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Ata da 223ª Sessão, Especial,
em 3 de dezembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. João Vicente Claudino e Inácio Arruda
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 37 minutos
e encerra-se às 14 horas e 3 minutos)
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Declaro aberta a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar o centenário de nascimento do compositor e
cantor Luiz Gonzaga, nos termos dos Requerimentos
de nºs 31 e 940, de 2012, do Senador Inácio Arruda
e outros Srs. Senadores.
Convido para compor a Mesa o Exmo Sr. Senador
Ciro Nogueira, 4º Secretário do Senado; o signatário
da presente sessão, Exmo Sr. Senador Inácio Arruda;
o Exmo Sr. Deputado Federal Osmar Júnior; o Maestro
da Orquestra Sinfônica de Teresina, Sr. Aurélio Melo;
o cantor Sr. João Cláudio Moreno; e o cantor Sr. Raimundo Fagner.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Composta a Mesa, convido a todos
para, de pé, acompanharmos o Hino Nacional, que
será cantado pelo Sr. Waldonys Menezes.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Em seguida, ouviremos a música
A Vida do Viajante, que também será executada pelo
Sr. Waldonys Menezes, cantor, compositor, um grande
artista nordestino.
(Procede-se à execução da música A Vida do
Viajante.)
O SR. WALDONYS MENEZES – Obrigado, Dominguinhos, por essa participação especial, meu irmão.
O SR. DOMINGUINHOS – Eu que agradeço,
Waldonys. Seja feliz.
O SR. WALDONYS MENEZES – Salve Dominguinhos!
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Quero agradecer a esse grande
artista, Waldonys, com a participação especial de Dominguinhos, outro mestre.
O SR. WALDONYS MENEZES – Obrigado, meu
amigo. Obrigado. Queria agradecer a vocês esta ho-

menagem ao Sr. Luiz Gonzaga. Eu, como afilhado, discípulo e seguidor, queria parabenizá-los, parabenizar
o meu amigo João Cláudio, a todos aqui da Mesa, o
grande Raimundo Fagner... Beleza.
Um abraço. Obrigado. (Palmas.)
O SR. RAIMUNDO FAGNER – Waldonys, bota
um ré menor aí, por favor.
O SR. WALDONYS MENEZES – Não ouvi.
O SR. RAIMUNDO FAGNER – Um ré menor.
(Procede-se à execução de música.)
O SR. RAIMUNDO FAGNER – Canta, macho!
(Procede-se à execução da música.)
O SR. RAIMUNDO FAGNER – Agora, a plateia.
(Procede-se à execução da música.)
O SR. RAIMUNDO FAGNER – Eu só queria dizer
da honra de estar aqui e agradecer ao Senador Inácio
Arruda e ao Senado a iniciativa de fazer esta homenagem a esse homem extraordinário, que colocou o
Nordeste no mapa do Brasil e no mapa do mundo e
com quem tive a felicidade, como cearense, de trabalhar, gravar dois discos, viajar por este País, cantar no
Exu e na minha terra e aprender que não se aprende
nunca, a não ser vivendo a vida toda – e a humildade,
porque, em qualquer lugar a que vá, podem-se pegar
as melhores situações, as piores, e ali se tem de ter o
humor e a raça do nordestino. E foi esse o Luiz Gonzaga que conheci e cujos 100 anos este ano estamos
comemorando.
Tive o privilégio de participar de algumas dessas
homenagens, principalmente da Missa do Vaqueiro,
por isso iniciei esta música aqui.
Quero dizer que o Senado está de parabéns, o
Brasil está de parabéns, o Nordeste está de parabéns,
por esse homem extraordinário. E o Ceará, também,
porque Luiz Gonzaga era pernambucano, mas o coração dele, Inácio, era cearense. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Esta sessão especial do Senado
Federal já se tornou uma sessão especial do Congresso e, em especial, dos brasileiros e de todo o Brasil.
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Luiz Gonzaga, caro cantor Raimundo Fagner, é
brasileiro, é cearense, é piauiense, é pernambucano.
Eu queria cumprimentar também o ator, professor, cearense, Bê de Paiva, que está aqui presente.
(Palmas.)
Ele montou a primeira peça de apresentação pública de Luiz Gonzaga.
Quero saudar também o músico, cantor, piauiense, que interpretou Luiz Gonzaga no filme Gonzaga:
de Pai para Filho, Nivaldo de Carvalho, mais conhecido como Chambinho do Acordeon, lá de Jaicós, no
Piauí. (Palmas.)
Esta sessão especial é das mais memoráveis,
porque presta uma homenagem ao centenário de
nascimento do cantor e compositor Luiz Gonzaga do
Nascimento, conhecido como o Rei do Baião, um dos
personagens mais importantes e inventivos da música
popular brasileira.
Com o seu xote e xaxado, seu arrasta-pé e chamego, o genial instrumentista levou alegria às feiras,
às festas juninas e aos forrós de “pé-de-serra” do Nordeste, retratando, em suas canções harmoniosas e
melódicas, a pobreza, as tristezas, as injustiças sofridas pelo nordestino, os rigores da seca e a paisagem
árida da Caatinga e do sertão.
Sua música ganhou notoriedade com Baião, em
1946; Asa Branca, em 1947; Siridó, em 1948; Juazeiro,
em 1948; Qui Nem Jiló, em 1949; Baião de Dois, em
1950; e Assum Preto, também em 1950.
Durante 50 anos de carreira gloriosa, o grande
sanfoneiro gravou 627 músicas e produziu 266 discos.
Inspirou compositores famosos, como Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Raul Seixas, Caetano Veloso, Alceu
Valença, Raimundo Fagner e tantos outros, e ganhou
notoriedade mundo afora. Deixou como seguidores
mais dedicados: Dominguinhos, Ivan Ferraz, Marinês,
Elba Ramalho, Joquinha Gonzaga e Waldonys.
Luiz Gonzaga nasceu numa sexta-feira, no dia
13 de dezembro de 1912, numa casa pobre, de barro
batido, na Fazenda Caiçara, povoado do Araripe, distante 12 quilómetros do Município de Exu, no extremo
norte do Estado de Pernambuco.
Seu pai, Januário José dos Santos, era um modesto camponês, trabalhador nas terras de um latifundiário. Nos dias de folga, tocava na feira, animava bailes
no povoado e consertava velhas sanfonas.
Desde criança, Luiz de Januário, como era conhecido Luiz Gonzaga em sua localidade, gostava de
acompanhar o pai nessas apresentações e festanças.
Logo, revelou interesse pelo instrumento, aprendeu a
dedilhar a sanfona, começou a tocar com o pai e a ganhar alguns “mil-réis”. Sua mãe, Ana Batista de Jesus,
não via com muita simpatia essa vocação do filho. Mas
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ele demonstrava felicidade, estava empolgado e terminou ganhando o consentimento dela para se apresentar nos terreiros de forró. De uma maneira geral,
foi assim a infância de Luiz Gonzaga, ora ajudando o
pai na roça, ora tocando sanfona com ele e fazendo
pequenos serviços para os fazendeiros da região.
Seu maior desejo era comprar uma sanfona, mas
isso era um sonho difícil de realizar. O instrumento
custava 20 mil-réis, e Gonzaga só tinha a metade do
dinheiro. A outra metade foi finalmente ofertada pelo
Coronel Manuel Aires de Alencar, uma espécie de
protetor, homem poderoso da localidade. O primeiro
dinheiro ganho com a sanfona, em um casamento, lhe
rendeu 20 mil-réis.
Sua primeira paixão, por uma jovem de família
abastada de sua região, chamada Nazarena, filha do
Coronel Raimundo Deolindo, não conseguiu a aprovação da família da pretendida. O Coronel o ameaçou
de morte e Gonzaga, revoltado, resolveu fugir de casa
e se mudar para o Crato, no Estado do Ceará, mas
foi mesmo para Fortaleza. Durante 9 anos, ficou sem
dar notícias à família.
Aos 18 anos, em 1930, alistou-se no exército e
viajou por vários Estados brasileiros, como soldado.
Em 1939, deixou a vida militar e resolveu se dedicar
à música. No entanto, naquela época, seu repertório,
formado basicamente por músicas estrangeiras, não
conseguiu nenhum sucesso. Por outro lado, o figurino também não ajudava. Ele sempre se apresentava
como um músico tradicional, de paletó e gravata, e
não conseguia empolgar nos programas de calouros.
No entanto, em 1941, no programa de Ary Barroso, na Rádio Nacional, ele daria uma grande virada
em sua carreira profíssional. Foi efusivamente aplaudido quando executou a música Vira e Mexe, de sua
autoria, um tema regional. O sucesso lhe rendeu um
contrato com a gravadora RCA Victor, que passou a
gravar suas músicas.
Luiz Gonzaga encantou as multidões do Brasil
inteiro até os últimos momentos de sua vida, em 2 de
agosto de 1989. Morreu vítima de parada cardiorrespiratória, no Hospital Santa Joana, em Recife, capital do
Estado de Pernambuco. No início deste ano, foi tema do
Carnaval da Escola de Samba Unidos da Tijuca, com
o enredo: O dia em que toda realeza desembarcou na
avenida para coroar o Rei Luiz do Sertão.
O Velho Lua, como também era chamado, repousa eternamente, na pequena Exu, ao lado dos pais, no
Mausoléu do Gonzagão, dentro do Parque Asa Branca,
às margens da BR-122, um museu a céu aberto da
vida e obra do inesquecível Lua, um património cultural do Nordeste Brasileiro.

