que ganha força com
a vitória da nossa sociedade brasileira.
No dia de Zumbi, o guerreiro, negros e negras
se enchem de orgulho de sua raça, de sua cor, para
reivindicar os seus direitos e direcionar as ações por
mais um ano de embates pelo fim do racismo e do
preconceito.
Quero aqui, Sr. Presidente, Senador Inácio, concluir a minha fala, fazendo uma homenagem a Zumbi:
viva Zumbi, vivam os negros e as negras que construíram e constroem este País! Um país democrático é
aquele que inclui todos e todas sem distinção!
Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo,
para que a nossa sociedade seja, de fato, uma sociedade justa e democrática.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns! Viva a Senadora Ana Rita, minha
candidata, se depender de mim, à Presidência da
Comissão de Direitos Humanos do Senado, a partir
do ano que vem! Eu abro o meu voto logo, aí V. Exª
depois discute na bancada, mas é a minha candidata,
pelo trabalho brilhante que vem fazendo em todas as
áreas. Não é só com negro, não é só com as mulheres,
não é com as crianças; é nos direitos sociais. Aceite
meus cumprimentos.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – É um orgulho saber que V. Exª está dividindo
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comigo a direção da Comissão de Direitos Humanos,
que deverá assumir em 1º de fevereiro. Parabéns!
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa:
– o Deputado Nelson Marquezelli, como membro titular, em substituição ao Deputado Jovair
Arantes, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 585, de 2012, conforme o Ofício nº 422,
de 2012, da Liderança do PTB na Câmara
dos Deputados;
– o Deputado Alex Canziani, como membro
titular, em substituição ao Deputado Jovair
Arantes, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 586, de 2012, conforme o Ofício nº 426,
de 2012, da Liderança do PTB na Câmara
dos Deputados;
– o Deputado Nelson Marquezelli, como membro titular, em substituição ao Deputado Jovair
Arantes, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 587, de 2012, conforme o Ofício nº 425,
de 2012, da Liderança do PTB na Câmara
dos Deputados.
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos devidos processados.
São os Ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT– RS)
– Passamos a palavra ao nobre Senador Inácio Arruda. Pode falar como Líder e pode falar como orador
inscrito, porque o tempo é o mesmo.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, nosso colega Osmar Júnior, Deputado Federal do PCdoB, do Estado do Piauí, primeiro,
quero fazer o registro de que, hoje, pela manhã, o Governador do Estado do Ceará reuniu todos os prefeitos
eleitos em 7 de outubro, em primeiro turno – temos
apenas uma cidade com segundo turno no Estado do
Ceará –, e também o Prefeito eleito no segundo turno
da cidade de Fortaleza, Roberto Cláudio.
Esses prefeitos todos, reunidos com o Governador, debateram os temas centrais da agenda do nosso
Estado, como educação e saúde, mas uma questão que
levou os prefeitos ao maior número de manifestações
foi o problema do abastecimento de água. Nós estamos
enfrentando uma das maiores secas da nossa região,
o Nordeste brasileiro. As pessoas em outras regiões
do Brasil não conhecem perfeitamente o que é uma
seca, uma estiagem prolongada; elas sabem de seca
de 3 meses, de seca de 4 meses, mas não sabem de
uma seca de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, sem chover.
Essa realidade fez com que os Srs. Prefeitos e as Srªs
Prefeitas levantassem a questão do abastecimento de
água como uma questão fundamental no nosso Estado.
Existem hoje recursos, existe um programa federal conduzido pela Presidente Dilma, no nosso Estado, com amplo apoio do Governador Cid Gomes.
Nós precisamos ajudar os nossos prefeitos a ter os
meios de garantir os projetos que permitam que eles
acessem esses programas, resolvendo os problemas
de abastecimento de água para as populações dessa
região semiárida do Brasil, especialmente o Ceará,
embora a estiagem esteja atingindo vários Estados
da nossa região.
Sr. Presidente, quero fazer um segundo registro,
que considero muito importante, porque é sobre ele que
penso tratar neste instante. Foi inaugurado hoje, pela
manhã, seguindo uma ordem de ampliar a estrutura
da Universidade Internacional Luso-Afro-Brasileira, a
Unilab, em homenagem a Zumbi dos Palmares, o campus de Palmares, na cidade de Acarape, no Estado
do Ceará, vizinho à cidade de Redenção, onde está
instalada a sede da Unilab. Também quero registrar
que essa é uma sequência, pois há poucos meses foi
inaugurado também o campus da Unilab na cidade de
São Francisco do Conde, na Bahia, fazendo com que a
nossa Universidade Internacional Luso-Afro-Brasileira
seja uma universidade não apenas internacional, mas
que se relaciona com o País inteiro, mostrando o pa-
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pel que o Brasil tem que desenvolver no resgate, não
só da cultura, mas também da dívida eterna do nosso
País com aqueles que ajudaram a construir com seus
braços escravos a riqueza da Nação brasileira.
Então, Sr. Presidente, quero registrar este ato
muito importante, porque é muito positivo. A Universidade Luso-Afro-Brasileira já administra cursos nas
áreas de Agronomia, Ciências Humanas, Ciências
Naturais, Matemática, Enfermagem, Engenharia de
Energias, Letras, já temos cursos de especialização
e pós-graduação na área de Gestão Governamental,
História das Culturas Afro-brasileiras, principalmente
indígenas e africanas, é evidente. Temos também, Sr.
Presidente, a informação de que brevemente a Unilab
sediará um curso de Medicina.
As vagas são oferecidas aos países africanos de
língua portuguesa, mas também às demais nações
africanas e fora do continente africano. Já temos na
nossa universidade um grande número de estudantes do Timor Leste. Recentemente, o Professor Paulo
Spina esteve na China, onde buscamos trabalhar com
os chineses que já lidam com a língua portuguesa, no
caso, na cidade autônoma de Macau; na Índia também
temos regiões onde a população lida com a língua portuguesa e nós podemos estabelecer laços e relações;
nas Filipinas. Quer dizer, temos um grande espaço de
ampliação dessa universidade para resgatar um pouco
dessa dívida imensa da nossa Nação com os africanos especialmente.
Mas quero ampliar mais, Sr. Presidente. No dia
20 de novembro de 1992, eu tive a felicidade de aprovar um dos primeiros projetos de lei em assembleias
estaduais ao criar o Dia Estadual da Consciência Negra, lá no nosso Estado do Ceará.
Essa lei foi aprovada no dia 20 de novembro de
1992 e sancionada, na sequência, pelo Governador
Ciro Gomes. Então, o nosso Estado, a terra do Dragão
do Mar, onde está sediada a Unilab, vem travando essa
batalha no esforço de reconhecimento do papel dos
negros na construção da sociedade brasileira.
Faço esses registros porque o fosso ainda é gigantesco. A situação é de dificuldade nas populações
pobres brasileiras, que são, na grande maioria, formadas por negros, pardos ou mamelucos. Essa é a nossa mistura. Meu pai era negro misturado com índio, e
minha mãe já é branca com índio. Então, somos mamelucos, pardos; nós somos essa mistura. E a maioria esmagadora da população é formada de negros,
pardos e mamelucos. Essa população normalmente
é a população pobre, é a população sem direito, é a
população sem habitação, sem casa, sem emprego,
sem formação, sem escola, sem atenção à saúde,
sem saneamento, sem esgotamento sanitário, sem
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tratamento de lixo. São essas as questões, digamos
assim, fundamentais.
A causa do negro, a causa dos pardos, a causa
dos mamelucos e também, posso dizer, a causa dos
indígenas estão ligadas à causa do desenvolvimento
do nosso País, à determinação, à vontade de fazer
crescer a nossa economia com distribuição de riqueza, com programas que permitam o acesso a serviços
fundamentais.
Agora mesmo estamos discutindo royalties, pré-sal, ligando essas questões à educação, porque não há
um caminho mais adequado de elevar a qualidade de
vida, não há um caminho mais adequado de resgatar
as condições dos negros, dos pobres, dos pardos, dos
mamelucos do que garantir educação de qualidade,
desde a creche na pré-escola até o ensino fundamental, o ensino básico, chegando à universidade. Esse é
o maior resgate, é o maior investimento que nós podemos realizar. Isso é determinação, isso é vontade
política, isso é luta política de grande alcance. Essa é
uma política afirmativa, forte.
Nós temos as nossas chagas diárias, permanentes, como as prisões, as mortes, os assassinatos. Vamos a São Paulo. Quem são os que estão morrendo
naquelas chacinas na região metropolitana e na capital
do maior Estado brasileiro? São negros, são pobres,
são brancos pobres, são mamelucos – que é a nossa
mistura dos brancos com os índios pobres, que são
também discriminados –, são cearenses que saem
para o sul para serem garçons em São Paulo, no Rio
de Janeiro e em outras cidades brasileiras.
Então, o maior resgate que nós podemos realizar
é investir forte, investir pesado na educação, com determinação. Aqui precisa ter muita vontade para convencer
o conjunto da sociedade a tirar a ideia que perpassa
a cabeça ainda de uma minoria, no Brasil, mas uma
minoria que tem controle dos meios de informação, de
comunicação, de que quando você usa o dinheiro público para contratar professores, para contratar médicos,
para contratar profissionais que garantam serviço de
qualidade à população, isso vai para a fonte despesa.
Há uma cantilena midiática dos gastos públicos. Isso
aqui não é gasto, não. Isso é investimento forte para
se resgatar desse abismo social, que graça ainda na
Nação brasileira.
E refiro-me, Sr. Presidente, à palestra de abertura
da Semana Universitária da Universidade Estadual do
Ceará, a UECE, aberta pelo Reitor Jackson Sampaio.
Eu tive a oportunidade de participar, juntamente com
o Secretário de Cultura e outras autoridades, da abertura dessa Semana Universitária, que discute ciência,
tecnologia, humanismo.

847

Novembro de 2012

Nós tivemos a felicidade, Sr. Presidente, de ouvir
a palestra magna, de abertura daquela Semana, da
Prof. Maria Odete Costa Semedo. Maria Odete é uma
negra de Guiné-Bissau, graduada no seu país, e fez o
seu doutorado no Brasil. Ela esteve presente na Unilab
e na Bienal do Livro, em Fortaleza, e tratou do tema,
na sua palestra, que era ao mesmo tempo a abertura
da Semana Universitária e a homenagem à luta contra a discriminação, à luta dos povos negros no nosso
País, dos negros na Nação brasileira, desse povo único
que é o povo brasileiro. E ela discorreu sobre o tema:
Na língua lusa, na língua crioula, como falar de amor?
E Maria Odete saiu com seus textos poéticos,
com a sua poesia, tratando dessa riqueza cultural
das línguas, mas, sobretudo, de como tratar, na nossa língua portuguesa, nas nossas línguas nativas, na
língua crioula dos africanos, como tratar das coisas do
cotidiano, que precisam ser tratadas e resolvidas para
garantir qualidade de vida ao nosso povo.