DEZEMBRO 2012
Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Passamos agora a palavra ao primeiro orador inscrito, signatário, autor do requerimento desta sessão
solene especial, Senador Inácio Arruda.
Quero também chamar para compor a Mesa
o nosso artista piauiense Chambinho do Acordeon.
(Palmas.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Chambinho está a cara do Luiz Gonzaga. Se
eu pudesse fazer igual a João Cláudio Moreno, eu iria
dizer como estava a cara dele.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores; Deputados e Deputadas; convidados que aqui comparecem;
os nossos músicos da Orquestra Sinfônica do Piauí; o
cantor e compositor Raimundo Fagner; o nosso amigo
Valdonys; o nosso Chambinho, também cantor e agora
ator, cantando para o Brasil inteiro; João Cláudio Moreno, cantor, compositor e humorista; nosso companheiro
de Senado Ciro Nogueira; nosso colega Osmar Júnior,
Deputado Federal pelo Piauí; nosso Presidente, João
Claudino, que acompanha esta sessão e a dirige com
o sentimento de que estamos prestando uma homenagem a um dos maiores brasileiros, sempre temos
a ideia de que as personalidades da vida política são
os que ascendem aos postos do Senado, da Câmara
Federal, das Assembleias, das Câmaras de Vereadores, aos cargos do Executivo ou à imortalidade dos
juízes, principalmente do Supremo Tribunal Federal e
das cortes de apelação, as cortes superiores, mas eu
digo que, muitas vezes, não. O nosso mundo é feito
deste tipo de gente, gente simples e, como nos disse
aqui o Fagner: um homem humilde e simples que era
o Luiz Gonzaga. A música cantou o Luiz Gonzaga de
ouro, Bê de Paiva, nosso companheiro e amigo.
Nós estamos, aqui, neste dia, em uma sessão
que o nosso Presidente já qualificou como uma sessão do Congresso Nacional, para homenagear um
homem que chamamos de rei, rei de primeira grandeza da arte que a nossa Nação produz: Luiz Gonzaga
do Nascimento, o Rei do Baião. E esse é o principal
gênero de música popular brasileira – ombro a ombro
com o samba, está o baião. É o ritmo do Nordeste, do
sertão, do interior do Brasil.
E estamos num ano especialíssimo – em outras
épocas, absolutamente trágico – para o Nordeste brasileiro: estamos em uma das maiores secas de todos
os tempos.
Para nós, mais jovens, é uma das maiores dos
últimos 40 anos, dessas que nós tivemos a oportunidade de ver e sentir. E ele que disse:
Setembro passou
Outubro e Novembro
Já tamo em Dezembro
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Meu Deus, que é de nós,
.....................................
Assim fala o pobre
Do seco Nordeste
Com medo da peste
Da fome feroz
Assim cantou Luiz Gonzaga a música do cearense
Patativa do Assaré, contando a todo Brasil a saga dos
nordestinos fugindo da seca que tanto sacrifício nos
impõe, essa seca que vivemos agora, neste dezembro
do centenário do Gonzagão. A maior seca dos últimos
40 anos. A seca terrível, que tudo devora.
Estamos buscando criar, neste início do século
21, possibilidades maiores de enfrentar esse fenômeno
da natureza, em especial, com a interligação das nossas bacias hidrográficas. Mas de muito ainda padece,
digamos assim, a nossa região.
A voz forte de Gonzaga ainda ecoa, dirigindo-se
para as autoridades, buscando quebrar os entraves.
Uma obra para atender o povo do nordeste não pode
durar 10 anos. O Zé Dantas, ao lado de Humberto Teixeira e de tantos outros, buscou Luiz Gonzaga, com a
sua voz forte, para denunciar o descaso, a enrolação,
a burocracia, os mestres da burocracia, os mestres da
auditagem, que seguram ou impedem que a velocidade possa ajudar o povo do Nordeste.
Digo isso, companheiro, para mostrar que o centenário do Gonzagão ocorre diante de mais uma tragédia,
fruto da ação da natureza que o homem, com toda a
ciência, ainda não teve a capacidade de dar solução.
E assim vão deixando
Com choro e gemido
Do berço querido
Céu lindo azul
....................................
O pai, pesaroso
Nos filho pensando
E o carro rodando
Na estrada do Sul
Procura um futuro melhor, buscando trabalho e
êxito, como fez Gonzaga na primeira metade do século passado. Era um brasileiro de origem humilde. Sua
mãe era trabalhadora na roça e feirante; seu pai era
agricultor, sanfoneiro de oito baixos. Foi o segundo filho de Januário dos Santos e de Dona Ana Batista de
Jesus. Veio ao mundo na Fazenda Caiçara, em 13 de
dezembro de 1912, dia de Santa Luzia. Não teve Januário dos Santos como sobrenome, como seus oito
irmãos e irmãs.
Por sugestão do padre, foi batizado de Luiz, porque nasceu no dia de Santa Luzia; Gonzaga, por causa
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do nome de São Luiz Gonzaga; Nascimento, porque
dezembro é o mês de nascimento de Jesus.
Ainda menino, começou a acompanhar o pai nos
bailes. Com 14 anos, comprou sua primeira sanfona de
oito baixos, e passou a tocar sozinho. Em 1930, com
17 anos, fugiu de casa após uma surra que levou da
mãe – disse-nos João Cláudio Moreno, que vocês viram ali, toda cena que o João Cláudio Moreno fez para
dar aquela pisa no Luiz Gonzaga. Eita cabra! –, porque
tomou umas cachaças para ter coragem de enfrentar
o pai da namorada que não queria o relacionamento
de um sanfoneiro com a filha.
Exu, sua cidade, é pernambucana, mas está ali,
ligado ao Ceará, porque o Exu é ali daquela região do
Cariri, daquelas partes altas e baixas do Cariri, que
reúne o Ceará, uma ponta do Piauí, o Pernambuco e
também a Paraíba.
Bem mais próximo, foi para o Crato – aquela fuga
–, vendeu a sanfona e embarcou para Fortaleza, onde
pretendia sentar praça. Mesmo menor de idade, ingressou no Exército e serviu no 23º Batalhão de Caçadores.
Eis como contou essa passagem de sua vida a
autora de Vida de Viajante, a Saga de Luiz Gonzaga,
de Dominique Dreyfus:
Quando me apresentei ao sargento, ele me
perguntou quantos anos eu tinha, e eu respondi 21 anos, que era a idade aceitável. Com
isso, se ajeita e o Exército dava até certidão.
Eu era taludinho, trabalhou na enxada, então
ele acreditou. Eu menti, porque, se desse a
minha idade, não ingressava. Alistei-me em
julho, início de agosto, já estava no mundo,
na Paraíba, defendendo uma fronteira. Era
recruta, analfabeto, sem jeito para nada, no
meio dessa revolução.
O País vivia a chamada Revolução de 30, liderada
por Getúlio. No Exército, onde permaneceu por 9 anos,
melhorou sua alfabetização precária e viajou em missões para o Piauí, Rio de Janeiro, Minas, Mato Grosso.
Durante a Guerra do Chaco, conheceu a polca paraguaia. Passou no concurso de corneteiro do Exército
de 1933, e foi elevado a tambor corneteiro de primeira classe, em janeiro de 1933, ganhando o apelido de
Bico de Aço. Foi quando aprendeu algumas noções de
harmonia. Era disciplinado e dedicado, porém, também
cometeu seus deslizes, por exemplo: cumpriu pena de
4 dias de detenção por ter estragado duas baquetas
de tambor – meu Deus do Céu! –. Aprendeu, durante
o serviço militar, tocar violão; depois, aprendeu tocar
sanfona de 48 baixos. Comprou uma sanfona de 80
baixos, pagando prestações adiantadas em uma loja
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em São Paulo e, quando
����������������������������������
foi buscá-la, Raimundo Fagner, descobriu que era um logro – havia sido roubado.
Ele pagou de longe e quando foi receber não
existia. Mas conseguiu, com o dinheiro que carregava, comprar uma outra, abaixo do custo. Ao retornar a
Minas, cumpriu mais quatro dias de prisão por ter se
ausentado do quartel, em Ouro Fino, sem autorização.
Foi atrás de sanfona? Mais quatro dias de cadeia. É
assim, meu Deus.
Em 1939 deixou o Exército e rumou para o Rio de
Janeiro, de onde embarcaria de volta para Pernambuco.
Enquanto esperava o navio, começou a tocar nas ruas
do Mangue, área dos prostíbulos do Rio de então, a
troco de moedas numa latinha. O dinheiro foi bom, ele
desistiu de voltar. Logo foi chamado para tocar dentro
dos bares, onde a gorjeta era segura, a cerveja grátis
e estava protegido da chuva. Gonzaga tentou adaptar-se aos costumes, músicas e sotaques do Rio, mas
um dia um grupo de estudantes cearenses, de quem
ficou amigo, pediu-lhe para cantar músicas do Sertão
nordestino. Atendeu ao pedido e tocou, pela primeira
vez para o público de um bar no Rio, as músicas que
tocava em sua terra natal:
‘’Parecia que o bar ia pegar fogo. O bar tinha lotado, gente na porta, na rua, tentando ver o que estava
acontecendo no bar. Aí peguei o pires. Na terceira mesa
,estava cheio. Aí eu gritei: ‘Me dá um prato!’ Daqui há
pouco, o prato estava cheio. Aí pedi uma bandeja. E
pensei: agora a coisa vai “, relembrou.
Foi assim que, no programa Calouros em Desfile, de Ary Barroso, na Rádio Cruzeiro do Sul, onde se
apresentava com frequência, ele saiu da nota três –
que era a que ele conseguia com as músicas que ele
tocava famosas vindas da Europa e não sei de onde
– que sempre recebia ao cantar valsas e tangos, e alcançou a nota cinco a máxima! –, ganhou 150 mil réis
de prémio e a admiração do Ary e do radialista, cantor
e compositor Almirante, que assistiu sua apresentação.
Pouco depois, conheceu Zé do Norte (Alfredo Ricardo do Nascimento, autor de Mulher Rendeira), que o
contratou para o programa A Hora Sertaneja, da rádio
Transmissora, que atualmente chama-se rádio Globo.
Sua primeira gravação foi como sanfoneiro de
Genésio Arruda e Januário França na canção A Viagem de Genésio, em 5 de março de 1941. Sua participação impressionou os diretores da gravadora. Nove
dias depois, gravou seus primeiros discos: Véspera de
São João e Numa Serenata; e Vira e Mexe e Saudades
de São João Del-Rei.
“Quando eu comecei a cantar minhas músicas
nos cabarés, nos dancings, o povo achou graça, E
quem vende graça ganha dinheiro “.
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Em 1945, venceu a resistência da gravadora e
pôde, finalmente, cantar num disco. Gravou a mazurca
Dança Mariquinha, dele com seu primeiro parceiro, Miguel Lima. Era seu vigésimo quinto disco. Nesse ano,
em 22 de setembro, nasceu Gonzaguinha, filho de sua
companheira de então, Odaléia Guedes.
Nesse período, Luiz Gonzaga, querendo um parceiro nordestino, procurou o músico cearense Lauro
Maia, que lhe apresentou o primo, também cearense,
de Iguatu, Humberto Teixeira, Iguatu e Exu, juntou:
“Eu queria cantar o Nordeste, Eu tinha a música,
tinha o tema, O que eu não sabia era continuar. Eu precisava de um poeta que saberia escrever aquilo que eu
tinha na cabeça, de um homem culto pra me ensinar
as coisas que eu não sabia. Eu sempre fui um bom
ouvidor. Cheguei até a enganar que era culto! (...) No
primeiro encontro com Humberto, em dez minutos já
havíamos escrito a letra de No meu pé de serra. (...)
Essa letra dizia a saudade que eu sentia do Nordeste. E tanto eu quanto Humberto ficamos emocionados
quando terminamos a peça. Sentimos que tinha começado um caminho. E eu senti que estava nas mãos do
autor que eu sempre sonhara “.
A segunda parceria dos dois fez história: Baião,
lançada em 1946. A terceira foi Asa Branca, lançada
em 1947.
Segundo Dominique Dreyfus, o termo ‘baião’, sinônimo de rojão, já existia, designando na linguagem
dos repentistas nordestinos o pequeno trecho musical tocado pela viola, que permite ao violeiro testar a
afinação do instrumento e esperar – e o Fagner deve
saber disso mais do que eu – a inspiração, assim como
introduz o verso do cantador ou pontua o final de cada
estrofe. No repente ou no desafio, cuja forma de cantar
é recitativa e monocórdia, o ‘baião’ é a única sequência
rítmica e melódica.
“O grande estalo de Luiz Gonzaga foi de perceber
a riqueza desse trechinho musical, de sentir que ele
carregava em si a alma nordestina, e foi saber, através
da sanfona cromática, engrandecer, enriquecer, dar
volume a esse rojão melodicamente tão rudimentar. “
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, m 1946,
a toada Olá seu Generá, de Gonzaga com Jeová Portella, foi censurada. Ela dizia:
Ai seu generá, Feijão cum cove que talento
pode dar? Cadê a banha pra panela refoga?
Cadê açúcar por café açucara? Cadê o lombo,
cadê carne de jabá? Que quarqué dia as coisas
tem que melhora. Que sem comida ninguém
pode trabaiá. Seu generá Feijão cum cove que
talento pode dar?
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Na época, presidia o Brasil o general Eurico Gaspar Dutra, e a música só foi liberada depois que os
autores mudaram o nome para Feijão cum Cove e o
refrão para “Aí o que será?”...
Nesse período, voltou a Araripe, com saudade da
família, após quase 17 anos de ausência.
Foi recebido com alegria e orgulho pelo povo,
como contou Marisa Alencar, sua colega de infância.
Ele não tinha esquecido nada daqui. Continuava usando o vocabulário daqui, valorizando
as coisas daqui, que antigamente ninguém
dava valor. Porque quem saia daqui para adquirir condição melhor tinha até vergonha de
dizer que era nordestino. Gonzaga não, ele fala
das coisas daqui, da rede onde se dorme, da
comida que se come, e com o linguajar daqui.
Aproveitou a visita para dar seu primeiro show na
região onde nasceu e o destinou para arrecadar dinheiro
para reparar o Hospital São Francisco, do Crato, que
estava em ruínas. Uma característica que permaneceria até o fim de sua vida: a ajuda aos necessitados, a
solidariedade com o povo sofrido.
Em 47, adotou o chapéu de couro, inspirado no
acordeonista do Rio Grande do Sul, Pedro Raimundo,
que usava bombacha, botas, chapéu gaúcho, guaiaca
e chicote. Mas seu chapéu foi proibido na Rádio Nacional, onde ele e Pedro Raimundo tinham contrato.
A Rádio, no entanto, aceitara a indumentária do artista gaúcho, sem problemas. Mas suas apresentações
fora da Rádio sempre eram com o chapéu nordestino.
Em 53, adotou o gibão de couro, a cartucheira,
a sandália e o chapéu maior, mais parecido com o de
Lampião.
Embora sem militância partidária, Gonzaga participava das campanhas dos políticos com que simpatizava, fazendo apresentações gratuitas nos comícios
e também jingles.
Eu sempre tive uma vocação para estar ao
lado dos governos eleitos, [afirmou explicando
o seu ponto de vista]. Quem chega com ambulância, remédio, quem dá emprego, ajuda,
quem faz barragens? São os governos, nunca
foi a oposição, dizia ele.
Com Humberto Teixeira compôs a música para
a campanha a governador de José Américo, “Paraíba”
– o escritor não ganhou, mas a música se eternizou
com o célebre refrão “Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor”.
Em 50, começou a parceira com Zé Dantas, outro gigante, de quem havia gravado “Vem Morena”, um
ano antes. Essa música, só do Zé, ele colocou como
parceria a pedido do autor, que não queria que o pai
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soubesse que andava compondo e lhe suspendesse
a mesada. Foi seu segundo maior parceiro, que trouxe para as suas canções mais sentimento ainda do
povo nordestino.
A partir dos anos 50, formou banda própria, com
instrumentos usados no nordeste: sanfona, zabumba e
triângulo. Antes, era acompanhado por pandeiro, bandolim, cavaquinho e violão – a. formação de acompanhamento do choro e do samba. O trio instrumental de
sua banda passou a ser adotado por todos os grupos
do gênero nordestino.
Luiz Gonzaga mudou o curso da história da música do Brasil. Segundo José Lins do Rego:
Ele trouxe o sentimento melódico das extensões sertanejas, das léguas tiranas, das asas
brancas, do gemer dos aboios. As tristezas
dos violeiros se passaram para sua sanfona.
O que nos prende ao cantar de Gonzaga é o
que nos arrebata em Noel, é a simplicidade da
melodia, é a doce música que ele introduz nas
palavras, a magia dos instrumentos, a candura
de alma tranquila que se derrama nas canções.
Ele foi também o precursor das canções de protesto que surgiram nos anos 1960, com “Vozes da
Seca”, parceria feita com Zé Dantas em 1953: “Mas,
Doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe
mata de vergonha, ou vicia o cidadão”. Mas esta não é
a característica principal de suas músicas. Elas abordam, principalmente, crônicas sobre o Nordeste, sua
cultura, sua sociedade, seus modos de vida, sua fala:
Eu ia contando as coisas tristes do meu povo,
que demanda do Nordeste pro Sul e pro Centro-Sul, em busca de melhores dias, de trabalho. Porque lá chove no período exato, lá se
sabe o que são as estações. No Nordeste,
as intempéries do tempo são todas erradas,
quando é pra chover não chove. Então, o povo
vai procurar trabalho no Sul, e o Nordeste vai
se despovoando... Então, minha música representa a luta, o sofrimento, o sacrifício de meu
povo. Eu denuncio, critico os governos, mas
com certo cuidado, para não me envolver com
aqueles que gostam de incentivar a violência.
A partir do final dos anos 1950, Gonzaga deixou
de frequentar os noticiários e programas das rádios,
jornais e revistas das capitais, mas continuou juntando de 5 mil a 10 mil pessoas, nas praças do interior.
Percorreu o País todo. Ia de carro, caminhonete, avião,
barco, jumento, do jeito que desse e cantava nas praças, coretos, circos, quartéis, auditórios das rádios, nos
cinemas, na carroceria de caminhão. Para garantir essas apresentações, promovia produtos: cachaça, café,
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fumo, vinho, sabonetes, lojas locais e, com isso, não
cobrava ingresso, quando a cidade era muito pobre.
“Eu chegava à cidade do interior com meus discos,
cantava na praça pública, vendia meu peixe. Foi sempre no Nordeste que eu me arrumei”, disse.
No início dos anos 1960, Gonzaga “saiu de moda”,
com a ascensão da Bossa Nova e, depois, da Jovem
Guarda, mas sempre pontuava no repertório de vários
artistas que então surgiam. Talentos que despontaram
nos anos 1960 e eram meninos ou adolescentes nos
anos 1950 cresceram ouvindo, gostando e aprendendo
a tocar sanfona, por causa do filho de Januário, como
Gilberto Gil, na Bahia, ou Milton Nascimento, em Minas. Em 1965, Geraldo Vandré gravou “Asa Branca” no
seu disco Hora de Lutar, e, em retribuição, Gonzaga
gravou, em 1968, “Caminhando e Cantando”, de Geraldo Vandré.
Nesse mesmo ano, Gilberto
�����������������������������
Gil afirmou: “O primeiro fenômeno musical que deixou lastro muito grande em mim foi Luiz Gonzaga, a primeira grande coisa
significativa do ponto de vista da cultura de massa no
Brasil”.
Ocorreu, então, algo inusitado. O jornalista e radialista Carlos Imperial espalhou o boato de que os
Beatles iriam gravar “Asa Branca”: “Todo mundo correu
em cima. Chama pra programa, paga cache e não sei
o quê, gravei programa, ganhei dinheiro e Carlos Imperial na maior gozação do mundo, divertiu-se o rei do
baião”. Os Beatles não gravaram, mas o grego Demis
Roussos gravou “White Wings”, a versão inglesa da
canção sertaneja, nos anos 1970.
A relação de Gonzaga com o Ceará e do Ceará
com Gonzaga, nesta coisa regional nossa lá do pé do
Ceará, vai além, muito além das parcerias ou gravações
com artistas da terra. Aliás, Luiz Gonzaga – digamos
assim – é cearense: recebeu esse título da Assembleia
do meu Estado, em 1975.
Assim como tantos de nós, Fagner ficou encantado com sua música. O primeiro show que ele viu, quando criança, foi Luiz Gonzaga numa praça em Fortaleza:
“Isso me marcou profundamente a vida toda, ele foi e
continua sendo um incentivo, um exemplo, um espelho
pra minha geração” – pode até dizê-lo depois. No seu
segundo LP – e havia isso; o pessoal não sabe o que
é, mas LP existia –, Fagner fez grande sucesso com
a regravação de “Riacho do Navio”. É verdade, foi um
sucesso enorme!
Em 1971, no exílio, Caetano fez sua versão de
“Asa Branca”, que Luiz Gonzaga ouviu no Ceará. E
disse então:
Um dia, em Fortaleza, estava passando em
frente a uma loja de discos e o vendedor me
chamou:
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– Ô Seu Luiz, o senhor já ouviu a Asa Branca
cantada por Caetano Veloso?
(Vai cantar também, João Cláudio Moreno, a
parte do Caetano? O Fagner faz a voz do Luiz
Gonzaga; e você, do Caetano.)
– Não ouvi ainda não.
– Quer ouvir?
– Agorinha! – e entrei na loja. Ele me deu a
capa enquanto colocava o disco na vitrola. Essa
capa, com uma fotografia dele com aquele
casaco de inverno, expressava tanta tristeza,
mas tanta tristeza, que meus olhos se encheram de lágrimas. Quando tocou o disco, aí eu
chorei por dentro de mim. Mas, quando ele
fez aquela gemedeira do cantador sertanejo,
aí eu não aguentei, chorei feio! Foi uma das
maiores emoções que eu tive na vida.
Era a turma no exílio cantando “Asa Branca”.
onzaga nunca teve parada. Em 1977, tornou-se
verbete da Enciclopédia Universal Britânica, com foto
em cores.
Em 1980, apresentou-se para o Papa. E alguém
sabe onde foi? No Castelão, Fortaleza, durante a primeira visita de João Paulo II ao Brasil.
Em 1982, fez seu primeiro show em Paris e para
lá voltaria em 1986.
Em 1984 recebeu seu primeiro Disco de Ouro
(100 mil cópias vendidas) pelo LP Eterno Cantador e,
depois, recebeu outro, pelo LP Danado de Bom.
Em 1984, recebeu o Prêmio Shell, que antes
havia sido concedido apenas a Pixinguinha, Dorival
Caymmi e Tom Jobim.
Em 1985, recebeu uma homenagem internacional de sua gravadora, a RCA, o Nipper de Ouro, e dois
Discos de Ouro por Sanfoneiro Macho.
Seu próximo LP, Forró de Cabo a Rabo, de 1986,
recebeu dois Discos de Ouro e seu primeiro de Platina.
O Rei do Baião ajudou a promover inúmeros músicos, como Dominguinhos, que conheceu em 1954,
em Garanhuns.
Dominguinhos se apresentava com os irmãos,
numa feira, para ganhar uns trocados. O garoto, com
seus 14, 15 anos, tocava uma oito baixos. Gonzaga
prometeu-lhe uma sanfona melhor.
Apoiou Jackson do Pandeiro, coroou Carmélia
Costa, como a rainha do baião, e Marinês, como a
rainha do xaxado. “Quem tem talento não tem medo
de perder. Eu botei um mundo de artistas cantando
na minha linha e que é que deu? Reforcei as minhas
criações e saí lucrando até hoje”, afirmou.
Generoso e solidário com os humildes, como
maçom favoreceu Exu e outras cidades com seu trabalho. Com o lucro do livro O Sanfoneiro do Riacho
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da Brígida, Vida e Andanças de Luiz Gonzaga, que
ditou a Sinval Sá, publicado em 1966, construiu uma
escolinha no Araripe e pagou o salário da professora
durante quatro anos.
Com o Padre João Câncio, organizou a Missa
do Vaqueiro, em 1970 – você já cantou lá, Fagner? –,
o que serviu para organizar esses trabalhadores em
defesa de seus interesses, das suas lutas, que era a
luta pela reforma agrária, no meio da ditadura militar.
Então, imagina a sabedoria, a sapiência de como enfrentar o adversário sem ele nem saber que você o estava enfrentando. Olha a genialidade do Luiz Gonzaga!
Arregimentou – isto aqui ele que está dizendo,
viu, Fagner? – Fagner, Gilberto Gil, João do Vale, João
Bosco, Sivuca e Chico Buarque para fazerem shows
para socorrer as vítimas da seca que arrasou o Nordeste de 1979 a 1984.
Ninguém entende isso no Brasil, não, porque não
se sabe o que é uma seca, um período de estiagem
que vai de 1979 a 1984. E sabe o que aconteceu em
1984? Uma enchente que quase arrasou o Nordeste
todo. Você imagina como é que são as coisas. Não se
entende, não, Cristovam, no Brasil, o que é uma estiagem prolongada, que arrasa com a economia. Todo
socorro que se der é pouco, porque a economia já foi,
absolutamente, destruída.
E são esses homens que Luiz Gonzaga arrebanhou para cantar em defesa do Nordeste brasileiro; e
criou a Fundação Vovô Januário com o mesmo objetivo.
Participou do show do Primeiro de Maio de 1984,
promovido pelo Centro Brasil Democrático, em favor
dos sindicatos de trabalhadores.
Como escreve Dominique Dreyfus:
Luiz Gonzaga fazia parte da categoria “gênio”
e, portanto, tinha todas as características que
cabem aos gênios: era sensível, sonhador,
encantador, sedutor, inteligente, engraçadíssimo, generoso, mas também violento, autoritário, instável, imprevisível, impaciente, cheio
de contradições. E também terrivelmente só,
sofrido, “incompreendido”.
Luiz Gonzaga casou com Helena das Neves Cavalcanti, em 1948. Em 1987, assumiu publicamente o
relacionamento que tinha há 12 anos com Edelzuita
Rabelo. Morreu em 2 de agosto de 1989 de infarto, mas
já em função de um câncer na próstata e metástase
na estrutura óssea do cantor.
O cordelista José João dos Santos, Azulão, registrou:
Foi Luiz Lua Gonzaga
Que o Brasil todo se ufana
Dele nascer no Nordeste
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Na gleba pernambucana
O filho de Januário
E dona Maria Santana.
Adeus a Luiz Gonzaga
Zeloso, amigo e irmão.
Uma estrela que brilho
Levou depois seu clarão
Agora descança em paz
O grande Rei do Baião.
Viva Luiz! Luiz Gonzaga do Exu! Luiz Gonzaga
do Iguatu, do Pernambuco, do Ceará, do Piauí, da
Paraíba! Luiz Gonzaga do Nordeste! Luiz Gonzaga
brasileiro, filho, humilde, do nosso povo!
Viva Luiz Gonzaga! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, pela Liderança do PTB.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador João Vicente Claudino, ilustre representante do Piauí; Sr. 4º Secretário, Senador Ciro
Nogueira, também do Piauí; primeiro signatário do requerimento desta sessão, Senador Inácio Arruda, que
acabou de nos honrar com a sua brilhante palavra, e
que é do Ceará; Exmº Sr. Deputado Osmar Júnior; maestro da Orquestra Sinfônica de Teresina, Sr. Aurélio
Melo; cantor João Cláudio Moreno; cantor Raimundo
Fagner, que tive oportunidade de conhecer na minha
terra, no Estado de Roraima.
Quero cumprimentar, também, o cantor Chambinho do Acordeon e sua esposa Daniela Piccino. O
cantor Chambinho é intérprete, como ator e cantor, no
filme Gonzaga de Pai para Filho.
Quero dizer que várias razões me trazem, emocionado, a este momento desta sessão.
A primeira a de ser um filho de um cearense, que
foi do Ceará para Roraima na década de 40, como diziam naquela época, como mata-mosquito. Foi para lá
pelo Serviço Especial de Saúde Pública e já encontrou
a minha mãe, que tinha nascido em Roraima, filha de
paraibanos que foram para lá na década de 30. Portanto, de um lado, tenho sangue cearense; do outro
lado, sangue paraibano. Então, na verdade, nas minhas
artérias e veias corre muito do sangue nordestino.
A segunda coisa que também me traz muita
emoção de estar aqui presente e que pouca gente
sabe é que Luiz Gonzaga foi um ilustre maçom, um
maçom que compôs uma música a que vou me referir
durante minha fala, em homenagem exclusiva à Maçonaria. E eu, como maçom, sinto-me muito honrado
de poder também falar de uma pessoa do povo, que
é um exemplo de homem e que diz muito bem o que
são os maçons.
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Por terceiro, Senador Inácio, a V. Exª, que foi o
primeiro signatário, dizer que eu fui, digamos assim,
vítima de um incidente em uma sessão que eu estava
presidindo. Era uma sessão ordinária, em que um Senador pediu a palavra para uma comunicação inadiável,
elogiou a presença do cantor Chambinho aqui. Até aí
tudo válido, mas ele queria que o cantor cantasse naquela sessão ordinária, e eu, como Presidente, tinha
de fazer cumprir o Regimento. E não podia, de fato,
deixar que ele cantasse, diferentemente desta sessão,
que é especial, convocada com o objetivo de homenagear Luiz Gonzaga.
Então, eu quero dar esta explicação. Não que eu
esteja com remorso, porque aprendi com o meu pai,
cearense, que você tem sempre de fazer a coisa certa;
fazer sempre a coisa que está na lei, ou que está na
regra. E foi o que eu fiz naquele dia.
Nada contra o cantor, nada contra o povo nordestino, porque seria uma incoerência eu, filho de nordestino, neto de nordestino, ser contra ou ter qualquer
preconceito contra o nordestino. Até porque eu não
tenho preconceito contra ninguém. A minha cabeça é
de médico. Sou médico. Médico não tem preconceito.
Médico não analisa o paciente pela cor da pele, pelo
status social ou pela região de onde ele é. Então, não
tenho isso comigo.
Mas eu quero dizer, aqui, portanto, que essas
razões me trazem, com muita alegria, a esta tribuna.
De uma das muitas músicas que ouvi desde a
minha infância, de Luiz Gonzaga, o meu pai gostava
de repetir uma frase, que dizia o seguinte: “a esmola
dada ao cidadão são ou avilta ou vicia o cidadão”. O
meu pai dizia que a última coisa que se tem a fazer é
pedir; que se tem de trabalhar. Aí, às vezes, algumas
pessoas diziam: “Não, fulano, me dá isso porque é
melhor pedir do que roubar”. E meu pai dizia que Luiz
Gonzaga perguntava se só existiam essas duas opções,
pedir ou roubar. “E trabalhar, não é a primeira delas?”
Então, na verdade, muitas das coisas que aprendi
com meu pai se deveram muito à cultura nordestina,
do homem trabalhador, do homem que não tem medo
até de deixar a sua própria terra e se aventurar.
Imagine Roraima, aonde hoje se vai de avião a
jato – não é, Fagner, já foi lá –, mas, naquela época em
que meu pai foi, ia-se de navio até Belém, de Belém
para lá num barco menor, e de Manaus para lá ia-se
praticamente de canoa.