Disse-nos ela, tratando do amor, como tratar do
saneamento básico, como tratar da habitação, como
tratar da educação, como tratar da saúde, da escolaridade, da formação do povo africano. Como dar essas
garantias lá e aqui. Como oferecer esse serviço com
grande qualidade. Essa, talvez, a nossa maior responsabilidade no Congresso Nacional, de, com altivez –
eu me lembro da luta do PET, que era um programa
de iniciação científica. Muitas vezes, se dizia aqui no
Congresso Nacional: “Não, não precisa; já tem o programa do Ministério. Pra que fazer uma lei?”
Nós tomamos a iniciativa, Senador Paim. V. Exª
lembra muito bem de fazer uma emenda à lei que regulamentava o novo marco regulatório do petróleo e
gás no advento do pré-sal. A emenda era para garantir
50% para a educação. Por razões que não estavam a
nossa mão naquela hora, a lei terminou sendo vetada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Assinamos juntos, com o Senador Cristovam.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Claro, o Senador Cristovam; nossa Senadora de
Rondônia, Fátima Cleide e o Senador Antonio Carlos
Valadares. Com esse conjunto de Senadores, preparamos aqui a emenda, que parecia impossível de ser
aprovada. Foi aprovada. Em seguida, foi aprovada na
Câmara, terminou vetada. Fizemos um projeto de lei.
A proposta está ali na Comissão de Assuntos Econômicos, com vista para o líder do Governo, Senador
Eduardo Braga. Espero que S. Exª já tenha devolvido o
projeto para a comissão, para que a gente o transforme
em lei; para que, em um período mais largo de tempo,
a gente consiga resgatar essa dívida no nosso País;
garantir que a professora vai ter um salário adequado,
que vai ter dedicação aos seus alunos na creche, que
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não vai precisar correr em três, quatro escolas de uma
cidade para outra, para ter um salariozinho minimamente digno; garantir que a escola tenha qualidade; que
ela possa, ao mesmo tempo, ser a sala de aula para
nós aprendermos a nossa língua, a nossa história e a
história do mundo, para que a gente possa conhecer
a Matemática, a Ciência, mas que a gente possa também ter a arte, ter a cultura; que a gente possa ter o
esporte, que a gente possa ter o lazer; que esteja tudo
dentro da mesma escola, numa formação única. Para
que a gente possa dar qualidade ao ensino fundamental e ao ensino profissional no nosso País. E para que
a gente possa dar garantias ao ensino superior, com
a produção científica e tecnológica, com a qualidade
que a nossa Nação precisa e exige nos dias atuais.
São essas as razões e as tarefas, as responsabilidades nossas. Homenagear Zumbi é isso aqui. É
dizer: vamos aprovar os 50% do pré-sal para a educação. Vamos pegar os royalties com força, com energia,
e convencer governadores e prefeitos de que o melhor
é investir – e investir forte – na formação do nosso
povo; de que isso não é despesa, de que nós não estamos jogando dinheiro fora, de que não está havendo
desperdício, de que não é um mal gasto. Esse é um
dinheiro bem gasto do nosso povo. Isso é investimento
na riqueza da formação do nosso País. E essa é uma
homenagem a Zumbi dos Palmares.
Repito, uma vez mais: esivemos ali, com a Profª
Maria Odete Costa Semedo – uma professora negra,
africana, de Guiné-Bissau –, falando de quais são os
problemas do amor. E esses – nos disse ela – são os
problemas do amor. O problema do amor é você ter o
mínimo para garantir uma vida digna para as pessoas,
sejam negras, brancas, amarelas, nativas, sejam de
que cor elas possam aparecer a nossa frente. Mas elas
precisam ter o direito a uma vida digna. E isso exige
esse esforço de investimentos de todos nós, meu caro
Senador Lindbergh Farias; V. Exª que conhece muito
bem o que é a realidade na nossa Região Nordeste,
V. Exª que foi sobreviver exatamente lá no Rio de Janeiro; teve de partir também, com a asa branca, para
o Sudeste do nosso País.
Acho que nós estamos, portanto, Sr. Presidente,
nesta quadra, onde nós podemos fazer políticas afirmativas de mais longo fôlego.
Essa é uma oportunidade. Não podemos abrir
mão de forma nenhuma. Vamos investir fortemente em
educação. Se queremos resgatar a chaga praticada na
formação do Brasil, com os negros, dinheiro na educação, recursos para a educação, formação profissional
de qualidade e produção científica e tecnológica, que
permita que essa população alcance esse grau superior.
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Então, Sr. Presidente, homenageando Zumbi dos
Palmares, homenageando a luta de todos nós, aqui
nesta Casa, especialmente de V. Exª, para que a gente possa garantir que as políticas afirmativas tenham
êxito, as cotas, a Unilab, essa grande universidade,
criada por Lula, para resgatar uma parte dessa história, que nasce no território cearense, mas se estende
até São Francisco do Conde, na Bahia. Essa universidade precisa ser ampliada, fortalecida, engrandecida,
e, sobretudo, a gente precisa ter raça e coragem para
investir na educação, fazendo com que a lei que nós
estamos vendo tramitar aqui no Senado seja aprovada o mais rápido possível, para garantir os meios, o
dinheiro o recurso, para ter educação de qualidade
no nosso País.
Agradeço a V. Exª e registro, uma vez mais, a
nossa homenagem a Zumbi dos Palmares e à luta do
seu povo para que a gente possa ter cada vez maior
a nossa Nação.
Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Inácio Arruda, um belo pronunciamento, nesse 20 de novembro, data da Consciência
Negra, referência moral a Zumbi dos Palmares.
Passamos a palavra ao Líder Walter Pinheiro. Em
seguida, ao Líder Lindbergh Farias.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, é uma alegria imensa ver o meu
companheiro do Senado Benedito de Lira, nordestino,
que, conjuntamente, representando a Comissão de
Desenvolvimento Regional, construirá, aqui, o nosso
novo relatório do Fundo de Participação dos Estados.
Portanto, alegro-me quando vejo V. Exª. Acabei de discutir com um consultor, que é o consultor que acompanha V. Exª no relatório, e espero, no dia de amanhã,
confabularmos, para que apresentemos às diversas
bancadas o nosso relatório.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da nossa Rádio Senado, quero aqui, na mesma linha do que foi colocado pelo nosso companheiro Inácio Arruda, por V. Exª,
hoje, desde a primeira hora dos trabalhos nesta Casa,
acompanhei ali atentamente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E vou fazer o último pronunciamento da noite,
sobre o tema.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – V.
Exª começou o dia e concluirá com esse tema. V. Exª,
que abriu importante debate hoje sobre a questão da
violência contra a juventude negra no Brasil, fez um
importante debate hoje na Comissão de Direitos Humanos, no dia em que todos nós temos a oportunidade
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de fazer essa grande referência a Zumbi dos Palmares,
Dia da Consciência Negra, dia importante para esse
debate sobre políticas públicas, sobre oportunidades.
Um dia importante, Paim, para a gente, inclusive, realçar aqui o projeto que nós aprovamos, das cotas. V.
Exª se lembra ...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O seu apoio foi fundamental. V. Exª me disse,
permita que eu diga: nós vamos votar, escreve aí Paim.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Começamos numa terça-feira aqui, duas e pouco da
tarde, ninguém acreditava, eu disse: vamos abrir. Fizemos um grande debate, V. Exª, a Senadora Ana Rita,
todos os nossos Senadores. Agradeço imensamente a
todas as bancadas o apoio. Então nós demos a nossa
contribuição para essa juventude.
E fico, Paim, cada vez mais alegre, quando vejo
o número de jovens, principalmente jovens negros,
nas nossas universidades, e a gente vai cada vez
mais reconhecendo a força desse movimento, a força
da consciência negra. Por isso que o 20 de novembro
é fundamental. Não para ser tratado como um feriado, puro e simples, como alguns tentaram trabalhar
isso no dia de hoje, mas, na realidade, como a grande
conquista, como o ponto de referência, como o marco
da resistência. E, portanto, a afirmação categórica, a
afirmação contundente de que é possível vencer essa
chaga do racismo. Portanto, essa grande referência a
Zumbi dos Palmares.
Nessa mesma linha, meu caro Paim, hoje, o Ministério da Cultura lançou cinco editais que pretendem
incentivar a produção cultural negra no nosso Brasil.
Quero lembrar aqui também que, de nossa autoria, há
na Câmara um projeto, e tive oportunidade de ser Relator dessa matéria aqui no Senado; na Câmara, em
conjunto com Paulo Teixeira, apresentei o Projeto de
Lei 332, que resultou, aqui no Senado, no PL 116, da
Lei do Audiovisual brasileiro, e que nós conseguimos
emplacar, Paulo Paim, a possibilidade da produção
cultural nacional, a produção independente, a veiculação dessa produção cultural nacional num tempo até
curto. Quando a gente fala em três horas semanais,
sofremos uma resistência enorme. Quando vejo aqui
os cinco editais do Ministério da Cultura, quero parabenizar a nossa Ministra Marta Suplicy por essa iniciativa, fundamental para que a gente crie as condições
para essa produção cultural. E, nesse particular, para
a produção cultural negra no Brasil.
O nosso Estado da Bahia tem, ao longo da sua
história, uma contribuição enorme, a participação de
todos os movimentos, a história do Recôncavo Baiano
desde o processo libertário até a interferência efetiva
na economia. Portanto, na formação do nosso Recôn-
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cavo. Então, é fundamental que essa política, apontada
agora pelo Ministério da Cultura, vá ao encontro da legislação, como a do audiovisual, e das condições reais
hoje para incentivar esse trabalho e, ao mesmo tempo,
ampliar o acesso a essa história, à informação. Portanto, é fundamental para a nossa Nação. Isso está na
base da nossa Nação. É fundamental que essa história
seja contada, que essa história possa ser vivenciada
e que essa história se aplique, de forma contundente,
nessa nossa caminhada.
Quero fazer, muito rapidamente, esta saudação e
dizer da nossa alegria, saudar todo o povo negro, saudar inclusive V. Exª, Paim, como uma referência. Tive a
oportunidade de conviver com V. Exª lá na Câmara dos
Deputados. No caso nosso da Bahia, o nosso Deputado
Federal Luiz Alberto, que tem sido um guerreiro, um
batalhador. Chegamos juntos ao Congresso Nacional,
depois da eleição de 1994, e tivemos a oportunidade
da caminhada juntos. O Luiz Alberto é um dos grandes batalhadores dessa causa. Portanto, hoje é um
dia muito especial para todos nós, aqui, comemorar
com a Nação Zumbi, as conquistas importantes e comemorar com a Nação Zumbi essa perspectiva, cada
vez mais positiva, da caminhada de combate a essa
prática do racismo, a essa exclusão, e continuar firme
na construção de políticas públicas para o povo negro
do nosso Brasil. Então, era isso que eu queria registrar,
meu caro Presidente.