Mas eu fico feliz de estarmos, hoje, aqui, reunidos
para homenagear uma das maiores glórias da música
popular brasileira, que é Luiz Gonzaga, por ocasião
do seu centenário de nascimento, que ocorre no dia
13 de dezembro. Como é possível que nesta data nós
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não tivéssemos brecha para fazer uma sessão desta,
ela foi adiantada para hoje, dia 3.
Esse exímio instrumentista e grande compositor,
já foi dito aqui, nasceu em Exu, uma cidade do extremo
oeste de Pernambuco, a cerca de 630 quilômetros do
Recife. E aprendeu a tocar sanfona com o próprio pai,
Januário, personagem citado em uma de suas principais obras, Respeita Januário.
Para ser mais exato, Luiz Gonzaga nasceu no
sopé da Serra do Araripe, fato que inspirou uma de
suas primeiras composições, que se chama No Meu
Pé de Serra, e que se inicia assim: “Lá no meu pé de
serra, deixei ficar meu coração [eu não tenho a virtude
de alguns Senadores que até cantam, eu só sei falar]
Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão”.
Ainda adolescente, animava os bailes, os forrós
e as feiras das regiões; no princípio, acompanhado
pelo pai.
Por causa de um amor que não foi aceito pela
família da namorada, nem por seus pais, acabou por
fugir para o Ceará e lá ingressou no Exército Brasileiro.
Ficou na vida militar por quase 10 anos, exercendo a
função de corneteiro, tendo vivido em vários Estados
por força das transferências comuns da vida militar.
Por sinal, aqui quero fazer uma observação. Eu
estive, recentemente, em um congresso maçônico
em Juazeiro, e lá, a Banda da Polícia Militar fez uma
homenagem muito linda: um dos soldados da Banda
cantou, de maneira exemplar, várias músicas do cantor Luiz Gonzaga, entre as quais a Acácia Amarela.
Mas, continuando, ele deu baixa do Exército em
1939 na cidade do Rio de Janeiro, então capital do
País, para tentar a vida de músico. No início, dedicou-se à música instrumental como solista, apresentando-se com a clássica vestimenta, paletó e gravata, executando ritmos variados: choros, sambas, foxtrotes e
outros gêneros de músicas estrangeiras populares
àquela época.
Em 41, foi muito aplaudido no programa de Ary
Barroso ao executar uma música, de sua autoria, denominada Vira e Mexe, o que lhe valeu um contrato
com a RCA Victor, à época, e a gravação dessa música, seu primeiro registro em disco. Mas, só em 45,
gravaria a primeira composição cantada, a mazurca
Dança Mariquinha, com parceria de Saulo Augusto
Silveira de Oliveira.
Seu maior sucesso, uma das músicas mais gravadas e interpretadas até hoje no Brasil, veio a público
dois anos depois, em 1947: Asa Branca, com letra de
Humberto Teixeira.
Mesmo fazendo música de características marcadamente nordestinas, considerada música regional,
esse incomparável artista abriu caminho, por assim di-
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zer, para todos os grandes artistas da região que se lhe
seguiram e foram dominar o grande mercado musical
brasileiro, cuja base são os Estados da Região Sudeste.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
convidados ilustres que aqui nos abrilhantam tanto aqui
no plenário quanto nas galerias, de origem humilde,
saído do mais profundo sertão pernambucano, Luiz
Gonzaga pode ser considerado uma personalidade
ímpar entre todas as figuras que engrandeceram a
história deste País. O legado cultural que ele nos deixou é de valor inestimável, realçado pelo mérito de
fazer da música nordestina um patrimônio nacional
inquestionável.
Reconhecido como homem de mérito por seu trabalho, passou, a partir de 1971, a integrar a Maçonaria,
que tantos bons e grandes serviços já prestou para a
história e para a população brasileira, tendo chegado
ao grau de Mestre Maçom.
Na qualidade de membro destacado de tão tradicional Instituição, da qual também me honra fazer parte,
compôs, em parceria com o também maçom Orlando
Silveira, a música Acácia Amarela, cuja letra eu vou
ler. Não vou cantar, porque não tenho a qualidade de
alguns Senadores que aqui cantam.
A letra é a seguinte:
Ela é tão linda, é tão bela
Aquela acácia amarela
Que a minha casa tem.
Aquela casa direita, [a casa a que ele se refere
é a Loja Maçônica, é a Maçonaria]
Que é tão justa e perfeita,
Onde me sinto tão bem.
Sou um feliz operário [operário é como nós
nos chamamos, obreiros, trabalhadores de
uma grande obra social.]
Onde aumento de salário
Não tem luta nem discórdia [aumento de salário aqui é a passagem de um grau para o
outro; ele passou do grau 1, 2, até chegar ao
grau de Mestre Maçônico].
Ali o mal é submerso [isto é, nós trabalhamos
para submergir o mal, para acabar com o mal]
E o Grande Arquiteto do Universo [que é como
nós, maçons, chamamos Deus. Nós chamamos
Deus de “O Grande Arquiteto do Universo”. Outras religiões chamam de Alá, de Jeová; enfim,
não interessa o nome que tenha, é “O Grande Arquiteto do Universo”. E termina a letra:]
É harmonia, é concórdia...
É harmonia, é concórdia...
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, existe uma
explicação de José Castellani, que foi um ilustre autor
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maçom, em seu livro Dicionário Etimológico Maçônico, para a reverência que os maçons demonstram por
essa planta, a acácia. No Egito, as acácias eram árvores sagradas e tinham o nome hieroglífico de shen.
Já a Fraternidade Rosa Cruz ensina que a acácia foi
a madeira usada na confecção da cruz em que Jesus
foi morto. O tabernáculo hebraico era feito de madeira de acácia, assim como a Arca da Aliança, a mesa
dos pães propiciais (ou pães da proposição), e o altar
dos holocaustos.
Na Maçonaria, além de ser o símbolo da Grande
Iniciação, a acácia representa também a pureza e a
imortalidade de ser o símbolo da ressurreição por influência da Divina Mística dos Árabes e dos Hebreus.
Srªs e Srs. Senadores, para a Irmandade Maçônica é motivo de justo orgulho ter abrigado em seus
quadros tão importante personalidade do meio musical,
artístico e, além disso, ser objeto de homenagem com
uma composição tão bela, cuja letra eu acabei de ler.
Por isso, aproveito esta ocasião para unir-me às
homenagens programadas para a ocasião do centenário
de Luiz Gonzaga, reconhecidamente um dos melhores
nomes já surgidos na música brasileira.
Seu estilo inconfundível na execução das variações rítmicas do acordeom passou a ser imitado pelos instrumentistas que se aventuraram pela música
nordestina e que lhe tributaram enorme respeito. É a
herança marcante desse talento.
Como foi dito aqui, Luiz Gonzaga não é mais um
patrimônio do Nordeste. É um patrimônio do Brasil.
Portanto, nós, nortistas, nos sentimos muito honrados,
porque somos resultado da ousadia dos nordestinos
de irem para lá naquela época, desde os soldados da
borracha até aqueles que foram para lá, sempre em
busca de uma melhor vida para suas famílias. Muitos
fugiam da seca do sertão, mas muitos também iam
exclusivamente trabalhar numa região onde achavam
que teriam condições de propiciar uma vida melhor
para seus filhos.
Como meu pai dizia, o pai dele foi capaz de propiciar a ele o ensino médio, e ele dizia que não ficaria
conformado se não tivesse todos os filhos doutores,
isto é, se todos os filhos não tivessem feito uma faculdade – um objetivo de vida que anima o nordestino na
sua quase totalidade.
Portanto, eu quero aqui encerrar cumprimentando todos os que aqui estão, os telespectadores da TV
Senado e os ouvintes da Rádio Senado, pela oportunidade de prestar essa homenagem a Luiz Gonzaga.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou
quebrar o protocolo, porque vou ter de me ausentar.
Tenho uma reunião agora com o Governo para tratar
da questão do Orçamento. Eu sou o Relator-Geral do
Orçamento. Como está marcada uma reunião às 13
horas, eu não poderia deixar de, simplesmente, registrar
aqui, com muito orgulho, como brasileiro, como pernambucano, como conterrâneo de Luiz Gonzaga, como
conhecedor de Luiz Gonzaga, como quem conviveu em
Pernambuco com Luiz Gonzaga, a minha satisfação e
o meu orgulho por participar deste evento no Senado
Federal, em que o Senado fala em nome do Brasil.
Quero saudar todos os membros da Mesa; o Fagner; o nosso companheiro e querido amigo, o compositor Chambinho; o Presidente João Vicente Claudino;
o Senador Ciro Nogueira; o Senador Inácio Arruda; o
Deputado Federal Osmar Júnior; o Sr. Aurélio Melo e
o Sr. João Cláudio Moreno.
Sr. Presidente, estou com um discurso para entregar e farei o registro. À tarde, eu me pronunciarei
também sobre essa questão, mas eu gostaria de registrar a minha satisfação e a minha homenagem, a de
todo o povo brasileiro e a do povo de Roraima a Luiz
Gonzaga, que, sem dúvida alguma, tem um espaço
muito forte no nosso coração, na nossa formação, na
formação do País, na musicalidade do País e no transbordamento da cultura nordestina para todo o País e
para todo o mundo.
Então, quebrando o protocolo, fica aqui o meu
registro.
Peço para registrar como lido o meu discurso,
Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Faremos o registro de acordo com
o Regimento, Senador Romero Jucá.
Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque, pela Liderança do PDT.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador João Vicente Claudino; Senador Ciro
Nogueira; Senador Inácio Arruda, a quem nós temos
de agradecer pela iniciativa deste evento; Deputado
Federal Osmar Júnior; Sr. Aurélio Melo, maestro da
Orquestra Sinfônica de Teresina; cantor João Cláudio Moreno; Chambinho do Acordeon, a quem devo a
grande emoção que senti ao assistir ao filme, quero
dizer que foi um dos filmes que mais me tocaram em
toda a minha vida e que ser pernambucano ajudou.
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Aqui, digo ao Fagner que ele tem razão, que o
Luiz Gonzaga é cearense, porque nós o fizemos em
Pernambuco e o demos de presente ao Brasil, e o
Ceará faz parte do Brasil. Da mesma maneira, o Ceará fez Fagner e o deu de presente ao Brasil. Por isso,
você também é pernambucano. (Palmas.)
Creio que esta é uma sessão que raramente se
faz, Senador Inácio Arruda, com uma homenagem a
um poeta, a um filósofo, a um ecologista, a um crítico
social, a um nacionalista, a um cantor, como foi Luiz
Gonzaga. E nós deveríamos fazer mais isso, porque um
país é feito pelos seus poetas. É ilusão achar que um
país é feito pelos seus generais e pelos seus políticos
ou é até descoberto pelos seus navegantes. Enquanto
um poeta não canta, enquanto o seu canto não chega
ao povo, o país não existe.
É claro que o Nordeste pode ter sido muito mais
trabalhado, na prática, desde Maurício de Nassau. Foi
trabalhado, intelectualmente, por Celso Furtado, por Josué de Castro, por Gilberto Freyre. Mas, enquanto Luiz
Gonzaga não fez seus poemas e suas músicas, que
nos tocaram o coração, o Nordeste não existia. Eu digo
Luiz Gonzaga simbolizando Patativa e outros poetas.
Pernambuco existe quando a gente se balança
ao ouvir o frevo. É o músico, é o poeta que faz com
que um país chegue ao coração das pessoas que nele
moram. Sem os poetas, podemos até ter uma carteira de identidade de brasileiros, mas não há alma. É o
poeta, é o músico que faz a alma. E um país tem de
ser, sobretudo, sua alma.
Por isso, nós estamos aqui, no Centenário de Luiz
Gonzaga, homenageando-o, agradecendo-lhe por tudo
que fez para que nós descobríssemos e colocássemos
dentro de nós o sentimento de Brasil e – não podemos
deixar de citar, porque o regionalismo faz parte de um
país – o sentimento de Nordeste. Aí é preciso dizer que
o sentimento de Luiz Gonzaga é muito mais do que de
Pernambuco, é do Nordeste – é, portanto, brasileiro.
Eu não vou aqui lembrar a vida de Luiz Gonzaga,
que já foi tão lembrada. Eu queria mencionar alguns
pontos da obra dele que me tocam como tudo aquilo
que ele foi. Peguei pequenos pedacinhos, por exemplo, do filósofo. Eu podia buscar muita coisa do filósofo Luiz Gonzaga, mas eu queria tocar aqui em uma
música que se chama A Mulher do Meu Patrão, em
que ele mostra o vazio da vida de uma mulher que já
tem tudo resolvido e a compara com a labuta de uma
mulher do povo.
Sartre adoraria ter visto isso, porque é uma aula
de existencialismo. É uma aula de existencialismo
aquela sua música.
Ele foi um filósofo. Eu creio que, como poeta, é
tudo dele, mas há um verso que eu creio, aliás, dois,
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que eu escolhi que para mim são muito importantes. Um
é quando ele diz, em “Amor da Minha Vida”: “Trocastes
por saudade a felicidade de meu coração”. Esse é um
verso que se pode colocar como um dos maiores versos de um poeta da língua portuguesa, “trocastes por
saudade a felicidade de meu coração”. Como também
quatro palavrinhas – podíamos até dizer duas – do final,
o último verso de “A Morte do Vaqueiro”, quando ele
diz: “só lembrado do cachorro”. Vejam que conteúdo
essas palavrinhas têm. O vaqueiro sofreu, o vaqueiro
morreu, o vaqueiro foi enterrado e “só lembrado do
cachorro”. É a maneira mais completa de falar o que é
uma pessoa pobre, mas que teve lealdade, a lealdade
do seu cachorro.
O Prof. Luiz Gonzaga não precisava falar tanto
do “ABC do Sertão”, em que ele toca diretamente na
ideia de educação, mas o que eu acho importante do
Professor, Senador Inácio – o senhor talvez aceite isso
melhor do que muitos –, é como ele conseguiu mostrar
ali que há imperialismo até na maneira como a gente
diz as letras. Nós somos obrigados a dizer as letras
da maneira como um padrão da cultura mais forte nos
faz dizer, e ele se rebela a isso. E aí é que há um outro
lado Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga nacionalista, que
faz um verdadeiro hino à Petrobras, que faz uma poesia
a Paulo Afonso, começando a citar Delmiro Gouveia.
Ele ali demonstra o nacionalista, que, talvez, Senador
Mozarildo, tenha a ver com a influência maçom que
foi feita para ele, porque há um nacionalismo grande.
E há aquilo que talvez seja o mais comum na sua
obra e o mais atual: um grande ecologista. As músicas
e os poemas de Gonzaga são dignos do mais atual
sentimento ecologista. A própria “Asa Branca”. “Asa
Branca” é uma música ecologista, em que ele mostra
que um pássaro sente quando a chuva está voltando.
Não são os meteorologistas apenas, não é a ciência que mostra as coisas. São as relações entre as
partes da natureza, que conversam entre elas, como
“Acauã” também é uma conversa pelo outro lado da
seca.
Ele foi um ecologista em “Asa Branca”. Ele foi
um ecologista para mim maravilhoso no que se chama
“Apologia ao Jumento”, em que ousa fazer uma apologia daquilo que nós todos usamos como sinônimo
de algo negativo. E ele põe isso na música: agradecemos ao jumento tudo aquilo que ele faz, chamando de
jumento tudo aquilo de que não gostamos. Não com
essas palavras.
A “Apologia ao Jumento” é um exemplo do ecologismo mais radical, que é o ecologismo que respeita cada
espécie de vida, que não aceita a ideia arrogante do antropocentrismo, que despreza os outros animais. A “Apologia ao Jumento” mostra que cada animal merece ser
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respeitado e que um dos grandes defeitos da civilização
industrial é essa visão fria, arrogante dos antropocêntricos.
E, finalmente, o “Xote Ecológico”, que é absolutamente completo. Ele coloca ali todo o sentimento
que tem da ecologia. Não é por outra coisa que ele
diz – vale a pena lembrar – o seguinte: “Não posso
respirar, não posso mais nadar”. Vejam que maneira
poética de dizer! A gente usa livros e livros para falar
sobre projeções e projeções de dióxido de carbono e
de tanta coisa. “Não posso respirar, não posso mais
nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar”.
Que força! É o que está acontecendo. A única coisa
que a gente precisa mudar aqui é que a terra para ele
está com T minúsculo, o solo. Basta a gente colocar
o T maiúsculo para falar do Planeta, e essa frase diz
tudo: a Terra, o Planeta, está morrendo. Não dá mais
para plantar. “E, se plantar não nasce; se nascer, não
dá”. É o que estamos vendo hoje no mundo, em alguns
lugares mais do que em outros.
“Até pinga da boa é difícil de encontrar.” Aqui ele
mostra que a crise ecológica leva a um sofrimento e a
um sacrifício dos aspectos do lazer, dos aspectos do
prazer. Quando a gente destrói a natureza, não é só
a natureza que morre; é a nossa vida, é o nosso lado
lúdico, que, no caso, ele simboliza na “pinga da boa”.
“Cadê a flor que estava aqui?” A flor não está
mais, e as que estão não vão durar muito. Esse é um
sentimento que é difícil colocar numa frase, num verso.
E ele responde: “Cadê a flor que estava aqui? Poluição
comeu” – e ainda há gente que nega isso! “E o peixe
que é do mar? Poluição comeu. E o verde onde é que
está? Poluição comeu.” E ele conclui: “Nem o Chico
Mendes sobreviveu”.
Isso mostra a sua visão crítica social, que, talvez, mais forte esteja não numa música composta por
ele, mas, sim, em “Triste Partida”, simbolizada por ele,
mesmo que Patativa tenha sido o autor. Eu escutei ali
que ele até queria que fosse dele, Patativa, e que era
a sua música preferida.
Eu lembro o primeiro dia em que ouvi “Triste
Partida”. Eu lembro. Eu estava fora do Brasil, naquele
período em que tantos de nós ficamos fora. Apesar
de pernambucano, eu nunca havia escutado “Triste
Partida”. Foi tão importante, que eu lembro quando foi.
Eu lembro o que eu senti. Eu lembro que quis ouvir
outra vez. E, de lá para cá, muitas vezes eu ouvi essa
música, que conta os aspectos de quando se planta,
a espera para plantar, que não é permitido, o dia em
que você tem que ir embora, a venda do cavalo, a venda do que tem e aquela frase tremenda, que diz que
sempre tem um fazendeiro doido para comprar aquilo
que os retirantes têm que vender para ir embora. Ele
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diz que o fazendeiro, feliz, comprou tudo o que ele tinha e depois vai contando a vida em todas as partes.
“Por terras alheias nós vamos vagar.” Quando diz
“por terras alheias nós vamos vagar”, lembra não apenas o Brasil, mas também vira um internacionalista. Há
2 mil anos, os judeus vagaram. Agora, os palestinos
vagam. E 50 milhões de seres humanos hoje são refugiados. Estão vagando, sem bandeira, sem carteira
de identidade, sem passaporte, sem pátria, sem hino.
Ele foi capaz de falar tudo isso, mas o final de
“Triste Partida”, a meu ver, é o mais forte de tudo. Não
apenas só vê cara estranha, trabalha um ano, dois
anos, três anos, mas nunca ele pode voltar. Por quê?
Porque só vive devendo.
Essa é uma crítica social das mais profundas.
E aqui não são só os nordestinos que vão para São
Paulo. Essa é a realidade do Brasil de hoje, do mundo de hoje, em que nós acabamos com a escravidão
de vender seres humanos e criamos a escravidão da
dívida. A dívida para consumir, para trocar de carro,
para comprar uma casa na praia e, às vezes, até para
comer, comprando fiado. Esta é a ideia: “Só vive devendo”. Depois, vem: “Saudade...”.
E diz:
Distante da terra
Tão seca mas boa
Exposto à garoa
A lama e o paú
Meu Deus, meu Deus
Faz pena o nortista
Tão forte, tão bravo
E vejam a conclusão: “Viver como escravo/No
Norte e no Sul”.
Esse é um hino, um hino com a carga crítica da
realidade em que vivemos. Tirem “faz pena o nortista”
e coloquem, em vez de “nortista”, “o trabalhador”, e
se tem o sentimento completo. Tirem “o trabalhador”
e coloquem “o ser humano” no mundo de hoje, e se
tem isto: “Viver como escravo no Norte e no Sul”, viver
como escravo aqui ou ali, viver como escravo de um
sistema perverso, de uma civilização maldita, que nos
escraviza dizendo nos libertar.
Luiz Gonzaga nos mostrou isso, porque ele era um
poeta. E foi preciso que eu, como professor, lesse e analisasse o poema dele, para poder entender o que eu penso.
Esse é o grande poeta, aquele que faz a gente
descobrir o que é que a gente pensa. Foi um grande
poeta, foi um grande filósofo, foi professor, foi nacionalista e foi um grande brasileiro, nascido em Pernambuco e doado ao Brasil, como Fagner nasceu no Ceará
e foi dado de presente ao Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Prezado Sr. Presidente desta sessão, Senador
João Vicente Claudino, prezado Senador Inácio Arruda, Senador Ciro Nogueira, Deputado Federal Osmar
Júnior, Senador Cristovam Buarque, Sr. Aurélio Melo,
mestre da Orquestra Sinfônica de Teresina, Sr. João
Cláudio Moreno, Fagner, Chambinho do Acordeon, que
nos honram com suas presenças, quero, de forma muito
especial, cumprimentar o diretor de teatro B. de Paiva,
que muito nos honra com sua presença e, em nome
dele, cumprimentar todos os artistas aqui presentes.
Luiz Gonzaga foi, sem dúvida, o maior expoente
deste celeiro musical chamado Brasil. Além de ser o
maior difusor da sanfona no País, reuniu em sua música elementos de todas as três matizes culturais do
povo brasileiro: a sanfona, herdada da música europeia, mas já apropriada pelas feiras e festas populares
do Nordeste brasileiro; o ganzá, de origem indígena; e
a zabumba, que, mesmo sendo autenticamente brasileira, tem sua base na herança da rítmica africana.
Com um talento raro, musicalidade autêntica,
acurada rítmica e um vastíssimo repertório poético-melódico, Luiz Gonzaga herdou a sanfona no sertão
de Pernambuco, em uma pequena cidade chamada
Exu. Aprendeu a tocar vendo e ouvindo o pai, o sanfoneiro Januário dos Santos, que animava bailes e
consertava foles.
Foi pela força extraordinária, mas também trágica,
da aridez nordestina, que Luiz Gonzaga fez da sanfona universal um instrumento de afirmação nacional e,
principalmente, do Nordeste brasileiro, como narrativa
pessoal que reveste de poder uma região e uma cultura.
Pela voz de Luiz, o Brasil se descreve pela cultura
nordestina, pelos sertões, pelos festejos, pela natureza,
pelo futebol, pelos doutores semiletrados e coronéis,
pelos cordéis e repentistas, pelo cangaço, pela reforma agrária, pelos caboclos, rezadeiras, contadores de
histórias, pela paisagem pernambucana, pelas águas,
matos, caminhos, chuvas e secas.
Luiz é a bandeira do Sertão nordestino, em que
tremula o Brasil inteiro.
Neste ano em que celebramos o centenário do
seu nascimento, esse sentido e esse sentimento de
brasilidade presentes em sua obra ficaram ainda mais
evidentes. Temos celebrações em todo o País, com
releituras diversas, reapropriações feitas até em rap
e rock, além de obras belíssimas publicadas, como o
livro publicado pelo artista Bené Fonteles, que também
assinou a curadoria de uma extraordinária exposição
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que está aqui em Brasília, até o dia 5 de dezembro –
apenas mais alguns dias –, no Palácio do Planalto. Para
quem não foi, vale realmente a pena conferir.
Assim como também vale a pena assistir ao filme
de Breno Silveira, Gonzaga – de Pai para Filho, que
nos mostra uma face mais íntima e intensa da vida de
Lula, seus altos e baixos, e a delicada relação com
seu filho, também cantor e muito talentoso, o saudoso Gonzaguinha.
Além disso, diversas releituras e recriações da
obra de Luiz Gonzaga ganharam o cenário nacional.
Tivemos uma adaptação extremamente sofisticada da
obra com direção do músico Chico César. Os forrós,
baiões, xotes, toadas, xaxados, cocos e xeréns foram
transformados por esse grande músico paraibano, pelas
cordas dos violinos, do violoncelo, da viola clássica e do
contrabaixo acústico do Quinteto da Paraíba. Mesmo
sendo uma apresentação com instrumentos eruditos, o
que surpreende foi ver, naquele espetáculo, a força da
verve popular pela erudição, a sofisticação da obra de
Gonzaga, os matizes europeus, indígenas e africanos,
deglutidos e devolvidos numa musicalidade autêntica,
expressiva e requintada, tanto pela dimensão melódica
quanto na rítmica, simbólica e poética.
Gonzaga não era para amadores. Sua sofisticação estava na simplicidade, saía do mais do mesmo,
com criações arrojadas, mas de grande apelo popular. Fundia maxixe e o choro, xote e xaxado e tantos
outros gêneros musicais num caminho de afirmação
criativa. Já no início da carreira, apropriou-se, com uma
linguagem própria, do repertório “gringo” dos tangos,
boleros, valsas e foxtrotes, ainda nos anos 40, época
em que o País vivia o boom hollywoodiano do sonho
dos musicais, vindos a bordo da Política da Boa Vizinhança, pós 2ª Guerra Mundial.
Mas ele também traçou um verdadeiro caminho
de superação, quando assumiu as suas raízes e passou a cantar a sua terra, a sua origem nordestina, o
que abriu vias importantes para a consolidação de um
movimento popular contemporâneo brasileiro que se
encaixava fora da redoma folclorista ou dos dogmas
paraideológicos que sempre tiveram pretensão de “organizar o Carnaval” e as expressões do povo.
E o mais interessante foi que ele fez tudo isso
sem perder a dimensão universal, global. Não por acaso teve tanto sucesso no exterior. Ao cantar os rios, o
mar, o dia e a noite, o chão e o céu, a vida e a morte,
as plantas, os pássaros, as tristezas e alegrias, o amor
e o ódio, o branco e o negro, a sabedoria, a esperança,
a espiritualidade, o silêncio, Gonzaga cantou também
o mundo, cantou sentimentos, cantou a vida, cantou
a humanidade.
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O que me chamava muito a atenção em Luiz Gonzaga – e eu sou apaixonado pela obra de Luiz Gonzaga – é a sua extrema versatilidade. Ele tinha um fino
humor. Por exemplo, o Senador Cristovam colocou aqui
como era forte na sua música a ligação com o jumento. E eu me lembrei de uma cena em que ele relata,
em uma música, como se o jumento tivesse entrado
em uma roça de milho e falado: “Luiz, comi seu milho,
e como, e como, e como”. Ou quando ele se refere,
como se estivesse se referindo a uma namorada – a
música gera suspense –:
É meu xodó,
É meus amô
Ela me acompanha
Pelos canto adonde eu vou
É companhia de qualidade
É de confiança e tranquilidade
E ele está se referindo à sua égua, em que ele
ia para a feira.
Ele descrevia também, como ninguém, a vida de
um vaqueiro, de um pequeno vaqueiro do Nordeste
brasileiro, quando ele se refere, por exemplo, chegando
ao final da casa, quando vai guardar sua boiada, que
“são dez cabeças, é muito pouco, é quase nada, mas
não tem outras mais bonitas no lugar”. Ele se refere
sendo recebido pelos seus filhos que “são dez fiinho, é
muito pouco, é quase nada, mas não tem outros mais
bonitos no lugar”.
Era um romântico, quando em Assum Preto ele
se compara ao Assum Preto que canta, triste, porque
perdeu os olhos. E ele se compara, dizendo que “roubaram meu amor, que era a luz dos olhos meus”. Mas
era também de uma força social muito grande. Talvez
essa tenha sido a questão mais marcante do Luiz Gonzaga. E quando ele, em Asa Branca – ele que é uma
pessoa muito ligada à religião e a Deus –, não consegue entender o porquê e pergunta a “Deus do céu
por que tamanha judiação” com o Nordeste brasileiro,
naquele momento de seca profunda. Como disse muito
bem o Senador Inácio Arruda, é este momento que,
infelizmente, o Nordeste brasileiro vive mais uma vez.
E ele diz, com muita força, que eles agradecem
a ajuda dos sulistas, naquela seca do Sertão, mas
mostrando uma força muito grande, um conteúdo social muito grande. Ele diz, como já foi dito aqui, que
“uma esmola, para o homem que é são, ou lhe mata
de vergonha ou vicia o cidadão”.
O Senador Cristovam foi muito feliz ao descrever
as inúmeras virtudes, os inúmeros ensinamentos, a
imensa versatilidade de Luiz Gonzaga. Portanto, fico
muito feliz e muito honrado de ver o Senado brasileiro,
hoje, homenageando essa figura.
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Um centenário como o de Luiz Gonzaga tanto
tem a nos ensinar não só pela sua trajetória pessoal,
mas pela inestimável herança cultural e atualidade em
que ela se manifesta. E, hoje, depois de 100 anos de
seu nascimento, podemos dizer, sem nenhuma dúvida, que Luiz Gonzaga foi não somente o Rei do Baião,
mas ele é patrimônio cultural da humanidade.
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. João Vicente Claudino, 3º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Agradeço as palavras do Senador Rollemberg e convido para
fazer uso da palavra o Senador Raupp, em nome da
Liderança do PMDB.
Em seguida, vamos concluir esta homenagem
com João Cláudio Moreno e com o Chambinho; e o
Fagner está aqui na mesa e vai bater com o dedo mais
ou menos na hora que for entrar.
Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, autor também
desta homenagem; Sr. Senador João Vicente Claudino,
que presidia até pouco tempo esta sessão; Sr. Senador Ciro Nogueira; Exmo Sr. Deputado Federal Osmar
Júnior; Mestre da Orquestra Sinfônica de Teresina, Sr.
Aurélio Melo; cantor e compositor João Cláudio Moreno;
cantor e também compositor, Sr. Raimundo Fagner –
sou fã do Fagner, das músicas–; sanfoneiro Waldonys,
cumprimento, em nome dessas autoridades, as demais