Ao mesmo tempo, eu gostaria somente que V. Exª
pudesse, no dia de hoje, nos Anais da nossa Casa, dar
a devida divulgação à importante conquista, por parte
do Estado da Bahia, na área de infraestrutura, no que
diz respeito à licença para a construção do Porto Sul
na região de Ilhéus. Foram marchas e contramarchas.
Durante anos e anos a fio, nós batalhamos por isso e,
agora, o povo da Bahia terá um investimento da ordem
de R$35 bilhões para a construção daquele porto, que
será o ponto final da nossa Ferrovia Oeste/Leste, gerando ali milhares de postos de trabalho, impulsionando
a economia na região sul da Bahia e, ao mesmo tempo, criando um novo vetor de desenvolvimento. Essa
ferrovia sairá de Figueirópolis, no Tocantins, e chegará
até Ilhéus, na Bahia, portanto, cortando o nosso oeste,
parte do sudoeste, chegando ao sul e desaguando no
nosso Porto Sul o transporte de minério.
Já temos o próprio anúncio dessa licença, Paim.
Já fomos procurados ontem por uma empresa dessa
área de oleoquímico, tentando se instalar na região,
para potencializar mais ainda aquela região, particularmente a cidade de Uruçuca, criando um novo vetor
de desenvolvimento para uma região que sofreu muito
com a derrocada do cacau.
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Então, solicito que V. Exª também registre nos
Anais da Casa, nos meios de comunicação do Senado, este nosso pronunciamento em que comemoro a
chegada dessa importante autorização para o início
das obras na região sul da Bahia.
Isso é fundamental. Estamos falando de uma
ferrovia que vai transportar algo em torno de 45 milhões de toneladas/ano até os terminais do Porto Sul.
Então, esta é uma boa notícia para os baianos do sul
e – claro – também para todos os moradores e todo
o povo da economia do Centro-Oeste brasileiro, que
ganhará com a ferrovia um ponto de chegada mais
perto do mar, para também servir como um canal de
escoamento da produção do Centro-Oeste brasileiro.
Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos ao Líder Walter Pinheiro. Esta
sessão, que falou tanto do dia 20 de novembro, não
terminaria bem se eu não ouvisse a voz do meu Líder.
V. Exª foi fundamental tanto para a aprovação da
política de cotas como para a aprovação do Estatuto
da Igualdade Racial.
Muito obrigado em nome de todos, brancos e
negros, que lutam pela liberdade e pela igualdade.
Registramos que está conosco aqui, visitando
o Senado, o Deputado Otavio Leite, do PSDB do Rio
de Janeiro.
Passamos a palavra, neste momento, ao grande
Senador do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias.
Deputado José Rocha, da Bahia, permita que
eu também registre que é Presidente da Comissão
de Turismo e Esporte – me ajuda aqui o Deputado
Otavio Leite.
Seja bem-vindo.
Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou falar aqui com a presença do
Deputado Otavio Leite, este brilhante Parlamentar que
está conosco sempre nas causas que V. Exª, Presidente
Paulo Paim, defende, a das pessoas com deficiência.
Amanhã, Deputado Otavio Leite, sou relator, na
Comissão de Assuntos Sociais, de um projeto que
surgiu do diálogo do Senador Paulo Paim com o movimento das pessoas, das famílias, dos familiares das
pessoas com autismo,...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Diálogo meu e de V. Exª com os familiares e as
pessoas.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Mas começou com V. Exª aqui, tenho que dizer isso. E
volta amanhã ao Senado, depois de passar pela Câ-
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mara dos Deputados, onde o Deputado Otavio Leite
jogou um papel. E esperamos votar amanhã, na CAS, e
logo depois irá para a Comissão de Direitos Humanos,
cujo presidente é o Senador Paulo Paim. Esperamos
votar ainda no plenário este ano. Essa é uma vitória
importante desses lutadores, que estão conquistando
o seu espaço.
Então faço questão de citar aqui a presença deste
orgulho do Rio de Janeiro, o Deputado Otavio Leite.
Mas, Sr. Presidente, assumo a tribuna hoje para
falar sobre a medida provisória do setor elétrico. Confesso aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras que
estudei o tema neste final de semana, porque esse
debate dominou de tal forma, na semana passada,
os discursos no plenário deste Senado Federal, e os
jornais, que eu decidi: vou mergulhar, para estudar,
para conhecer o assunto desta Medida Provisória
579. E acho que há um grande desconhecimento ainda nesta Casa.
Primeiro, nós tivemos, hoje, a presença do Secretário-Executivo, Ministro interino de Minas e Energia,
Márcio Zimmermann – o Ministro Lobão está se recuperando –, na Comissão de Assuntos Econômicos e
na Comissão de Infraestrutura, e nós tivemos a oportunidade de fazer um debate. Eu, com muito respeito
à oposição – e estava lá o Senador Aécio Neves debatendo o tema, porque a Cemig tem seus interesses, e
ele como ex-governador de Estado, defendendo lá as
posições de Minas Gerais –, mas eu, desde o começo
do debate, alertei o seguinte: não dá para fazer os dois
discursos. Há um discurso de que é fundamental para
o Brasil aumentar a nossa competitividade, diminuir o
custo Brasil, é necessário baixar as tarifas de energia
elétrica. E eu vejo que uma parte da oposição faz o
seguinte: “olha, nós não somos contra baixar a taxa de
energia elétrica”, e, na hora da discussão do mérito do
projeto, é um ataque sem piedade ao centro do projeto.
Não adianta dizer que é a favor de baixar a tarifa
de energia elétrica se, por outro lado, diz que o projeto, na verdade, mostra a face de um Estado intervencionista, que está quebrando contratos. Não há nada
disso. A grande questão da Medida Provisória nº 579,
e que eu acho central nesse debate todo, é a seguinte:
não se remuneram mais ativos amortizados. O que é
isso? Aquilo que foi investido lá atrás e que as empresas já ganharam.
Nós estamos conversando aqui nesse assunto
de empresas concessionárias com uma média de 35
anos de idade. Há usinas aqui que estão em funcionamento há 80 anos, 60 anos, mas a média é de 35
anos de idade. V. Exªs. sabem que, quando houve a
renovação da concessão, em 1995, por mais 20 anos,
muitos daqueles investimentos já tinham sido amorti-
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zados, ou seja, já tinham sido pagos pelo consumidor
brasileiro. Então, a verdade hoje é a seguinte: na nossa conta, quando se paga a conta de energia elétrica,
de luz, no final do mês, nós estamos pagando a conta
para as concessionárias de um recurso que já foi pago
há muito e muito tempo. A discussão aqui é perguntar
por que nós não fizemos isto antes.
No debate sobre a queda dos papéis da Eletrobrás e de outras concessionárias na Bolsa, é preciso
entender um contexto. Na verdade, tinha gente achando no Brasil que essa renovação se daria ad eternum.
Ora, a concessão é da União. Eu sinto que achavam,
Senador Paulo Paim, que ia haver um processo de
renovação ad eternum. E o que a nossa Presidenta
fez, do mesmo jeito que ela jogou um papel firme na
discussão dos juros bancários?
Lembro, em agosto do ano passado, quando o
Banco Central começou a baixar as taxas de juros, a
grita que houve quando ela decidiu enfrentar a questão
do spread bancário. É uma luta ainda em curso. Mas
agora o que a nossa Presidenta fez, Senador Paulo
Paim? Ela disse o seguinte: “Olha, o que foi investido
e já foi pago, eu não aceito colocar mais na conta de
luz. O que foi investido e amortizado, nós não podemos
aceitar que caia na conta de luz”. E esse é o motivo dessa grita toda. Esse é o motivo dessa grita toda! Vários
fundos privados associados a essas concessionárias...
Há um ano existia uma grande discussão aqui
no Senado, existia uma pressão pela renovação das
concessões de energia elétrica. Tinha a Fiesp pedindo leilões de licitação e existia um movimento. No
fundo esse pessoal achava que ia haver renovação
sem darem nada em troca ao Estado. Nesse sentido,
a Presidenta foi muito feliz, disse o seguinte: “Olha,
a gente abre um prazo de renovação por mais de 30
anos, agora os investimentos que já foram pagos não
podem entrar na conta de luz”. Esse é o centro do projeto que vai permitir a redução em até 20% das tarifas
de energia elétrica.
Quero dar um exemplo para os senhores. Dá para
acreditar hoje, com energia nova, Senador Paulo Paim...
Estou falando aqui de Santo Antônio, Jirau e Belo Monte. Houve licitação para eles fazerem, Deputado Otávio
Leite, investimentos. Sabe quanto está custando em
média o preço do megawatt/hora? Oitenta reais. Para
quê? Para construir usina, fazer investimentos, fazer
operação e manutenção. Na usina de Teles Pires, que
é uma menor, está custando R$56,00. Sabe quanto
estamos pagando por essas usinas que já tiveram os
investimentos amortizados há muito e muito tempo?
Uma média de R$95,00 o megawatt/hora. Estamos
pagando mais por aquela energia velha do que pela
energia nova.
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Então, senhores, eu entendo a grita. Eu entendo
a grita de acionistas. Era um lucro muito substantivo,
era um lucro muito alto, e eles estavam achando que
poderiam renovar daquela forma.
Eu acho que a Presidenta, na verdade, mostrou,
nesses momentos, muito critério, como ela fez também
na questão da discussão dos juros. A diferença nesse
debate é que tudo que vai ser economizado virá para
a sociedade, é diminuição no preço de energia elétrica.
Isso é importante para o consumidor, para o cidadão na
sua casa, mas é importante também, num cenário de
crise econômica como esse, de acirramento da competição, para melhorar o nosso custo Brasil, aumentar
a nossa competitividade.
É por isso, Sr. Presidente, que eu assomo a esta
tribuna no dia de hoje para dizer que nós vamos tentar mobilizar a sociedade. Eu sei que há uma resistência, há interesses em disputa. Entendo a posição
dos acionistas, de um fundo norueguês que investe
na Eletrobrás. É claro que o melhor para esse fundo
norueguês é continuar tudo como está, mas ele tem
que entender que o princípio dessa Medida Provisória
é o seguinte: o que foi investido e já foi pago, nós não
podemos continuar pagando. É isso o que está acontecendo neste País. E a Presidenta Dilma, com essa
Medida Provisória, faz essa correção de rumo.
Os ativos novos que a empresa investir passarão
a integrar a base de remuneração dessas concessionárias. E essa remuneração vai ser definida pela Agência
num patamar que remunere esses ativos. Alguns começam a dizer: puxa, as empresas vão perder capacidade de investimento. Não é nada disso. Agora elas
vão receber por quê? Pela operação e manutenção.
Vão receber por isso. Vamos separar: vai receber por
operação e manutenção. Mas e o que foi investido? A
Aneel vai poder dizer quanto vai ser remunerado por
aqueles novos investimentos.
Eu só estou fazendo esse pronunciamento aqui
porque sinto que há uma grande confusão no debate
sobre essa MP nº 579 do sistema elétrico. Volto a dizer: aqui ninguém está falando em quebra de contratos, ninguém está falando no Estado que está fazendo intervenção, até porque só assina a renovação do
contrato a concessionária que assim quiser. A que não
quiser, e o seu contrato encerrar em 2015, tudo bem:
fica até 2015, depois novos leilões. As que acabarem
em 2017 ficam até 2017 e depois novos leilões.
Agora eu sinto, por parte de quem está debatendo e participando dessas discussões neste Congresso
Nacional, que é preciso haver uma mobilização da sociedade. Se a gente quer de fato fazer uma mudança
estrutural como essa, os sindicatos, as associações
de moradores, os empresários que estão perdendo
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com isso têm que se mobilizar e fazer pressão neste
Congresso Nacional, dialogar com este Congresso
Nacional, porque eu sinto a força e a articulação de
lobbies contra a aprovação deste projeto.
E eu acho, Senador Paulo Paim, quando falo da
Presidenta Dilma... Anteontem eu falei também, porque
ela fez um discurso fantástico, histórico, na Espanha,
na plenária da Conferência Iberoamericana. Mas é
nessa hora que a gente tem orgulho desta Presidenta, de ela não deixar isso passar para o consumidor.
Ir lá e dizer: não, não pode. É injustiça fazer isso do
jeito que estamos fazendo. Defender o povo, defender
a nossa economia!
Volto a dizer: não é a primeira vez que ela faz
isso. Fez isso – já falei aqui – com relação à questão
dos juros, não só em baixar a taxa Selic, mas nesse
enfrentamento em que nós estamos no início, em relação aos spreads bancários.
Então eu quero, neste ponto, falar da minha satisfação por estar participando de um Governo que tem
coragem de colocar um projeto como esse e enfrentar.
Sabemos das batalhas que estamos enfrentando aqui,
neste momento. E eu digo à Oposição, em relação a
esse tema, que ela tem que tomar um caminho. Não
dá para dizer que é a favor de baixar tarifa de energia
elétrica e ao mesmo tempo fazer um discurso contra
todos os pontos da medida provisória, porque o que
garante baixar tarifa de energia elétrica é esse princípio. E nós não vamos pagar o que já foi investido e
pago. Isso é algo fundamental. E volto a dizer, Senador
Paulo Paim, que é uma das tarifas de energia elétrica
mais altas do mundo.
Apresentei inclusive um requerimento ao Ministério de Minas e Energia, porque, no dia 6 de novembro, a Aneel autorizou a Light, do Rio de Janeiro, que
é controlada pela Cemig, a aumentar o preço da energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro em 12,5%:
13% para as indústrias e 11% para os consumidores
residenciais.
Eu não consigo achar explicação para esse aumento nesse contexto em que a Presidenta Dilma está
fazendo um esforço para reduzir a tarifa de energia
elétrica.
Como aumentar dessa forma num Estado como o
Rio de Janeiro? E eu fiz um requerimento de informações, assim como o Deputado Molon fez na Câmara
dos Deputados, para que se explique detalhadamente,
ponto por ponto dessa planilha. Por que um aumento tão
substantivo no momento em que a Presidenta começa
uma cruzada para baixar a tarifa de energia elétrica?
Então, Sr. Presidente, encerro aqui o meu discurso. Cumprimento V. Exª novamente pela reunião que
realizou no dia de hoje, 20 de novembro, as comemo-
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rações. O povo do Rio de Janeiro está irmanado neste
dia histórico com o povo negro brasileiro. Quero dizer
da satisfação de saber que V. Exª vai encerrar esta
sessão plenária fazendo um pronunciamento sobre
o dia 20 de novembro daí, dessa Presidência. V. Exª
tem a nossa admiração, porque em todas as causas
sempre se posiciona para defender as pessoas que
mais precisam, o povo trabalhador, o povo lutador
deste nosso País.
Parabéns e muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Lindbergh Farias, brilhante como sempre. V. Exª fez uma análise
profunda, abrangente, que contempla, tenho certeza,
todo o povo brasileiro.
Não poderia deixar de me pronunciar no dia de
hoje. Comecei pela manhã, numa audiência pública
com a participação de dezenas de especialistas -sociólogos, historiadores, professores – e de representantes de sete Ministérios discutindo a questão do Dia
Nacional da Consciência Negra. Assim, encerro esta
sessão fazendo este pronunciamento, já que às 9h,
pela TV Senado, tratamos desse tema.
Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra. Hoje
é o dia em que reverenciamos os feitos de um grande
heroi, o heroi da nossa pátria Zumbi dos Palmares.
Hoje é um dia de reflexão, um dia para relembrarmos a história. O Quilombo dos Palmares localizava-se na então Capitania de Pernambuco, na Serra
da Barriga, região hoje pertencente ao Município de
União dos Palmares, no Estado brasileiro de Alagoas.
Lá residiam brancos, negros e indígenas. O quilombo
chegou a contar com mais de duas mil habitações.
Por volta de 1678, o Governador da Capitania de
Pernambuco, cansado do longo conflito com o Quilombo de Palmares, aproximou-se do líder de Palmares
Ganga Zumba com uma oferta de paz. Foi oferecida
liberdade para todos os escravos fugidos se o quilombo se submetesse à autoridade de interesse da Coroa
Portuguesa.
A proposta foi aceita por alguns, mas não por
todos. Zumbi disse “não”. Ele não seria escravo de
ninguém, muito menos dos portugueses. Ele rejeitou a
proposta do governador, desafiou a liderança de Ganga Zumba e continuou a resistência contra a opressão
portuguesa. Zumbi torna-se assim o novo líder do Quilombo de Palmares.
Quinze anos depois de Zumbi ter assumido a liderança, o bandeirante paulista Domingo Jorge Velho
foi chamado para invadir o quilombo. Em 6 de fevereiro
de 1694, a capital de Palmares foi destruída. Zumbi é
ferido. Apesar de sobreviver, foi traído mais uma vez
por Antonio Soares e surpreendido pelo então Capitão
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Furtado de Mendonça em seu reduto – lembro aqui o
nome Serra de Dois Irmãos. Foi apunhalado. Resiste,
mas é morto junto com 20 guerreiros quase dois anos
após a batalha, em 20 de novembro de 1695.
Zumbi teve a cabeça cortada, salgada e levada
ao Governador Melo e Castro. Em Recife, sua cabeça foi exposta em praça pública, visando desmentir a
crença da população de que Zumbi, o filho do vento,
o filho da liberdade, era imortal.
Na verdade, a contribuição do negro na formação
social brasileira não se resume somente a Palmares.
Nós sempre estivemos presentes nos movimentos sociopolíticos como a Abolição, a expulsão dos holandeses, a revolta dos Malês, a luta pela independência, a
Revolução Farroupilha, com os lanceiros negros que,
depois do confronto com o poder imperial, foram traídos e covardemente assassinados, a Cabanagem no
Pará, o movimento Cabano em Alagoas, a Inconfidência
Mineira e, depois, a inconfidência baiana lá em Canudos, a Revolta da Chibata. Estivemos juntos, sim, na
longa caminhada contra a ditadura e nas Diretas Já.
Na Constituinte, éramos quatro negros, mas estávamos lá: Benedita da Silva, Caó, Edmilson Valentim e
este que hoje é Senador, na época Deputado Federal.
Hoje é uma data, claro, para ressaltar a participação do negro na formação do povo brasileiro. Embora
no Senado eu seja apenas um negro, quando olho no
horizonte desta tribuna, vejo que caminham de mãos
dadas comigo, irmanados, 180 milhões de brasileiros,
sendo que metade deles é negra.
Em 2010, viviam no País 91 milhões de pessoas
que se diziam brancas (47,7%). Cerca de 82 milhões
declararam-se pardos (43,1%) e 15 milhões, pretos
(7,6%). Os amarelos chegaram a quase 2 milhões
(1,1%), e os indígenas a 817 mil (0,4%). A população
indígena estava concentrada (60,8%) nas áreas rurais, enquanto 15,6% do total da população brasileira
viviam nessas áreas.
No grupo de pessoas de 15 a 24 anos que frequentava estabelecimento de ensino, houve forte diferença no acesso a níveis de ensino pela população
segmentada por cor ou raça. No nível superior, encontravam-se 31,1% dos brancos nesse grupo etário, enquanto apenas 12,8% dos pretos e 13,4% dos pardos.
O Censo revelou também que a defasagem entre idade e nível de ensino que a pessoa frequentava
atingiu cerca de 50% das pessoas de 15 a 24 anos que
estavam no ensino fundamental, enquanto já deveriam
ter alcançado ao menos o ensino médio.
Ao se observar a posição na ocupação entre
brancos, pretos e pardos, pode-se ver uma maior representação das pessoas que se declararam brancos
entre os grupos com proteção, por exemplo, da Previ-
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dência Social (empregados com carteira de trabalho
assinada, militares e funcionários públicos estatutários),
assim como entre os empregadores (3,0% entre brancos, enquanto 0,6% entre pretos e 0,9% entre pardos).
Esse é o quadro.
Felizmente, o mundo mudou. O mundo está mudando, e hoje a menina dos olhos de qualquer governante que tenha o mínimo de visão de futuro, que, como
eu digo, olha além do horizonte, como faz e fez – e
por isso foi reeleito – Barack Obama, é a diversidade,
é a multiculturalidade, é a inclusão, pois todos sabem
que o Estado brasileiro, por exemplo, só se tornará de
fato uma economia de primeiro mundo quando acabar
com as desigualdades sociais.
Este é o 20 de novembro das cotas, projeto que
tive a alegria de relatar em duas Comissões: na Comissão de Educação e na Comissão de Direitos Humanos.
Este é ����������������������������������������
o 20 de novembro do Estatuto da Igualdade Racial, que apresentei há mais de 15 anos e que
aprovamos; é lei.
Este é o 20 de novembro da reeleição, repito,
do primeiro Presidente negro dos Estados Unidos,
Barack Obama.
Este é o 20 de novembro do reconhecimento da
constitucionalidade das cotas pelo Supremo Federal.
Este é o 20 de novembro em que o Supremo terá
um Presidente negro.
Este é o 20 de novembro da Miss Universo angolana, uma negra.
Este é o 20 de novembro de celebrarmos as
conquistas e de continuarmos a luta, como lancei naquele histórico livro, que é o mais procurado no meu
gabinente, que leva o nome O Rufar dos Tambores,
porque o rufar dos tambores nas ruas é que vão implementar e consolidar a luta pela igualdade de direitos
e oportunidades.
Saibam todos que, sem pressão no Executivo,
no Legislativo e até no Judiciario, não avançaremos.
É a mobilização popular que escreve uma história que
aponta na linha da liberdade, da igualdade e da justiça.
Hoje é 20 de Novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, martírio de Zumbi dos Palmares.