presentes, e minhas senhoras e meus senhores.
M����������������������������������������������
uito já se comentou, neste ano, sobre o centenário do excepcional Luiz Gonzaga, o pai do baião, o
rei do baião. No entanto, quando se trata de celebrar o
nascimento de um gênio desaparecido da cultura brasileira, não há excessos, só restam lacunas. Portanto,
ainda cabe ao Senado Federal reservar sua especial
homenagem ao maior cancioneiro dos ritmos nordestinos da história brasileira.
Afinal de contas, sua toada, seu timbre, sua inconfundível harmonia melódica traduziu, à perfeição,
a combinação antagónica de humores que habitam a
alma nordestina. Se, de um lado, a melancolia tórrida
assola a miséria da vida sertaneja, de outro, a visceral
esperança pelo amanhã melhor resgata com humildade a chuva certa do porvir.
Sem dúvida, de tão afinado com as agruras e
as alegrias do sertão, Luiz Gonzaga não se furtou a
difundir seu canto Brasil afora, mediante novos e mo-
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dernos meios de comunicação. Pelo menos desde os
anos 40, a indústria cultural brasileira tem atravessado
os rincões do País, transformando folclores regionais
em peças patrimoniais da cultura nacional.
Em tal movimento de expansão, o fenômeno Luiz
Gonzaga se encaixa como modelo emblemático desse
processo de modernização da cultura brasileira, popularizando o som do Nordeste nos centros urbanos
do Sul e do Sudeste. Não por acaso, o baião acabou
por se consumar como gênero nacional, do radio à
televisão, do cinema à indústria fonográfica, da crítica
musical aos conservatórios clássicos.
Como bem apontam os historiadores da música
brasileira, graças a Luiz Gonzaga, o Nordeste saiu da
sombra e se fez luz na “mídia”. Desse modo, traduziu
as culturas orais do universo agropastoril do couro e
do gado, do Semiárido nordestino, para a linguagem
dos meios de massa. Para tanto, ele teve que reinventar esse Nordeste ou, em outras palavras, inventar um
gênero midiático-musical com a respectiva instrumentação, um estilo, uma poética.
Desavisados, Sr. Presidente, chegamos a acreditar que o trio de sanfona, triângulo e zabumba sempre
existiu, e que se constituía como padrão da música de
dança sertaneja, que Gonzaga apenas tomou para si.
Na verdade, o grupo sanfona, zabumba e triângulo
foi consolidado pelo artista gênio como a melhor solução para a decantação dessa rítmica sertaneja “desidratada”. Aliás, relatam os cronistas que ele se deu ao
luxo de ensinar um anãozinho a tocar triângulo e um
engraxate, com o perfil apropriado, a tocar zabumba,
criando um resultado visual espetacular e escultural.
Eu assisti ao filme Gonzaga – De Pai para Filho.
Realmente, é um filme extraordinário. E digo àqueles
que nos estão assistindo pela TV Senado, que nos estão ouvindo pela Rádio Senado, por todos os meios de
comunicação, e que estão acompanhando esta sessão
de homenagem, que devem ir assistir a este filme, pois
vale a pena. É um filme extraordinário, espetacular!
A melodia imortal de Asa Branca, por sua vez,
envolve uma alquimia musical inspirada nessa passagem direta das tradições orais sem autoria ao domínio
mercantil da canção urbana no Brasil.
Os versos evocam mitos da memória coletiva do
Nordeste, ornamentados com aquela frase típica de
violas de cantadores e apoiados sobre um encantador
ritmo dançante.
Nessa armadura, o baião de Luiz Gonzaga vai
sintonizar tristeza com alegria, falta com sobra, seca
com chuva, dor com festa e, sabiamente, este foi seu
recado subliminar para o Brasil. É como se, de Asa
Branca a Assum Preto, o baião, ao mesmo tempo rítmico e sentimental, tivesse sintetizado, numa única fór-
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mula, as alternâncias cíclicas da natureza, as mortes e
os renascimentos, reagindo a todas as circunstâncias
com a mesma vitalidade.
Em suma, Sr. Presidente, senhoras e senhores,
envolvidos em um sentimento de muito orgulho, brasileiros de todos os cantos agradecem o privilégio de
o País ter abrigado um dos talentos mais notáveis de
nossa história musical.
Nossa singela homenagem ao centenário de
Luiz Gonzaga representa, por fim, uma parte ínfima
de sua incomensurável contribuição para a cultura
musical do Brasil.
E, neste mesmo dia, Sr. Presidente, senhoras e
senhores, há poucos instantes, a Câmara dos Deputados estava também homenageando algumas obras
importante do nosso País: a Ferrovia Tereza Cristina,
de Santa Catarina; e a Ferrovia Madeira– Mamoré, do
Estado de Rondônia, que também estão completando
100 anos.
Parabéns aos familiares, parabéns ao povo brasileiro pela história, pela linda história de Luiz Gonzaga!
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o Sr.
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. João Vicente Claudino,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Antes de passarmos a palavra para
nosso último orador, quero fazer um registro a pedido
do Senador Eduardo Suplicy, de um pronunciamento
feito, alguns dias atrás, em homenagem a Luiz Gonzaga: “Registro especialmente, além de naquela sessão,
nesta sessão especial, o centenário de Luiz Gonzaga.”
E também registro uma justificativa da filha de
Luiz Gonzaga, Rosa Maria Gonzaga Marques, que,
infelizmente, não pôde estar presente, a convite do
Senado e do Senador Inácio Arruda. Mas, no dia 12
de dezembro, estaremos juntos lá em Exu, comemorando o centenário de Luiz Gonzaga.
E como último orador, já com experiência de
tribuna, porque foi vereador de Teresina, concedo a
palavra a este artista, meio João Cláudio e meio Luiz
Gonzaga, João Cláudio.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO CLÁUDIO MORENO – Vou tentar
não me esquecer de alguns detalhes que não foram
colocados aqui para não ser repetitivo.
O Senador Inácio Arruda fez o dever de casa. O
discurso dele foi uma tese de doutorado sobre Luiz
Gonzaga. O Senador João Vicente fez um apanhado
dos dados biográficos com alguns aspectos muito ricos da personalidade rica, fantástica, impressionante,
fascinante, sedutora, que era o Gonzaga. O Raimundo
Fagner foi muito sucinto: em poucas palavras, disse
tudo, com a sensibilidade, claro, de um artista, de um
seguidor, de um fã, de uma pessoa que trabalhou junto com ele. Aliás, o primeiro disco de ouro do Gonzaga não foi Eterno Cantador, mas foi Danado de Bom,
com a participação do Fagner. E, depois do Danado
de Bom, é que vieram mais dois discos com o Fagner.
O Senador Mozarildo lembrou um aspecto importantíssimo da vida do Gonzaga que é a sua fidelidade
maçônica. Essa era uma das coisas mais importantes
na vida dele. Ele fazia questão, considerava a Maçonaria um sacerdócio e tinha, no Brasil, uma ressonância
imensa sobre os irmãos maçons, vivenciando, mesmo,
os ideais de fraternidade, liberdade, igualdade, curiosidade esotérica e a solidariedade com aqueles que sofrem.
Isso era muito marcante, era um homem muito generoso.
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Fiz questão de colocar o chapéu de Luiz Gonzaga
na cabeça do Senador Cristovam Buarque porque a
sua fala deu o sentido que esta sessão tem. A sessão
no plenário do Senado dá a dimensão de uma atitude
política neste Centenário do Gonzaga, no Brasil, exatamente nesta Casa, que centraliza, que simboliza as
instituições democráticas e o poder das decisões que
estamos tomando. Ouvir Gonzaga, conhecer Gonzaga,
difundir Gonzaga, entender Gonzaga, ensinar Gonzaga
é uma atitude política do Brasil, porque a obra dele está
impregnada de aspectos líricos, telúricos, sociológicos,
mas, sobretudo, políticos, ideológicos.
Então, tenho a impressão – tenho a impressão,
não, tenho a convicção – de que o Luiz Gonzaga foi
um gênio. E a minha definição de gênio não aprendi
em livros, mas foi uma definição pessoal: é que o gênio
é alguém que não perde nem seu eixo, nem seu foco,
nem suas raízes. Esse é o gênio. Tive a oportunidade
de conviver e de ver alguns gênios. Chico Anysio foi
outro gênio, eu o conheci, trabalhei com ele, porque,
embora tenha sido citado pelos oradores como cantor, na verdade, sou um comediante, um ator: canto,
imitando Gonzaga, é um trabalho de ator, é um ator
que canta – não sou cantor – para lembrar o Gonzaga.
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Hermeto Pascoal foi outro gênio alagoano, com
quem também convivi e conheci.
João Claudino, pai do Senador João Vicente, também o considero gênio. Os gênios são contraditórios. E
as contradições desses gênios são os aspectos mais
fascinantes, na minha opinião, porque dão a feição
modulada do que é a sua humanidade.
Há essa instabilidade emocional, porque quanto
é difícil administrar uma genialidade! Quer dizer, como
seres humanos, nós não somos perfeitos, mas somos
persistentes.
Então, é importante registrar, no dia de hoje, que o
centenário de Gonzaga surpreendeu a todos os gonzaguianos, porque acreditávamos que o Brasil tinha respeito
e reverência pelo Gonzaga, mas não tínhamos ideia da
dimensão da eternidade de sua obra e das perspectivas
do desdobramento dessa obra dentro e fora do País.
O Amapá, o Pará, o Amazonas, a Bahia, livros,
teses, shows, discos, espetáculos, pronunciamentos,
filmes, entrevistas, documentários, programas, manifestações nos lugares mais obscuros, outros lugares mais
notórios. Não se tem ideia do que o Brasil está fazendo
este ano. Não se tem registro anterior similar de que um
país como o Brasil, que tem uma memória muito enfraquecida, tenha feito a um artista. E isso, para nós, é
muito importante. Isso é um resgate. Isso nos emociona.
Isso nos deixa muito satisfeitos, nos dá a ideia de que,
evidentemente, o Gonzaga foi predestinado e, embora
fosse um marqueteiro – ele entendia muito de marketing
–,um instrumentista, já que fazia coisas muito originais
com seu instrumento, embora fosse poeta, como ressaltou o Senador Cristovam Buarque, fosse cantor, ator,
humorista, sobretudo o Gonzaga foi intérprete. Essa seria
a síntese da sua personalidade. Ele interpretava os anseios, interpretava-os com originalidade, com realismo,
com identificação imediata, com verdade. Era uma coisa
impressionante o humor que o Gonzaga tinha!
Ernesto Paglia, certa vez, entrevistou-o – vejam
que coisa genial: “Qual é a mulher mais bonita: a nortista ou a sulista?” Ele respondeu: “A nortista, da cintura
para cima, é brejeira, é farta. Agora, a sulista, da cintura
para baixo, pisa melhor, é desempenada e é linheira”.
Eu considerava o humor que ele tinha fora de série!
O Dominguinhos tem isso, também. O Dominguinhos tem um humor tão sutil, sutilíssimo, que, se você
não estiver atento, você não pega.
Lá em Fortaleza, Fagner, uma vez, na casa de
Ives Dias Branco, o Dominguinhos estava tocando de
graça. E aí o Egídio Serpa chegou para ele – eu não
me lembro quanto era o cachê porque o dinheiro já
mudou, não era Real – e disse: “Olha, Dominguinhos,
o homem aí disse que, se amanhã você for tocar lá
na casa de praia dele, ele dá mil reais para você.” E o
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Dominguinhos, tocando, disse: “Deixa ele beber mais.”
Essas coisas que só o nordestino tem.
O Ariano Suassuna disse: Olha, aqui nós temos humoristas por causa da necessidade de
enfrentar a dificuldade. Na Suíça, onde tudo
funciona, tem suicidas. Um colega meu na Suíça, 3 horas da manhã [o Ariano falando com
aquela voz], nevando, quis se lembrar do Brasil
e cometeu uma desobediência civil – atravessar
um sinal vermelho. Pois tinha uma veia num
segundo andar, que anotou a placa. Óia que
veia desocupada, anotou a placa.”
No outro dia, o homem foi preso.
O Ariano disse ainda: “Aqui no Brasil nós recebemos uma carta de uma amiga e dizemos assim:
“Recebi sua carta, já respondi.” Não respondeu coisa
nenhuma. A pessoa que mandou a carta sabe que você
não respondeu. Você sabe que ela sabe que você não
respondeu. Ela sabe que você sabe que ela sabe que
você não respondeu. Você quer dizer que respondeu,
mas está implícito o seguinte: ”Olha, eu quis responder, mas não deu tempo.” Na Suíça, se alguém me
mandar uma carta e eu disser que respondi, eles vão
processar, vão atrás dos correios.
Esta coisa que o brasileiro tem: esse poder de
sobreviver, de rir, de encontrar solução. Não é só o
Gonzaga, somos todos nós.
Minha mãe tinha 12 filhos. Na hora do almoço, ela
dizia: “Quem quer R$5,00 para não almoçar?” A gente
dizia: “Eu, eu.” Quando era no final da tarde, ela dizia
assim: “Quem quer dar os R$5,00 para comprar a janta?”
Contudo, quem teve a maior visibilidade foi o Gonzaga. O conteúdo do protesto social de Triste Partida
é da cabeça do Patativa, mas quem pôde dar alcance
e eco a essa poesia foi o Gonzaga. Ele dizia assim: “O
meu grito vai mais forte.”
E ele teve a sorte, Fagner, caíram em sua mão
os grandes compositores: o Humberto Teixeira. A genialidade da obra de Humberto Teixeria talvez não
encontrasse a ressonância que teve se o intérprete
fosse outro. Quer dizer, casou bem. Um José Dantas,
um Miguel Lima, um João Silva, um Janduhy Finizola,
de Caruaru, um Jurandir da feira, um Zé Marcolino, lá
de Sumé, na Paraíba, um Zé Clementino, do Ceará.
O Fagner disse que ele realmente era cearense.
De fato. Não há um brasileiro que não seja cearense.
O Ceará se impõe de certa forma. Delmiro Gouveia é
cearense, Padre Cícero é cearense, Antônio Conselheiro é cearense. Você vai ao Japão, vai a Tóquio, vai
comer sushi num restaurante, e no Japão o sushiman
é cearense. Aconteceu isso comigo. Eu fui a um restaurante em Tóquio, o sushiman era cearense disfarçado,
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não tinha a cabeça chata, não tinha nada, tinha o olho
puxado e tudo, mas era cearense. E as três palavras
que eu conheço em japonês são: arigato, sayonara e
ohayou gozaimasu. Quando eu disse arigato, sayonara e ohayou gozaimasu, o cearense disse: “aí dentro,
macho”. Ele era de Reriutaba.
O Gonzaguinha perguntou numa entrevista no gravador: “Papai, o Crato era tão importante para você quanto
Exu?”. E o Gonzaga respondeu: “Muito mais”. Porque o
Crato é a região cultural. Não é só do Araripe, do Cariri,
o Crato era a região cultural formadora e radiadora. Você
quer comércio, vai ao Juazeiro; você quer medicina, você
vai a Barbalha, você quer cultura, você vai ao Crato. E o
Crato tinha essa importância e tem até hoje.
Espalhado pelo Brasil, com atitudes assim que
não estão integradas, atitudes individuais, há trabalhos
que merecem ser registrados nessa sessão solene. O
Sr. Reginaldo Silva, Presidente da Fundação Vovô Januário, que foi criada pelo próprio Gonzaga; o Gilson
Oliveira, do Diário de Pernambuco; o Paulo Vanderlei,
que mantém o site mais completo que um artista pode
ter, com informações. Nem Elvis Presley, nenhum artista
internacional tem as informações. As informações são
contidas na pesquisa séria, são anos e anos de pesquisa e de dedicação. Luiz Gonzaga é uma religião que
une a gente, que une as pessoas. Ele não consegue
morrer, continua eterno, continua vivo. Continuamos
falando do Gonzaga como se ele estivesse aqui. É a
mesma espontaneidade, a presença física, espiritual,
é algo muito grande, é uma coisa muito impossível de
traduzir aqui através do nosso idioma.
Nós traduzimos através do nosso sentimento, do
nosso orgulho de ser nordestino e de ter a expressão
do que somos nesses artistas maravilhosos que o Nordeste tem. Únicos. Os repentistas; você veja um Pinto
do Monteiro desses. Para Pinto do Monteiro, a repórter
disse assim: “Sr. Pinto, o senhor, que é semianalfabeto...”
E ele: “Não, eu sou analfabeto mesmo. Semianalfabeto
é a senhora, que estudou.” Olha que coisa... (Risos.)
Que coisa! O Patativa do Assaré, para quem,
uma vez, eu disse: “Patativa, a poesia mais linda que
você fez foi Triste Partida.” Ele disse: “Você conhece
as outras pra você dizer isso?” Nós, hoje, viemos do
Piauí, porque também somos cearenses lá no Piauí. É
uma sucursal... (Risos.) Nós, no Piauí, os artistas, os
empresários e os políticos temos muito o que aprender
com o Ceará, porque o Ceará tem um “siviródromo”,
que é uma capacidade de se virar. Se o Ceará tivesse
a água subterrânea que o Piauí tem, se o Ceará tivesse um rio de 1.200km perene, com 33 afluentes que
não secam, o que o Ceará poderia fazer?
Há uma anedota que diz assim: se a União Soviética tomasse conta do deserto do Saara, sabe o que
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aconteceria? Em 40 anos, nada; depois ia faltar areia;
mas, se entregar para esse povo do Ceará, vira uma
califórnia. Então, que nós somos uma sucursal do Ceará,
os artistas do Piauí, que são muitos, que são grandes,
que são puros, que têm uma fidelidade a suas origens,
não puderam estar todos aqui, mas estão representados
pelo maestro Aurélio Melo, que há 31 anos dedica sua
vida a pesquisar, ensinar, difundir e divulgar a verdadeira
música, e está aqui presente. (Palmas.)
Ele, para nós, é um artífice do desinteresse comercial; é apenas um instrumento – como se a palavra
apenas fosse adequada –, é, sobretudo, um instrumento
da manifestação de Deus nos homens, porque, para os
verdadeiros artistas, não interessa o quanto de fama
nós temos, o quanto de público nós levamos ou quanto
somos conhecidos, mas como nós nos apresentamos
diante de Deus e do nosso semelhante, dignificando a
nossa arte, que é dada e que é um dom de Deus. De
outra forma, também viemos com a orquestra sinfônica.
A primeira vez que eu vi Luiz Gonzaga, eu tinha
uns 5 anos. Já tenho 45 anos. São 40 anos de pesquisa, de sintonia, de empatia, de emoção. Eu posso
dizer que dormi e acordei ouvindo Luiz Gonzaga todos
os dias da minha vida, todos os dias. Aprendi todas as
letras, todas as músicas, a ordem que está nos discos,
as suas composições.
E o que é mais importante dizer para o Gonzaga,
apenas para encerrar, é o seguinte: o centenário vai
passar, o foco vai ser deslocado, mas o espaço que a
mídia – o interesse dos que detêm o poder da informação – tem que dar à verdadeira cultura brasileira
precisa continuar, porque nós estamos vivendo uma
crise de muita decadência da nossa cultura genuína.
Já Catulo da Paixão Cearense, que não era cearense, era maranhense, foi o primeiro a levar o Nordeste
para os grandes centros na década de 20. Mas nós temos escondidas, num Brasil escondido, sob um diverso
apuro, manifestações artísticas da maior qualidade, que
precisam ter visibilidade. Talvez nunca vão ter um eco
como a do Gonzaga, porque era um predestinado, único,
especial, um gênio, mas que precisam ter certa visibilidade, que a saga do Gonzaga dá a cada um de nós.
Então, os meus agradecimentos ao Senador Inácio Arruda, que é um de nós, ao Maestro Aurélio, ao
Deputado Osmar, ao Senador João Vicente, ao Fagner,
ao Waldonys, ao Dominguinhos, ao Chambinho, aos
que escreveram livros sobre o Gonzaga, teses, tantos
livros, o Sanfoneiro do Riacho da Brígida, os repentistas, todos os pesquisadores, porque é impossível
lembrar-me de todos, e posso cometer injustiças, e,
sobretudo, ao povo brasileiro, que, sem querer, sem
esforço, teve em Luiz Gonzaga seu intérprete e sua
identificação mais imediata.
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O dia de hoje vai ficar no Senado Federal, nos
anais desta Casa, e para os que estão acompanhando
na televisão, a nossa apresentação, ainda há pouco,
com a orquestra, vai ficar, para nós, registrada como
um momento de emoção, de dever cumprido. Reconhecemos a Pátria; o Brasil reconhece a necessidade
de um Luiz Gonzaga e da perenidade de sua obra.
Muito obrigado a todos, e é isso o que eu queria dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Antes de passarmos à parte final,
com a apresentação de Chambinho do Acordeon,
quero dizer que, esta manhã, além desta sessão especial, Senador Inácio Arruda, é extremamente diferente para esta Casa, pois reunimos tantas pessoas,
tantos convidados.
Quero agradecer a V. Exª por ser o autor do requerimento, assim como a outros que consignaram a
assinatura de aprovação, por esta Casa, desta sessão
especial, que já vem de um projeto anterior, aprovado
na Comissão de Educação, e que torna o ano de 2012
o Ano de Luiz Gonzaga.
Quero agradecer ao Senador Inácio Arruda, ao
Senador Mozarildo, ao Senador Ciro Nogueira, ao
Senador Cristovam Buarque, ao Senador Valdir Raupp, ao Senador Romero Jucá e ao Senador Rodrigo
Rollemberg, que aqui puderam se pronunciar. Quero
agradecer a presença do Deputado Osmar Júnior,
que também teve um trabalho importante para que
pudéssemos trazer a nossa Orquestra Sinfônica de
Teresina, um orgulho para o Piauí e para Teresina,
nas mãos dessa pessoa, que, como bem disse o Senador Cristovam Buarque, na música coloca a alma,
e o Maestro Aurélio Melo coloca toda a sua alma, em
uma vida dedicada à música.
Pudemos aqui reunir Waldonys, Chambinho, Fagner e o nosso João Cláudio, artistas no mais lato sensu
da palavra, com uma história dentro da cultura nacional.
Eu me lembrava aqui – e escrevi – da música Pau de
Arara, de Luiz Gonzaga, que meu amigo João Cláudio abordou, em que ele se refere que, ao sair de seu
Sertão pernambucano e vai, como tantos nordestinos,
ao Sul ou a outras plagas, à busca de melhor condição
de vida, que tudo o que tinha carregava no matulão.
O matulão, por pequeno que seja, é grande no carregar, não só em coisas materiais, mas na esperança,
na saudade, nos sonhos de todos os que vão a outros
lugares enfrentar e lutar, como ele mesmo diz, com a
coragem e com a cara. E penar, mas chegar lá, conforme ele mesmo disse: “Eu penei, mas aqui cheguei.”
Então, esta solenidade de hoje marca o ano de
2012 no Senado. É uma grande alegria também ter
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aqui B. de Paiva, ator e professor que também conviveu
com Luiz Gonzaga, marcou uma amizade muito forte.
Senador Inácio Arruda, esta Casa hoje se engrandece por esta solenidade. E V. Exª nos deu a
oportunidade de prestar a homenagem a um grande
brasileiro nesta manhã.
Muito obrigado. (Palmas.)
Quero chamar Chambinho do Acordeon para executar Asa Branca e Que nem Jiló, para que possamos,
com esse artista piauiense, lá de Jaicós, terminar em
grande estilo esta solenidade.
(Procede-se à execução de Asa Branca e Que
nem Jiló.)
O SR. CHAMBINHO DO ACORDEON – Vou
quebrar aqui o protocolo.
Rapaz, nem nos meus mais lindos sonhos, eu
imaginei cantar aqui ao lado desta figura humana,
Raimundo Fagner.
Quero agradecer o convite, Inácio Arruda, Senador João Vicente, todos os presentes.
Todas as homenagens são merecidas ao Rei
do Baião. Eu tive o compromisso de interpretar esse
monstro da nossa cultura. Gente, eu não quero ser o
Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga é único, é porque tinha que ter um para ir lá para interpretar. Viu, gente?
O SR. RAIMUNDO FAGNER – Eu tenho certeza
de que ele está muito feliz. Você é lindo. Você é espetacular. (Palmas.)
(Procede-se à apresentação da música Estrada
de Canindé.)
(Continua a execução de música.)
O SR. CHAMBINHO DO ACORDEON – Essa é
a história. (Palmas.)
O SR. RAIMUNDO FAGNER – Eu queria fazer
só um finalmente, mesmo, porque eu conheci o Patativa por causa desta canção, que foi a canção que
Luiz Gonzaga não gravou. Quando gravou, não foi divulgada por algum problema.
Um dia, o Patativa me pediu para gravar esta
música. Depois, no segundo disco que gravei com o
Luiz Gonzaga, ele me pediu para cantar esta música.
Assim como Triste Partida, outra grande paixão do Luiz
Gonzaga era Vaca Estrela e Boi Fubá.
É uma coisa de que a gente estava falando. Inácio
estava falando e todo mundo estava falando da seca,
essa seca monstruosa que está destruindo novamente o Nordeste.
E aqui a gente faz uma homenagem não só a
Luiz Gonzaga, mas também a Patativa, que faz parte
da história de Luiz Gonzaga. Pode ser?
O SR. CHAMBINHO DO ACORDEON – Pode.
(Procede-se à execução da música Vaca Estrela
e Boi Fubá.)
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(Palmas.)
O SR. CHAMBINHO DO ACORDEON – Essa
puxada aqui ficou famosa. Está até no cinema.
(Procede-se à execução da música Que nem Jiló.)
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Gonzaga trouxe o Nordeste para o Brasil.
Referenciou o mundo na cultura popular nordestina
no Sul maravilha e a transformou em um elemento da
reconfiguração identitária de nosso País. Com ele, o
brasileiro passou a ser compreendido de forma mais
abrangente, incorporando as matrizes culturais nordestinas na moldagem da visão de mundo nacional.
A biografia de Lua, apelido pelo qual era reconhecido o filho de Januário e de Santana, é uma trama
sertaneja digna das paragens do Exu, repleta daqueles ingredientes que transformariam o sertão em uma
referência tantas vezes reelaborada em nossa cultura,
contrastando o regime da carência e da privação de
coisas materiais com a riqueza da vivência e a fertilidade das práticas culturais locais. De Euclides da Cunha
a Capistrano de Abreu, muitos quiseram definir a alma
sertaneja, mas Gonzaga a capturou na sua modalidade mais sensível, a expressão musical.
O destino de Gonzaga é uma trama sertaneja também no sentido de sintetizar, no percurso de uma vida,
o fenômeno massivo da modernização brasileira, que
transformou o Brasil rural e tradicional em outra sociedade, urbana e mais aberta. Essa alteração trouxe consigo
o êxodo rural, o deslocamento de multidões de sertanejos para as áreas mais desenvolvidas do Centro Sul.
A trama sertaneja de Gonzaga explica a sua educação musical, matriz da mesma experiência cultural
que permitiu ao sertão constituir-se na fonte transbordante dos mestres do patrimônio imaterial, nascidos
no caldo do xote, do baião, do repente, do coco e de
tantas outras expressões musicais e coreográficas
conhecidas nacionalmente e alhures.
Gonzaga, Srªs e Srs. Senadores, emancipou a
cultura sertaneja do isolamento em que se encontrava,
espremida pela marginalização das elites, não apenas
locais e regionais, mas, sobretudo, do Sul maravilha,
que compreendiam aquela manifestação cultural como
o subproduto daquilo que se queria, à época, negar
ou esconder, as mazelas de um País subdesenvolvido e periférico.
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Quando Lua estourou com seu baião e o seu
xote, a nossa cultura era extremamente permeável a
modelos importados, afeita a estrangeirismos, a modas e modos concebidos nos polos desenvolvidos do
mundo ocidental e vendidos, aqui, com a aura da superioridade e da modernidade, revelando os recalques
de uma sociedade de terceiro mundo.
Gonzaga transformou esses hábitos culturais,
inserindo a cultura sertaneja no mass media, criando
aquelas condições que patrocinariam produtos culturais populares e nacionais à condição de produtos da
cultura de massa, um dos vetores da vibrante economia criativa nacional. Com isto, nosso País ficou melhor, pois passou a valorizar práticas culturais genuinamente nossas.
Isto contribuiu sobremaneira para conferir cidadania ao modo de ser nordestino, fazendo transbordar
o orgulho de ser nordestino. Não menos importante,
também permitiu a abertura, divulgação e documentação do Brasil até então escondido e envolto em névoas, provavelmente o País que melhor se identifica
nas matizes da cultura popular, a fonte básica dos modos de expressão cultural marcados pela diversidade
e tolerância, marcas duradouras da cultura nacional.
E ele conseguiu a enorme proeza de repercutir,
com a sua criação, o que seria o sonho de todo grande artista: fazer com que a sua obra contribua para a
memória afetiva coletiva de nosso País, misturando
as vivências pessoais de cada um de nós, brasileiros,
com as evocações produzidas pela expressão artística
que singulariza o criador.
Gostaria muito que esta homenagem fosse lida
como um gesto de carinho e afeto da sociedade brasileira para com Gonzaga. Esse gesto, ainda que tardio e imperfeito, para quem alçou a cultura sertaneja
à condição de elemento essencial da construção da
identidade brasileira, para quem ajudou a construir o
Brasil naquilo que é mais intangível na formação da
alma de um País, o seu jeito específico de ser, de se
compreender e de situar perante o mundo; esse gesto,
reafirmo, Srªs e Srs. Senadores, traduz o sentimento
desta Casa de sempre estar com as portas abertas
para reverenciar a memória de um dos maiores nomes
de nossa cultura.
Muito obrigado, Luiz Gonzaga!
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Já é com muita saudade que fica,
no final, marcada essa importante sessão.
Já com muita saudade, infelizmente, declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 3 minutos.)
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Ata da 224ª Sessão, não Deliberativa,
em 3 de dezembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, Rodrigo Rollemberg, Alvaro Dias,
Randolfe Rodrigues, João Costa e Inácio Arruda
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 8 minutos e
encerra-se às 18 horas e 5 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de