A luta dele continua viva entre nós, nas mãos do
povo brasileiro. A melhor forma de celebrarmos essa
data, de homenagearmos negros, brancos, índios, pobres, todos os discriminados do nosso País, é aprovarmos o fim do fator previdenciario e o aumento para
aposentados e pensionistas, que são tão discriminados
neste país, sejam brancos, sejam negros, sejam índios.
Ah! Como seria bom se o Congresso fizesse isso!
Em 2008, o Senado Federal pôs fim – nós aqui
aprovamos por unanimidade – ao famigerado fator
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preevidenciário, principal inimigo dos trabalhadores
brasileiros.
Agora é a vez da Câmara dos Deputados. Eu diria – nós gostamos tanto de futebool – que a bola está
na marca do pênalti.
Deputados, não errem esse pênalti! Caminhem
com tranquilidade, deem um chute certeiro e façam
um gol de placa!
Eu quero ver as redes balançarem, eu quero ver
os tambores tocarem, eu quero ver, com o fim do fator
previdenciário e com o reajuste dos aposentados, a
alegria, ainda este ano, de milhões de brasileiros que
terão uma ceia de Natal, com certeza bem melhor, se
isso acontecer.
Você que está nos assistindo agora, você, cidadão brasileiro, militante social, vocês que não mais
aceitam essas políticas que discriminam, em nosso
País, negros, brancos, índios, pobres, aposentados,
idosos; você que não é um escravocrata, que é um
abolicionista, que acredita que, no nosso País, a gente
pode ser livre, livre, livre; você que quer que o nosso
povo possa ter o direito de seguir o vento, de se banhar
em águas cristalinas; você que quer beber o abraço
do irmão amigo e daqueles tantos e tantos que, com
suas mãos calejadas, constroem o nosso Brasil; você
que acredita nisso tudo, envie mensagens aos Deputados. Digam não ao fator! Utilizem as redes sociais,
peçam a eles que votem o fim do fator e o reajuste
dos aposentados.
Mártires de ontem, Zumbi, Tiradentes, Sepé Tiaraju, Tancredo Neves, homens que tinham o horizonte
como sina, eles são exemplos da insistência, da coragem e da resistência, de que é justo buscar, sim,
o caminho da igualdade de direitos e oportunidades.
Mártires de hoje, aposentados, pensionistas, idosos, pessoas negras e brancas, pobres, indígenas, aqui
socorro-me de Castro Alves: Senhor Deus dos desgraçados! Dizei-me vós, Senhor Deus! Se é loucura... Se
é verdade isto que estou vendo. Tanto horror perante
os céus, principalmente em relação à vida de índios,
negros, idosos e aposentados?!
Hoje é dia 20 de novembro. Eu não poderia fazer
um discurso diferente. Peço liberdade para milhões de
brasileiros. Assim escrevemos nossas páginas, assim
escrevemos nossa história.
Espero que os Deputados Federais, que todos,
todos... Não teve um que tenha dito, na campanha recente, que era a favor do fator previdenciário. Todos
diziam que eram contra o fator e todos diziam que eram
a favor dos aposentados e pensionistas. O homem público tem que marcar a sua vida e a sua história para
poder olhar para os filhos e netos amanhã e dizer: “eu
fui coerente”. O discurso e a prática não eram diferentes.
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Por isso, eu faço um apelo aqui aos Deputados:
aprovem o fim do fator previdenciário, porque confisca
o salário só dos pobres, os mais pobres, que perdem
a metade do seu salário no ato da aposentadoria; os
altos salários não perdem. Só os pobres que perdem,
só os trabalhadores no Regime Geral da Previdência,
aqueles que atuam na área urbana.
Deputados Federais, aprovem o fim do fator e o
reajuste do aposentado.
Assim nós desejamos, assim nós lutamos, assim
eu luto, assim eu creio, assim é a minha vida e que
seja a nossa vida.
Viva 20 de novembro, viva Zumbi dos Palmares,
vivam negros, vivam brancos, vivam índios, vivam amarelos, vivam aposentados, vivam pensionistas, viva a
liberdade, viva a igualdade.
Eu sou daqueles que sonham que um dia nós
teremos uma previdência universal e que os pobres
não sejam chamados a pagar a conta, porque, hoje,
no Brasil, é assim, devido ao famigerado fator, e não
teve uma política de reajuste dos aposentados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios do
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da
Presidência da República:
– Nº 1.641, de 19 de novembro de 2012, em
resposta ao Requerimento nº 619, de 2012,
de informações, de autoria do Senador Ciro
Nogueira;
– Nº 1.642, de 19 de novembro de 2012, em
resposta ao Requerimento nº 708, de 2012,
de informações, de iniciativa da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso no sentido da apreciação pelo Plenário das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 142, de 2008,
do Senador Renan Calheiros, que altera a legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para estimular os Arranjos produtivos
Locais;
– Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2010,
do Senador Flávio Arns, que dispõe sobre a
Equoterapia;
– Projeto de Lei do Senado nº 287, de 2010,
do Senador Arthur Virgílio, que dispõe sobre
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a concessão da aposentadoria por invalidez
aos segurados acometidos pelas doenças ou
afecções que especifica;
– Projeto de Lei do Senado nº 408, de 2011,
do Senador Eduardo Amorim, que altera a Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e
dá outras providências, para garantir tratamento especial ao adolescente viciado em drogas;
– Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2012, do
Senador Paulo Paim, que altera o caput do art.
44 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências para dispor
sobre o valor da Aposentadoria por invalidez; e
– Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2012,
do Senador Cícero Lucena, que altera a Lei nº
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10.836, de 9 de janeiro de 2004, para incluir
entre os beneficiários do Programa Bolsa Família as famílias de pessoas acometidas por
neoplasia maligna.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Assuntos Sociais, os Projetos vão à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 295 a 298, de
2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos
membros daquele Órgão técnico do inteiro teor dos
Avisos nºs 66, 63, 64 e 65, de 2012, respectivamente,
e recomendando os seus arquivamentos.
São os seguintes os Ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Avisos nºs 63 a 66, de 2012, vão ao arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 322, de 2012,
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
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que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 230, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao Ofício nº 322, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
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 418, DE 2012
Altera a Lei nº 12.288, de 20 de julho de
2010, que institui o Estatuto da Igualdade
Racial, para inserir capítulo sobre o direito
à propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades
dos quilombos.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O Título II da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, passa a vigorar acrescido do seguinte
Capítulo VII:
CAPÍTULO VII
Do Direito à Propriedade Definitiva das Terras
Ocupadas Pelos Remanescentes
das Comunidades dos Quilombos
Art. 46-A. O direito à propriedade definitiva das
terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos se exerce de acordo
com o disposto nesta Lei.
§ 1º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins desta Lei,
os grupos étnico-raciais, segundo critérios de
autodefinição, com trajetória histórica própria,
dotados de relações territoriais específicas, com
presunção de ancestralidade negra relacionada
com a resistência à opressão histórica sofrida.
§ 2º Consideram-se terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos toda
terra utilizada para a garantia de sua reprodução
física, social, econômica e cultural, bem como
as áreas detentoras de recursos ambientais
necessários à subsistência da comunidade,
à preservação dos seus costumes, tradições,
cultura e lazer, englobando os espaços de moradia e, inclusive, os espaços destinados aos
cultos religiosos e os sítios que contenham reminiscências históricas dos antigos quilombos.
§ 3º Para a medição e demarcação das terras,
serão levados em consideração critérios de
territorialidade indicados pelos remanescentes
das comunidades dos quilombos sendo facultado à comunidade interessada apresentar as
peças técnicas para a instrução procedimental.
Art. 46-B. Os procedimentos administrativos
para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e
registro da propriedade definitiva das terras
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos serão executados de acordo com o estabelecido nesta Lei, devendo os
órgãos competentes priorizar as comunidades
dos quilombos expostas a situações de conflito
e sujeitas a perderem a posse de suas terras.
Parágrafo único. O processo administrativo terá
inicio por requerimento de qualquer interessado, das entidades ou associações representativas de quilombolas ou de ofício pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), sendo entendido como simples manifestação da vontade da parte, apresentada por
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escrito ou reduzida a termo por representante
do Incra, quando o pedido for verbal.
Art. 46-C. O Ministério do Desenvolvimento
Agrário, por meio do Incra, fica autorizado a
proceder à identificação, ao reconhecimento,
à delimitação, à demarcação, à desintrusão,
à titulação e ao registro das terras ocupadas
pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como à desapropriação por
interesse social para fins étnicos.
§ 1° Fica assegurado aos remanescentes das
comunidades dos quilombos participar diretamente e indicar representantes e assistentes
técnicos para acompanhar todas as fases do
procedimento administrativo, podendo o Incra solicitar a participação de profissionais
de notório conhecimento sobre o tema para
subsidiar os procedimentos administrativos
de identificação e reconhecimento.
§ 2º A identificação dos limites dos territórios
das comunidades remanescentes de quilombos
será feita a partir de indicações da própria comunidade, bem como a partir de estudos técnicos e científicos, e consistirá na caracterização
espacial, econômica e sócio-cultural do território
ocupado pela comunidade, mediante Relatório
Técnico de Identificação e Delimitação.
§ 3º Um resumo do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, acompanhado de memorial descritivo e mapa da área estudada,
será publicado no Diário Oficial da União, no
Diário Oficial da unidade federativa e será
afixado na sede da prefeitura municipal onde
estiver situado o imóvel.
§ 4º Os interessados terão o prazo de trinta
dias, após a publicação, para apresentarem
contestações ao Relatório Técnico de Identificação e Delimitação.
Art. 46-D. Fica autorizada a Secretaria Especial
de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, a assistir e acompanhar
o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o
Incra nas ações de regularização fundiária,
para garantir os direitos étnicos e territoriais
dos remanescentes das comunidades dos
quilombos, nos termos de sua competência
legalmente fixada.
Art. 46-E. Fica autorizado o Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares
(FCP), a assistir e acompanhar o Ministério do
Desenvolvimento Agrário e o Incra nas ações
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de regularização fundiária, para garantir a
preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos,
e para subsidiar os trabalhos técnicos quando
houver contestação ao procedimento de identificação e reconhecimento previsto nesta Lei.
Art. 46-F. Incidindo os territórios reconhecidos
e declarados sobre unidades de conservação
constituídas, áreas de segurança nacional e
áreas de faixa de fronteira, fica autorizado o Incra a adotar as medidas cabíveis, com vistas a
garantir a sustentabilidade dessas comunidades,
ouvidos, conforme o caso, o Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente (IBAMA), ou a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional.
Art. 46-G. Incidindo os territórios reconhecidos
e declarados sobre terrenos de marinha, marginais de rios e ilhas, fica autorizado o Incra a
encaminhar o processo à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), para a emissão de título
em benefício das comunidades quilombolas.
Art. 46-H. Constatada a incidência nos territórios reconhecidos e declarados e posse
particular sobre áreas de domínio da União,
fica autorizado o Incra a adotar as medidas
cabíveis visando à retomada da área.
Art. 46-I. Incidindo os territórios reconhecidos
e declarados sobre terras de propriedade dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
fica autorizado o Incra a encaminhar os autos
para os órgãos responsáveis pela titulação no
âmbito de tais entes federados.
Art. 46-J. Incidindo os territórios reconhecidos
e declarados sobre imóvel com título de domínio particular não invalidado por nulidade,
prescrição ou comisso, e nem tornado ineficaz por outros fundamentos, fica autorizado o
Incra a adotar as medidas cabíveis visando à
obtenção dos imóveis, mediante a instauração
do procedimento de desapropriação previsto
no art. 184 da Constituição Federal.
§ 1º Sendo o imóvel insusceptível à desapropriação prevista no caput deste artigo, a obtenção dar-se-á com base no procedimento
desapropriatório previsto no art. 216, § 1º, da
Constituição Federal, ou, ainda, mediante compra e venda, na forma da legislação pertinente.
§ 2º Desde o início do procedimento, o Incra
fica autorizado a ingressar no imóvel de propriedade particular, mediante comunicação prévia para efeitos de estudos e notificação para
efeitos do prazo previsto no § 4º do art. 46-B.
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Art. 46-K. Verificada a presença de ocupantes não
quilombolas nas terras dos remanescentes das
comunidades dos quilombos, fica autorizado o
Incra a providenciar o reassentamento, em outras
áreas, das famílias de agricultores que preencherem os requisitos da legislação agrária e a indenização das benfeitorias de boa-fé, quando couber.
Art. 46-L. Em todas as fases do procedimento
administrativo, o Incra fica autorizado a garantir
a defesa dos interesses dos remanescentes das
comunidades dos quilombos nas questões surgidas em decorrência da titulação das suas terras.
Art. 46-M. Concluída a demarcação, o Incra fica
autorizado a realizar a titulação mediante outorga de título coletivo e pro indiviso às comunidades, em nome de suas associações legalmente
constituídas, sem qualquer ônus financeiro, com
obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade,
devidamente registrado no Serviço Registral da
Comarca de localização das áreas.
§ 1º Os cartórios de registros de imóveis ficam
obrigados a proceder o registro dos títulos emitidos pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios em favor dos remanescentes das
comunidades dos quilombos, nos termos do
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal.
§ 2º Estão isentos do pagamento de taxas e
emolumentos cartorários de notas e registro,
os títulos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 46-N. Após a expedição do título de reconhecimento de domínio, a FCP e as instituições
essenciais à função jurisdicional do Estado ficam
autorizadas a garantir, em todos os graus, aos
remanescentes das comunidades dos quilombos, a defesa da posse contra esbulhos e turbações, a proteção da integridade territorial da
área delimitada e a sua utilização por terceiros,
podendo firmar convênios com outras entidades ou órgãos que prestem essa assistência.
Art. 46-O. Os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos, encontrados por ocasião do procedimento de identificação, devem ser comunicados ao Instituto do Patrimônio Artístico e
Cultural (IPHAN).
Parágrafo único. A FCP fica autorizada a instruir o processo para fins de inventário, registro
ou tombamento e zelar pelo acautelamento e
preservação do patrimônio cultural brasileiro.
Art. 46-P. O Poder Executivo federal elaborará
e desenvolverá políticas públicas específicas
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voltadas para o desenvolvimento sustentável
dos remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de proteção
ambiental da comunidade.
Art. 46-Q. Para os fins de política agrícola e
agrária, os remanescentes das comunidades
dos quilombos receberão, dos órgãos competentes, tratamento especial diferenciado,
assistência técnica e linhas especiais de financiamento, destinados à realização de suas
atividades produtivas e de infraestrutura.
Art. 46-R. As disposições contidas neste Capítulo incidem sobre os procedimentos administrativos de titulação em andamento, em
qualquer fase em que se encontrem.
Art. 46-S. Aos remanescentes das comunidades
dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
Art. 46-T. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando
áreas urbanas, aplicar-se-á, no que couber, o
disposto nesta Lei.
Art. 46-U. O art. 3º da Lei nº 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso:
‘Art.3º ............................................................
........................................................................
III – as terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o art. 68
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal:
a) quando ocupadas ou tituladas;
b) quando exploradas pelos remanescentes
das comunidades dos quilombos, observados
seus usos, costumes e tradições.’ (NR)
Art. 46-V. O art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de
setembro de 1962, passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso:
‘Art. 2º ............................................................
........................................................................
IX – as terras de caráter étnico, reconhecidas
aos remanescentes das comunidades dos
quilombos para fins da titulação de que trata o
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal.
............................................................... ’ (NR)
Art. 46-W. Os remanescentes das comunidades dos quilombos poderão se beneficiar das
iniciativas previstas nesta Lei para a promoção
da igualdade racial.” (NR)
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Art. 2º Ficam revogados os arts. 31 a 34 da Lei
nº 12.288, de 20 de julho de 2010.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Constituição de 1988 trouxe um marco jurídico
importante para o estabelecimento e a organização do
movimento quilombola em nível nacional. Este movimento, a partir da construção de sua identidade étnica,
vem reiteradamente reivindicando seu direito a terra.
Amadurecidos no entendimento dos ditames da
nova Carta Magna e na ânsia de complementar as inovações promovidas pelos legisladores constituintes e,
ainda, beneficiar essa parcela da população já sofrida,
elaboramos, há quase dez anos, projeto de lei para dispor sobre a tão sonhada Igualdade Racial. O projeto de
Estatuto da Igualdade Racial por nós apresentado, na
sua origem, abordava amplamente a questão da terra
utilizada para a garantia da reprodução física, social,
econômica e cultural, das comunidades remanescentes de quilombos.
O projeto foi alvo de acirrados debates e audiências públicas em ambas as Casas do Congresso
Nacional, cujos membros optaram por restringir o texto, deixando o debate sobre a terra quilombola – considerado particularmente polêmico e delicado – para
data futura.
O futuro chegou. E esta Casa legislativa não pode
furtar-se a dar continuidade aos debates em benefício
de uma parcela da população já bastante marginalizada. Nós, legisladores, estamos em dívida com as
comunidades quilombolas – devemos esse novo esforço a todos os brasileiros e brasileiras integrantes das
comunidades remanescentes de quilombos.
Entendo que, se quisermos ter no Estatuto da
Igualdade Racial um marco legal eficaz, que contribua
verdadeiramente para erradicar desigualdades sociorraciais, é imprescindível que, nele, seja abordada a
temática da posse da terra quilombola.
Por essa razão, apresentamos este projeto de
lei que, certamente, fará emergir novamente o debate
sobre a matéria no Congresso. As mudanças propostas no Estatuto são de fundamental importância para
transformar uma política pública de governo em uma
política pública de Estado, garantindo maior segurança
jurídica ao povo quilombola no acesso ao território e a
outros direitos fundamentais.
Em face do exposto, esperamos contar com o
apoio dos nobres Pares para aprovação deste projeto
de alteração do Estatuto da Igualdade Racial.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.288, DE 20 DE JULHO DE 2010
Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de
1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347,
de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de
novembro de 2003.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO II
Dos Direitos Fundamentais
CAPÍTULO I
Do Direito à Saúde
Art. 6o O direito à saúde da população negra será
garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do
risco de doenças e de outros agravos.
§ 1o O acesso universal e igualitário ao Sistema
Único de Saúde (SUS) para promoção, proteção e
recuperação da saúde da população negra será de
responsabilidade dos órgãos e instituições públicas
federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta.
§ 2o O poder público garantirá que o segmento
da população negra vinculado aos seguros privados
de saúde seja tratado sem discriminação.
Art. 7o O conjunto de ações de saúde voltadas à
população negra constitui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizada de acordo
com as diretrizes abaixo especificadas:
I – ampliação e fortalecimento da participação de
lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias de participação
e controle social do SUS;
II – produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra;
III – desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a
redução das vulnerabilidades da população negra.
Art. 8o Constituem objetivos da Política Nacional
de Saúde Integral da População Negra:
I – a promoção da saúde integral da população negra,
priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS;
II – a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados desagregados por cor,
etnia e gênero;
III – o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra;
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IV – a inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação
permanente dos trabalhadores da saúde;
V – a inclusão da temática saúde da população
negra nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social no SUS.
Parágrafo único. Os moradores das comunidades
de remanescentes de quilombos serão beneficiários
de incentivos específicos para a garantia do direito à
saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais,
no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde.
CAPÍTULO II
Do Direito à Educação, à Cultura,
ao Esporte e ao Lazer
Seção I
Disposições Gerais
Art. 9o A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas
e de lazer adequadas a seus interesses e condições,
de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua
comunidade e da sociedade brasileira.
Art. 10. Para o cumprimento do disposto no art.
9o, os governos federal, estaduais, distrital e municipais
adotarão as seguintes providências:
I – promoção de ações para viabilizar e ampliar
o acesso da população negra ao ensino gratuito e às
atividades esportivas e de lazer;
II – apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para promoção social e cultural da população negra;
III – desenvolvimento de campanhas educativas,
inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos
membros da população negra faça parte da cultura
de toda a sociedade;
IV – implementação de políticas públicas para o
fortalecimento da juventude negra brasileira.
Seção II
Da Educação
Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história
da população negra no Brasil, observado o disposto
na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 1o Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de
todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição
decisiva para o desenvolvimento social, econômico,
político e cultural do País.
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§ 2o O órgão competente do Poder Executivo
fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico
para o cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 3o Nas datas comemorativas de caráter cívico,
os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a
participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas
vivências relativas ao tema em comemoração.
Art. 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais
de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar
incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos
quilombos e às questões pertinentes à população negra.
Art. 13. O Poder Executivo federal, por meio dos
órgãos competentes, incentivará as instituições de
ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da
legislação em vigor, a:
I – resguardar os princípios da ética em pesquisa
e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa, nos
diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra;
II – incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam
valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da
sociedade brasileira;
III – desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens negros de
tecnologias avançadas, assegurado o princípio da
proporcionalidade de gênero entre os beneficiários;
IV – estabelecer programas de cooperação técnica, nos estabelecimentos de ensino públicos, privados
e comunitários, com as escolas de educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico,
para a formação docente baseada em princípios de
equidade, de tolerância e de respeito às diferenças
étnicas.
Art. 14. O poder público estimulará e apoiará
ações socioeducacionais realizadas por entidades do
movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social, mediante cooperação
técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre
outros mecanismos.
Art. 15. O poder público adotará programas de
ação afirmativa.
Art. 16. O Poder Executivo federal, por meio dos
órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da
igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os
programas de que trata esta Seção.
Seção III
Da Cultura
Art. 17. O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras for-
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mas de manifestação coletiva da população negra,
com trajetória histórica comprovada, como patrimônio
histórico e cultural, nos termos dos arts. 215 e 216 da
Constituição Federal.
Art. 18. É assegurado aos remanescentes das
comunidades dos quilombos o direito à preservação
de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do Estado.
Parágrafo único. A preservação dos documentos
e dos sítios detentores de reminiscências históricas
dos antigos quilombos, tombados nos termos do § 5o
do art. 216 da Constituição Federal, receberá especial
atenção do poder público.
Art. 19. O poder público incentivará a celebração
das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações
culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e privadas.
Art. 20. O poder público garantirá o registro e a
proteção da capoeira, em todas as suas modalidades,
como bem de natureza imaterial e de formação da
identidade cultural brasileira, nos termos do art. 216
da Constituição Federal.
Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais da
capoeira nas suas relações internacionais.
Seção IV
Do Esporte e Lazer
Art. 21. O poder público fomentará o pleno acesso
da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais.
Art. 22. A capoeira é reconhecida como desporto
de criação nacional, nos termos do art. 217 da Constituição Federal.
§ 1o A atividade de capoeirista será reconhecida
em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo
livre o exercício em todo o território nacional.
§ 2o É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.
CAPÍTULO III
Do Direito à Liberdade de Consciência
e de Crença e ao Livre Exercício
dos Cultos Religiosos
Art. 23. É inviolável a liberdade de consciência
e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
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Art. 24. O direito à liberdade de consciência e
de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de
matriz africana compreende:
I – a prática de cultos, a celebração de reuniões
relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção,
por iniciativa privada, de lugares reservados para tais fins;
II – a celebração de festividades e cerimônias de
acordo com preceitos das respectivas religiões;
III – a fundação e a manutenção, por iniciativa
privada, de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas;
IV – a produção, a comercialização, a aquisição
e o uso de artigos e materiais religiosos adequados
aos costumes e às práticas fundadas na respectiva
religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por
legislação específica;
V – a produção e a divulgação de publicações
relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de
matriz africana;
VI – a coleta de contribuições financeiras de
pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para
a manutenção das atividades religiosas e sociais das
respectivas religiões;
VII – o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para divulgação das respectivas religiões;
VIII – a comunicação ao Ministério Público para
abertura de ação penal em face de atitudes e práticas
de intolerância religiosa nos meios de comunicação e
em quaisquer outros locais.
Art. 25. É assegurada a assistência religiosa aos
praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive àqueles submetidos a pena
privativa de liberdade.
Art. 26. O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus
seguidores, especialmente com o objetivo de:
I – coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou
abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio
ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade
de matrizes africanas;
II – inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os
monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos
vinculados às religiões de matrizes africanas;
III – assegurar a participação proporcional de
representantes das religiões de matrizes africanas,
ao lado da representação das demais religiões, em
comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de
deliberação vinculadas ao poder público.
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CAPÍTULO IV
Do Acesso à Terra e à Moradia Adequada
Seção I
Do Acesso à Terra
Art. 27. O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso
da população negra à terra e às atividades produtivas
no campo.
Art. 28. Para incentivar o desenvolvimento das
atividades produtivas da população negra no campo,
o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola.
Art. 29. Serão assegurados à população negra a
assistência técnica rural, a simplificação do acesso ao
crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de
logística para a comercialização da produção.
Art. 30. O poder público promoverá a educação e
a orientação profissional agrícola para os trabalhadores
negros e as comunidades negras rurais.
Art. 31. Aos remanescentes das comunidades
dos quilombos que estejam ocupando suas terras é
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
Art. 32. O Poder Executivo federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o
desenvolvimento sustentável dos remanescentes das
comunidades dos quilombos, respeitando as tradições
de proteção ambiental das comunidades.
Art. 33. Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos
órgãos competentes tratamento especial diferenciado,
assistência técnica e linhas especiais de financiamento público, destinados à realização de suas atividades
produtivas e de infraestrutura.
Art. 34. Os remanescentes das comunidades
dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas
previstas nesta e em outras leis para a promoção da
igualdade étnica.
Seção II
Da Moradia
Art. 35. O poder público garantirá a implementação de
políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços,
áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo
de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e
promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida.
Parágrafo único. O direito à moradia adequada,
para os efeitos desta Lei, inclui não apenas o provimento
habitacional, mas também a garantia da infraestrutura
urbana e dos equipamentos comunitários associados
à função habitacional, bem como a assistência técnica
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e jurídica para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação em área urbana.
Art. 36. Os programas, projetos e outras ações
governamentais realizadas no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), regulado pela Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005,
devem considerar as peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população negra.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios estimularão e facilitarão a participação
de organizações e movimentos representativos da
população negra na composição dos conselhos constituídos para fins de aplicação do Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social (FNHIS).
Art. 37. Os agentes financeiros, públicos ou privados, promoverão ações para viabilizar o acesso da
população negra aos financiamentos habitacionais.
CAPÍTULO V
Do Trabalho
Art. 38. A implementação de políticas voltadas
para a inclusão da população negra no mercado de
trabalho será de responsabilidade do poder público,
observando-se:
I – o instituído neste Estatuto;
II – os compromissos assumidos pelo Brasil ao
ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965;
III – os compromissos assumidos pelo Brasil ao
ratificar a Convenção no 111, de 1958, da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), que trata da discriminação no emprego e na profissão;
IV – os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional.
Art. 39. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando à promoção da igualdade
nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de
medidas similares nas empresas e organizações privadas.
§ 1o A igualdade de oportunidades será lograda
mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda
voltados para a população negra.
§ 2o As ações visando a promover a igualdade
de oportunidades na esfera da administração pública
far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica e em seus
regulamentos.
§ 3o O poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado.
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§ 4o As ações de que trata o caput deste artigo
assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários.
§ 5o Será assegurado o acesso ao crédito para
a pequena produção, nos meios rural e urbano, com
ações afirmativas para mulheres negras.
§ 6o O poder público promoverá campanhas de
sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural.
§ 7o O poder público promoverá ações com o
objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contem com
alto índice de ocupação por trabalhadores negros de
baixa escolarização.
Art. 40. O Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat) formulará políticas,
programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará a
destinação de recursos para seu financiamento.
Art. 41. As ações de emprego e renda, promovidas por meio de financiamento para constituição e
ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de renda, contemplarão o estímulo
à promoção de empresários negros.
Parágrafo único. O poder público estimulará as
atividades voltadas ao turismo étnico com enfoque nos
locais, monumentos e cidades que retratem a cultura,
os usos e os costumes da população negra.
Art. 42. O Poder Executivo federal poderá implementar critérios para provimento de cargos em comissão e funções de confiança destinados a ampliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura
da distribuição étnica nacional ou, quando for o caso,
estadual, observados os dados demográficos oficiais.
CAPÍTULO VI
Dos Meios de Comunicação
Art. 43. A produção veiculada pelos órgãos de
comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do País.
Art. 44. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em
salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática
de conferir oportunidades de emprego para atores,
figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e
qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística.
Parágrafo único. A exigência disposta no caput
não se aplica aos filmes e programas que abordem
especificidades de grupos étnicos determinados.
Art. 45. Aplica-se à produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas o disposto no art. 44.
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Art. 46. Os órgãos e entidades da administração
pública federal direta, autárquica ou fundacional, as
empresas públicas e as sociedades de economia mista
federais deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário.
§ 1o Os órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão, nas especificações para contratação de
serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias, a
obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de
emprego para as pessoas relacionadas com o projeto
ou serviço contratado.
§ 2o Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o conjunto de medidas sistemáticas
executadas com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao
projeto ou serviço contratado.
§ 3o A autoridade contratante poderá, se considerar necessário para garantir a prática de iguais oportunidades de emprego, requerer auditoria por órgão do
poder público federal.
§ 4o A exigência disposta no caput não se aplica
às produções publicitárias quando abordarem especificidades de grupos étnicos determinados.
LEI Nº 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR, sobre pagamento da
dívida representada por Títulos da Dívida
Agrária e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
Do Imposto Sobre a Propriedade
TERRITORIAL RURAL – ITR
Seção I
Do Fato Gerador do ITR
Definição
Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR, de apuração anual, tem como fato gerador
a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município,
em 1º de janeiro de cada ano.
§ 1º O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária,
enquanto não transferida a propriedade, exceto se
houver imissão prévia na posse.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se imóvel
rural a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural do município.
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§ 3º O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no município onde fique a
sede do imóvel e, se esta não existir, será enquadrado
no município onde se localize a maior parte do imóvel.
Imunidade
Art. 2º Nos termos do art. 153, § 4º, in fine, da
Constituição, o imposto não incide sobre pequenas glebas rurais, quando as explore, só ou com sua família,
o proprietário que não possua outro imóvel.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, pequenas glebas rurais são os imóveis com área igual
ou inferior a :
I – 100 ha, se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
II – 50 ha, se localizado em município compreendido no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental;
III – 30 ha, se localizado em qualquer outro município.
Seção II
Da Isenção
Art. 3º São isentos do imposto:
I – o imóvel rural compreendido em programa
oficial de reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento, que, cumulativamente, atenda aos seguintes requisitos:
a) seja explorado por associação ou cooperativa
de produção;
b) a fração ideal por família assentada não ultrapasse os limites estabelecidos no artigo anterior;
c) o assentado não possua outro imóvel.
II – o conjunto de imóveis rurais de um mesmo
proprietário, cuja área total observe os limites fixados
no parágrafo único do artigo anterior, desde que, cumulativamente, o proprietário:
a) o explore só ou com sua família, admitida ajuda eventual de terceiros;
b) não possua imóvel urbano.
LEI Nº 4.132, DE 10 DE SETEMBRO DE 1962
Define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação.
O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A desapropriação por interesse social
será decretada para promover a justa distribuição da
propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar
social, na forma do art. 147 da Constituição Federal.
Art. 2º Considera-se de interesse social:
I – o aproveitamento de todo bem improdutivo ou
explorado sem correspondência com as necessidades
de habitação, trabalho e consumo dos centros de po-
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pulação a que deve ou possa suprir por seu destino
econômico;
II – a instalação ou a intensificação das culturas
nas áreas em cuja exploração não se obedeça a plano
de zoneamento agrícola, VETADO;
III – o estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola:
IV – a manutenção de posseiros em terrenos urbanos onde, com a tolerância expressa ou tácita do
proprietário, tenham construído sua habilitação, formando núcleos residenciais de mais de 10 (dez) famílias;
V – a construção de casa populares;
VI – as terras e águas suscetíveis de valorização
extraordinária, pela conclusão de obras e serviços públicos, notadamente de saneamento, portos, transporte, eletrificação armazenamento de água e irrigação,
no caso em que não sejam ditas áreas socialmente
aproveitadas;
VII – a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de reservas florestais.
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VIII – a utilização de áreas, locais ou bens que,
por suas características, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades turísticas. (Incluído pela Lei
nº 6.513, de 20.12.77)
§ 1º O disposto no item I deste artigo só se aplicará nos casos de bens retirados de produção ou
tratando-se de imóveis rurais cuja produção, por ineficientemente explorados, seja inferior à média da região, atendidas as condições naturais do seu solo e
sua situação em relação aos mercados.
§ 2º As necessidades de habitação, trabalho e
consumo serão apuradas anualmente segundo a conjuntura e condições econômicas locais, cabendo o seu
estudo e verificação às autoridades encarregadas de
velar pelo bem estar e pelo abastecimento das respectivas populações.
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Agricultura e Reforma
Agrária, cabendo à última a decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 703 a
705 e 710, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, que comunicam o envio à sanção,
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respectivamente, do Projeto de Lei da Câmara nº 35,
de 2012, com as Emendas nºs 1, 2 e 3, oferecidas pelo
Senado; dos Substitutivos do Senado aos Projetos de
Lei da Câmara nºs 59, de 2006; e 89, de 2003; e do
Projeto de Lei do Senado nº 448, de 2011.
São os seguintes os Ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 988, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, “c”, 12,
do Regimento Interno do Senado, requeiro que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 405, de 2012, seja
ouvida também a Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, além da comissão constante
do despacho inicial de distribuição.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2012. –
Senador Sérgio Souza.
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-maternidade por todo o período da licença-maternidade a que faria jus o cônjuge ou a
companheira, ou pela parte restante que dela
lhe caberia, quando verificada sua incapacidade psíquica ou física ou morte, e dá outras
providências.
Diante da correlação entre as proposições, solicitamos sua tramitação conjunta nos termos do art.
258 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, de novembro de 2012. – Senador José Agripino, DEM/RN.
REQUERIMENTO
Nº 991, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, “c”, 12,
do Regimento Interno do Senado, requeiro que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 405, de 2012, seja ouvida também a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, além da comissão constante do despacho
inicial de distribuição.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2012. –
Senador Sérgio Souza.

Requer, nos termos do disposto no art. 255, II,
c, 12, c/c art. 99, I, do Regimento Interno, que sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 179, de 2012, que concede
ao empregado a licença e o salário-maternidade por
todo o período da licença-maternidade a que faria jus o
cônjuge ou a companheira, ou pela parte restante que
dela lhe caberia, quando verificada sua incapacidade
psíquica ou física ou morte, seja ouvida a Comissão de
Assuntos Econômicos, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, em razão das repercussões econômicas que o projeto pode acarretar.
Sala das Sessões, – Senador Francisco Dornelles, PP – RJ.

REQUERIMENTO
Nº 990, DE 2012

REQUERIMENTO
Nº 992, DE 2012

REQUERIMENTO
Nº 989, DE 2012

Solicita, nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramitação em conjunto
dos Projetos de Lei do Senado nºs 69 e 179,
ambos de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tramitam nesta Casa duas proposições que visam modificar o art. 392 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, com o intuito de disciplinar a concessão
de licença paternidade quando houver incapacidade
ou morte da mãe:
– O Projeto de Lei Senado nº 69, de 2012,
que altera a Lei nº 11.770, de 9 de setembro
de 2008, para dispor sobre a prorrogação da
concessão de licença-paternidade por todo o
período da licença-maternidade do cônjuge
ou companheira, ou pela parte restante que
dela caberia à mãe, quando verificada sua incapacidade psíquica ou física ou morte, e dá
outras providências;
– O Projeto de Lei do Senado 179, de 2012,
concede ao empregado a licença e o salário-

Senhor Presidente,
O Projeto de Lei da Câmara nº 48 de 2012, que
obriga a construção e a manutenção de estações de
apoio a condutores de veículo de transporte de carga
ou de veículo de transporte público de passageiros,
no âmbito das concessões rodoviárias federais, tramita na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura - CI.
Nos termos do inciso II, alínea C, item 12, do art. 255,
combinado com o inciso I do art. 99, todos do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), requeiro
que a matéria também seja remetida à Comissão de
Assuntos Econômicos para analisar as repercussões
econômicas, especialmente sobre tarifas e investimentos de concessões rodoviárias.
Sala das Sessões, novembro de 2012. – Senador Armando Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO
Nº 993, DE 2012
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, solicito a V.Exª seja encaminhado ao Sr.
Ministro da Previdência o seguinte pedido de informações:
Solicito a disponibilização de dados estatísticos
referentes aos parâmetros abaixo detalhados, com a
finalidade de conhecer os números e valores de benefícios de previdência complementar pagos no Brasil
e regulados pela Secretaria de Previdência Complementar, além dos respectivos encargos relacionados
ao Imposto de Renda Retido na Fonte:
(i) Número de benefícios pagos em 2011 por Fundos de Pensão, relativos a complementação de aposentadorias para beneficiários com 60 anos ou mais
(mulheres) ou 65 anos ou mais (homens);
(ii) Valor dos benefícios relativos ao item anterior,
pagos no exercício de 2011;
(iii) Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte
recolhido sobre os benefícios relativos aos itens anteriores, no exercício de 2011.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 2012. –
Senador Ricardo Ferraço.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 994, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº359, de 2012 e do Projeto
de Lei do Senado no364, de 2012, por versarem sobre
a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão encaminhados à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Sr. Senador.Ciro Nogueira enviou discurso à
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o mundo celebra, no próximo 25 de novembro, o Dia Internacional pelo Fim da
Violência contra as Mulheres – um dia para reafirmar
o nosso compromisso de luta contra o que eu considero um verdadeiro retrocesso da nossa civilização e
forte expressão do desrespeito aos direitos humanos.
Esta data não poderia passar em branco. E, se
houvesse algo como um calendário distinto para cada
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gênero – masculino e feminino –, esta data deveria figurar com grande destaque no nosso, no dos homens. Isso
ocorre pelo simples fato de que a quase totalidade dos
responsáveis pela violência contra a mulher somos nós,
os homens. É vergonhoso! É revoltante! Mas é um fato!
E é ainda mais lamentável constatar que a mão
que agride e a boca que profere insultos pertencem,
no mais das vezes, a um homem que deveria acariciar,
proteger, amar. Os assassinatos por ex-namorados ou
maridos são realidade cotidiana, as torturas dos enciumados em busca de senhas de Facebook, Twitter ou
e-mail são cada vez mais constantes, pais e avós que
abusam de seus descendentes constituem uma chaga
vergonhosa, os cárceres privados são uma desonrosa
tradição nacional e até mesmo o envenenamento por
puro ciúme é notícia comumente lida.
Por isso, não resta dúvida de que o 25 de Novembro é, e deve ser, uma data de mobilização das
mulheres, mas também é – ou deveria ser – um dia
reservado a um longo e profundo autoexame de nós,
homens, na frente do espelho, porque, como já foi dito,
“cada homem é um inimigo da igualdade até que ele
seja educado para o contrário”.
Sr. Presidente, os números da violência contra
a mulher são chocantes. Sempre. E não caem com
facilidade.
Segundo dados do Portal Violência Contra a
Mulher – mantido pela Agência Patrícia Galvão –, de
1980 a 2010, foram assassinadas no País perto de 91
mil mulheres, 43,5 mil só na última década. O número anual de mortes nesses 30 anos mais que triplicou
– passou de 1.353 para 4.297, o que representa um
aumento de 218%.
De 1996 a 2010, as taxas de assassinatos de
mulheres permaneceram estabilizadas em torno de
4,5 homicídios para cada 100 mil mulheres. O Espírito Santo, com sua taxa de 9,4 homicídios em cada
100 mil mulheres, mais que duplica a média nacional
e quase quadruplica a taxa do meu querido Piauí, Estado que apresenta o menor índice do País, estado que
eu represento com muito orgulho aqui neste Senado.
É oportuno, aliás, lembrar o trabalho da delegada
Vilma Alves, responsável pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Teresina. A delegada
Vilma tem realizado um trabalho que contribuiu muito
para reduzir o número de homicídios na capital e, com
dedicação e profissionalismo, tem assegurado assistência exemplar à mulher vítima de violência em Teresina.
Retomando os números, senhor Presidente, devo
registrar que, entre os homens vítimas de violência,
apenas 14,7% dos incidentes aconteceram na residência. Já entre as mulheres, essa proporção eleva-se para 40%.
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Duas em cada três pessoas atendidas no SUS em
razão de violência doméstica ou sexual são mulheres;
em 51,6% dos atendimentos foi registrada reincidência
no exercício da violência contra a mulher.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a desinformação quanto aos direitos das mulheres frente a seus
agressores certamente constitui um ponto que pode
e deve ser combatido.
De acordo com a pesquisa Percepções sobre a
Violência Doméstica contra a Mulher no Brasil, realizada pelo Instituto Avon/Ipsos, entre 31 de janeiro e 10
de fevereiro de 2011, 94% dos brasileiros conhecem
a Lei Maria da Penha, mas apenas 13% sabem seu
conteúdo. A maioria das pessoas (60%) pensa que, ao
ser denunciado, o agressor vai preso. 52% acham que
juízes e policiais desqualificam o problema da violência contra as mulheres. Além disso, mais de 20% dos
quase 2 milhões de ligações recebidas pela Central
de Atendimento à Mulher (Ligue 180) referem-se a
pedidos de informações sobre a Lei Maria da Penha.
Essa certamente é uma vertente em que o poder
público – bem como entidades de ativismo feminino
– pode e deve agir, pois com toda a certeza haverá
impacto positivo quando houver maior grau de informação entre o povo brasileiro.
Conforme retratado na Convenção de Belém
do Pará, adotada pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) há 18 anos, a
violência contra a mulher permeia todos os setores
da sociedade, independentemente de classe, raça ou
grupo étnico, renda, cultura, nível educacional, idade
ou religião, e afeta negativamente as próprias bases
sociais. Por tudo isso, o dia 25 de novembro é importantíssimo para que os setores engajados na erradicação da violência contra as mulheres – e aqui incluo
este Congresso Nacional – reúnam forças, disposição
e energia para prosseguirem nessa luta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, 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
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 23, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 576, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 23, de 2012, nos termos do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,
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que altera as Leis nºs 10.233, de 5 de junho
de 2001, e 12.404, de 4 de maio de 2011,
para modificar a denominação da Empresa
de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade
S.A. – ETAV para Empresa de Planejamento
e Logística S.A. – EPL, e ampliar suas competências; e revoga dispositivo da Lei nº 11.772,
de 17 de setembro de 2008 (proveniente da
Medida Provisória nº 576, de 2012).
Parecer sob nº 30, de 2012, da Comissão
Mista, Relator: Deputado Henrique Fontana
(PT-RS) e Relator Revisor: Senador Walter Pinheiro (PT-BA); favorável à Medida Provisória,
nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº
23, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 29.11.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 30.09.2012)
Prazo final prorrogado: 13.12.2012
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Votação, 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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Sérgio Souza, que cria
Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão. Que Deus os abençoe.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 10 minutos.)
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