Contas da União o Aviso nº 29, de 2012-CN (nº 1334GP/TCU, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do § 4º do artigo 71 da Constituição
Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas
da União referente ao 3º trimestre do exercício de 2012.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 3-12-2012
até 8/12/2012 prazo para publicação e distribuição dos avulsos da matéria;
até 23/12/2012 prazo para apresentação de relatório;
até 7/2/2013 prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
até 14/2/2013 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso
Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 4 de dezembro do corrente.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
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deres, que tenham afinidade ou influência nas áreas
trabalhistas e social.
A entidade faz parte do Conselho Superior do
Ministério Público do Trabalho – CSMPT, em cujas
sessões possui direito a assento e voz. Integra a Coordenação Colegiada do Fórum Nacional de Erradicação
do Trabalho Escravo – CONATRAE.
A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT é entidade que sempre prestou grande colaboração com o Poder Legislativo, construindo
sempre uma parceria com vistas à consideração de
uma agenda positiva, sobretudo no âmbito do direito
do trabalho. ‘
Sala das Sessões,

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.046, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 199 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeremos a realização de Sessão
Especial do Senado Federal, na segunda-feira dia 25
de fevereiro de 2013, destinada a comemorar os 34
anos da criação da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT.
Justificação
A Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho – ANPT é uma entidade representativa de
classe, uma sociedade sem fins lucrativos que congrega os membros do Ministério Público do Trabalho
de todo o País.
Além da promoção da cooperação e solidariedade
entre os membros do Ministério Público do Trabalho e
da defesa dos seus direitos, garantias, prerrogativas
e interesses, está entre as finalidades da Associação
Nacional dos Procuradores, do Trabalho – ANPT colaborar com os Poderes Públicos no desenvolvimento
da Justiça, na defesa dos interesses sociais e no estudo e solução de problemas que se relacionem com
o Ministério Público e seus membros.
Fundada em 7 de fevereiro de 1979, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT
desenvolve constante atuação política, acompanhando de perto as ações do Legislativo e dos outros Po-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.047, 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
Radialistas de Manaus, em comemoração ao dia do
RADIALISTA, comemorado no dia 7 de novembro, bem
como seja encaminhado o referido voto ao seu Presidente, Abelardo de Almeida Passos, no seguinte endereço: Rua Marcílio Dias, nº 256-Casa do Trabalhador,
Bairro-Centro, Manaus, Amazonas, CEP 69005-270.
Justificação
O Radialista é o representante versátil da nobre
profissão de comunicador, repassando ao ouvinte as
informações que busca em atividades externas e internas, que o colocam como elo entre a sociedade e
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os acontecimentos e fatos que lhe são importantes,
ao mesmo tempo instruindo e divertindo o ouvinte
brasileiro.
Nesta data que se passou, é justa essa homenagem a tantos Radialistas brasileiros e amazonenses que
doaram o seu tempo ao crescimento e enriquecimento
da radiodifusão brasileira em todo País. O Rádio é um
dos mais antigos, e ainda utilizados, meios de comunicação em massa. Interessante que, em uma época de
valorização da mídia de dados, do tablet, da televisão
com imagem tridimensional, seja o meio mais popular
e eficaz de manter-se informada uma grande e variada
parcela da população.
Sem dúvida a atuação dos radialistas foi o motivo do grande sucesso do rádio durante tantos anos
e tantas evoluções tecnológicas, afinal o receptor
de ondas, o aparelho rádio mudou muito ao sair de
válvulas para chips, de enormes aparelhos para pequenos radinhos e até mesmo em tablet, em celular,
sempre há um aplicativo que busca essas ondas de
comunicação.
Assim, o radialista que é uma profissão antiga e
tão moderna, merece o nosso reconhecimento, a nossa
homenagem. Parabéns a todos os radialistas brasileiros.
Parabéns aos radialistas do Amazonas que, através da
voz, une os povos da floresta, os habitantes de cidades
que são ilhadas pela grandeza do majestoso Estado
do Amazonas, afinal sãos os radialistas os verdadeiros
agentes de integração na Amazônia Brasileira.
Por esse motivo, apresentamos o presente Voto
em justa homenagem ao dia do Radialista, 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 1.048, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
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Voto de Congratulações e Aplausos ao Sindicato dos
Músicos Profissionais do Estado do Amazonas, por
ocasião da comemoração ao dia do MÚSICO, comemorado dia vinte e dois de novembro, bem como seja
encaminhado o referido voto ao Presidente Everaldo
Barbosa, no seguinte endereço: Rua Monsenhor Coutinho, nº 862, sala 06, Bairro Centro, Manaus, Amazonas CEP: 69010-110.
Justificação
O músico é o interprete direto do conjunto de atribuições traduzidas em variadas melodias, transmitindo
assim alegrias, tristezas e muitas emoções ao ouvinte.
As suas atividades como a de compor, cantar e
tocar, faz do músico um artista que consegue compor
maravilhosas músicas, estremecendo a corda do violão, permitindo com que a pessoa viaje no tempo com
muita rapidez ou até mesmo que se coloque em pleno
repouso espiritual.
O profissional da música tem por dever e o cuidado de sempre zelar por suas atividades artísticas,
a dignidade da profissão e o respeito pelo próximo,
prestando sempre ótimos serviços.
Nessa data é justa a homenagem aos Músicos
brasileiros e, em especial, amazonenses que dedicam
o seu tempo ao crescimento e enriquecimento da cultura brasileira.
Por este motivo, apresentamos o presente Voto
em reconhecimento aos brilhantes serviços que os
músicos prestam à sociedade brasileira e, destacadamente, ao Sindicato dos Músicos Profissionais do
Estado do Amazonas.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados,
os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 551
a 560, 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.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito é o Senador Cristovam Buarque, que permuta com o Senador Mozarildo
Cavalcanti.
Senador Mozarildo Cavalcanti com a palavra por
20 minutos, já que é segunda-feira, e a sessão não é
deliberativa.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim; Srªs
Senadoras; Srs. Senadores, após uma linda sessão de
homenagem na parte da manhã, em que homenageamos o centenário de nascimento do grande compositor
e cantor Luiz Gonzaga e em que tive a oportunidade de
enaltecer seus méritos como compositor, como cantor,
como homem e como maçom, esta sessão ordinária
é destinada a abordarmos temas de interesse dos
nossos Estados, das nossas regiões, do nosso País.
Hoje, Senador Paim, quero justamente abordar
um tema que muito me entristece. Constato, na edição
do Jornal Nacional do dia 1º de dezembro, uma matéria
que realmente entristece todos nós das regiões mais
pobres. É uma constatação de que a nossa Constituição não vem sendo cumprida no seu art. 5º, que diz
que uma das finalidades da República é a eliminação
das desigualdades regionais.
O que há nessa matéria? A manchete é a seguinte: “Pesquisa mostra os melhores e os piores lugares
para se viver no Brasil. Dos 500 Municípios do Brasil
com melhores condições de vida, 90,8% estão nas Regiões Sul e Sudeste”. Senador Paim, realmente, isso é
estarrecedor! Se queremos parabenizar, por um lado,
alguns Municípios dessas regiões – e muitos deles são
pequenos Municípios – que são exemplo de avanço na
qualidade de vida, vemos que só uma pequena parte
dos Municípios das outras regiões avançou.
Vou repetir: dos 500 Municípios que apresentam
melhores condições de vida, 90,8% estão nas Regiões
Sul e Sudeste. Dos 500 piores Municípios – aqui se dá
o inverso –, 96,4% estão nas Regiões Norte e Nordeste.
Assim, os piores Municípios estão nas Regiões mais
pobres; os melhores Municípios, nas Regiões mais ricas. Isso nos remete àquela canção popular que diz:
os mais pobres têm ficado cada vez mais pobres; os
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mais ricos, cada vez mais ricos. A culpa é, por acaso,
dos Estados do Sul e do Sudeste? Não! A culpa é da
Federação, da União, da República, que tem a obrigação de estimular o desenvolvimento das Regiões mais
pobres, para eliminar as desigualdades, e que não o
tem feito. Fico muito triste de ver isso, sendo eu um
Senador que não só representa um Estado do Norte,
mas também que nasceu num Estado do Norte – nasci
no Estado de Roraima –; sendo eu um Senador que
se formou em Medicina num Estado do Norte, o Estado do Pará; sendo eu um Senador que passou sua
vida profissional como médico num Estado do Norte,
o Estado de Roraima.
Tenho batalhado, durante meu mandato de Senador, sempre no sentido de que possamos eliminar
essas desigualdades. É evidente que, às vezes, até nos
cansamos de tanto falar, de tanto propor, de tanto brigar,
de tanto insistir nessa tese. Eu posso até me cansar
disso, mas desistir jamais! Não vou desistir, porque é
meu dever aqui representar o povo que me elegeu e a
Região à qual pertenço e também, como Senador da
República, alertar a esta República e, principalmente,
ao Poder Executivo que há de se fazer uma profunda
reflexão no País no que tange a essa questão.
O pior, Senador Paim, é que, se isso, por um
lado, é péssimo para as Regiões pobres, também não
é bom para as Regiões ricas, não! O que acontece na
prática? As pessoas que moram nesses lugares piores, menos assistidos, com mais dificuldades, migram
para regiões melhores e terminam levando problemas
sociais também para as cidades melhores.
Se, por um lado, o Brasil tem muito a comemorar
nessa questão, por outro lado, nós temos de lamentar. Eu o faço aqui, como um representante da Região
Norte. Justamente nas Regiões Norte e Nordeste, as
duas Regiões mais pobres, estão 96,4% dos piores
lugares para se viver neste País. É um contrassenso,
um paradoxo! Infelizmente, não tem havido um trabalho de governo que seja consistente, impessoal, realmente voltado para o povo dessas Regiões, não para
agradar político A ou político B, não para manter o
apoio do partido X ou do partido Y. Deveria haver uma
política de governo. Daí por que, como Presidente da
Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de
Fronteira, durante 2 anos – para não dizer que nós já
tínhamos tudo na cabeça e que éramos os sabe-tudo
–, nós fomos ouvir as universidades, os institutos de
pesquisa, as autoridades estaduais, municipais e federais, para elaborarmos um projeto, Senador Paim,
que estabelecesse uma política nacional de desenvolvimento da Amazônia e da faixa de fronteira. Esse
projeto está na pauta do Senado.
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O que tem acontecido ao longo dos anos é que
cada governo que entra tem uma conduta em relação
à Amazônia ou à faixa de fronteira. E pior: se compararmos, Senador Cristovam, São Paulo, sozinho, tem
mais Deputados do que toda a Região Norte. Então,
na Câmara dos Deputados, se colocarmos São Paulo,
Rio e Minas, mais da metade da Câmara é desses três
Estados. Aqui, no Senado, isso se equilibra, porque
tanto o Estado maior da Federação, como São Paulo,
quanto o menor da Federação, que é Roraima, têm
igualmente três Senadores.
Ocorre que, se aprovarmos um projeto aqui que
não for do interesse do Governo, ele morrerá na Câmara. Tenho alguns projetos lá e posso citar a V. Exª
aquele – é até ilógico que esteja parado – que cria o
Colégio Militar de Roraima, na capital Boa Vista, e outro no Acre, que foi uma emenda do Relator, o então
Senador Tião Viana. Andou agora, mas parece que há
sempre aquela preocupação de não fazer na Amazônia
e na faixa de fronteira ações que busquem a eliminação dessas desigualdades.
Quando falo em Amazônia, estou incluindo toda a
Região Norte e até uma parte da Região Centro-Oeste
e da Região Nordeste, porque se pega um pedaço do
Maranhão. O Maranhão, neste caso, é abençoado,
porque está na Região Amazônica e na Região Nordeste e, portanto, tem benefícios dos dois lados. Com
o Mato Grosso, ocorre a mesma coisa: está na Região
Centro-Oeste e está na Região Amazônica.
Então, na verdade, é preciso que nós aprovemos aqui esse projeto que cria essa política nacional,
porque qualquer que seja o Presidente, ele vai ter de,
digamos assim, fazer um planejamento baseado em
lei, não na vontade de grupos de interesses a respeito
dessas Regiões.
A matéria é longa, foi notícia do Jornal Nacional,
mas foi feita pela Firjan. O trabalho chama-se Índice
Firjan de Desenvolvimento Municipal.
Veja, Senador Paim, alguns dados que me estarrecem e me entristecem. Por exemplo, a minha capital,
Boa Vista, é a 25ª das piores. Relacionando quais são
as melhores, Boa Vista é a 25ª e, portanto, só perde,
Senador Cristovam, para Maceió, para Macapá e para
Manaus. Por que isso? Porque, realmente, não há investimentos.
No caso dos Estados, chamou-me a atenção e
me entristeceu, evidentemente, o fato de que o único
Estado a apresentar variação negativa neste índice,
-1,1%, em 2010, foi Roraima. Também sob a influência
da vertente emprego e renda, o Estado não avançou
nessa área, pois houve redução da remuneração dos
seus trabalhadores e pouca oferta de novos postos de
trabalho. Com isso, perdeu três pontos de colocação
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no ranking dos Estados – veja bem! – de 2010 para
cá. Então, na verdade, o nosso Estado está entregue
às moscas. Não há uma política nacional permanente
de desenvolvimento dessas regiões.
Aqui, quero dizer que lamento muito que o Brasil
tenha um Ministério da Integração Nacional e que não
haja, nesse Ministério, um órgão que, de fato, funcione
no sentido de ajudar a planejar os Estados e os Municípios, de ajudar a planejar as regiões mais pobres.
E, quando há dados como esses, vemos que alguma
coisa está errada nos organismos que tratam do desenvolvimento regional, principalmente da Região Norte.
E, aqui, há outra página, Senador Paim, que diz
que o Norte é a Região mais atrasada do País e que
77% dos Municípios ainda têm desenvolvimento regular ou baixo. Então, é impressionante! Justamente as
regiões mais pobres continuam mais pobres.
É muito bonito vermos o esforço que vem sendo
feito, desde a época de Juscelino Kubitschek, para tornar o País mais igual, mas vemos também, passadas
tantas décadas, já no século XXI, que, aqui, ainda há
a constatação de que a Região Norte e a Região Nordeste continuam a ser as campeãs das Regiões mais
pobres. Dos 500 piores lugares para se viver, 96,4%
estão nas Regiões Norte e Nordeste.
V. Exª, Senador Cristovam, é do Nordeste. Acabamos de fazer uma homenagem muito bonita a uma
figura que, sendo do Nordeste, é, na verdade, um
patrimônio do Brasil. É uma tristeza ver isso! Vemos
que 90,8% dos Municípios que têm melhor condição
de vida estão nas Regiões Sul e Sudeste. E, dos 500
piores, 96,4% estão nas Regiões Norte e Nordeste.
Concedo a V. Exª o aparte, Senador Cristovam,
com muito prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Senador Mozarildo, fico satisfeito que V. Exª tenha trazido
esses resultados trágicos para o plenário, mas disso o
senhor está cuidando bem. Eu quero chamar a atenção
para um aspecto que o senhor falou: a necessidade
de um projeto nacional para resolver a desigualdade
regional. Não se resolve desigualdade regional apenas
na região, nem só na região com seus poucos recursos, nem mesmo quando o Governo Federal transfere
recursos querendo um desenvolvimento puramente regional, se o projeto nacional é concentrador. É o que
aconteceu com o projeto do Nordeste nesses últimos
50 anos, no caso da Sudene. Havia grandes interesses de mudar as coisas, boa vontade para mudar as
coisas e transferência de recursos através da Sudene,
mas os resultados não foram tão promissores como
deveriam ter sido. Por quê? Porque, enquanto se dizia
que iria desenvolver o Nordeste, utilizou-se um modelo
concentrador. O dinheiro que ia para o Nordeste voltava
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para o Sul para comprar os equipamentos, e não se
produzia lá. É preciso haver um projeto nacional que
diga que nós precisamos de um modelo econômico
distributivo na sua essência no Brasil inteiro. É preciso
um modelo distributivo entre trabalhador e patrão, um
modelo distributivo entre regiões. Só assim, a gente
vai conseguir fazer isso. E insisto: o verdadeiro investimento para conseguir reverter essa situação é o investimento em educação de base. Se as escolas do
Norte fossem tão boas quanto as escolas do Sul, não
haveria essa desigualdade; se as escolas do Nordeste
fossem tão boas quanto as do Centro-Oeste, não haveria essa desigualdade. Esse é um projeto nacional,
que, a meu ver, não terá jeito, a não ser por meio da
federalização da educação de base. Temos de fazer
com a educação de base o que fizemos com o Banco
do Brasil, com a Caixa Econômica, com os Correios:
um modelo que sirva o Brasil inteiro. Aí sim, haverá
a possibilidade de distribuição, e vamos mudar essa
desigualdade brutal que estamos vendo na qualidade
de vida das nossas cidades.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Concordo plenamente com V. Exª, Senador Cristovam, porque, realmente, enquanto não
houver uma política nacional de fato, uma política
de nação, uma política de Estado no que tange ao
desenvolvimento regional, haverá sempre essas
discrepâncias.
V. Exª aborda um ponto que é fundamental: se
não investirmos, de fato, na educação de base, na
educação fundamental e média, nada adiantará. Por
exemplo, no meu Estado, há uma universidade federal,
criada por uma lei de minha autoria, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, mas o ensino fundamental e médio está com o Município, com o
Estado e, às vezes, com os dois ao mesmo tempo. O
que acontece? As escolas estão caindo aos pedaços,
há escolas que não têm professores. Nem vou falar dos
salários que são indignos!
O que se pode esperar, Senador Paim, para que,
de fato, essa mudança ocorra? É lamentável ver – e
isso se vê no Brasil todo, principalmente nas regiões
mais pobres – pessoas que concluem o curso superior
e não sabem sequer o português, nem a matemática;
não sabem, às vezes, escrever numa carta o que realmente pretendem. Essa é uma amostra do quanto
falta um plano nacional nesse sentido.
Espero que a Presidente Dilma, apesar das dificuldades que possa atravessar na economia... É só
uma questão de arrumar a receita. É como numa casa:
se está precisando de algo aqui, deixa-se de fazer ali,
para fazer aqui. Por exemplo, poderíamos cortar um
pouco as verbas com as institucionais do Governo, po-
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deríamos cortar as verbas com diárias, com passagens
e com outras coisas supérfluas e poderíamos investir
maciçamente na educação, mas não é isso que se faz.
Quando vemos o orçamento para cada ano, o que se
constata na prática é que, primeiro, esse orçamento
não é executado, nem no que tange ao que vem do
Executivo, muito menos no que tange às emendas parlamentares. E vemos algo ainda pior: órgãos do Poder
Executivo apelam às Comissões do Senado e da Câmara para complementarem seus orçamentos.Então,
alguma coisa está equivocada neste País quanto ao
enfoque de se cumprir, de fato, a Constituição no que
tange a eliminar as desigualdades regionais.
Eu insisto aqui: quero apelar à Mesa, para que nós
possamos votar, o mais rápido possível, essa política
nacional de desenvolvimento e defesa da Amazônia e
da faixa de fronteira, para que, repito, independentemente de quem seja o governante, possamos ter um
instrumento capaz de mostrar ao governo, como política de Estado, os rumos para, de fato, eliminar essas
desigualdades regionais.
Não é possível que, no século XXI, já com mais
de uma década gasta, nós ainda estejamos convivendo com dados como esse, que envergonham um País
como o Brasil, que se vangloria de que, no ano que
vem, vai sediar a Copa das Confederações e de que,
em 2014, vai sediar a Copa do Mundo. Muita festa!
Cadê o principal, a educação, a saúde? Não acredito que a gente esteja repetindo aquele jargão: pão e
circo para divertir e alimentar o povo e para deixar o
principal por ser feito.
Acredito firmemente que a Presidente Dilma vai
reorganizar esse rumo e espero que o Senado faça
a sua parte, aprovando esse projeto que é fruto da
Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de
Fronteira, da qual sou Presidente, mas que também
já foi votado na Comissão de Relações Exteriores e
que é um projeto, agora, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Finalmente, Senador Paim, eu queria pedir a V.
Exª que deferisse a transcrição de parte desse material a que me referi.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – Senador Paim, só para encerrar, estou pedindo
a V. Exª que seja deferida a transcrição de matérias a
que aqui me referi.
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.)

172
65534 Terça-feira 04

ANAIS
FEDERAL
DIÁRIO DO
DO SENADO
SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
2012
Dezembro
de 2012

DEZEMBRO
2012
Dezembro de 2012

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

173
Terça-feira 04 65535

174
65536 Terça-feira 04

ANAIS
FEDERAL
DIÁRIO DO
DO SENADO
SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
2012
Dezembro
de 2012

DEZEMBRO
2012
Dezembro de 2012

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

175
Terça-feira 04 65537

176
65538 Terça-feira 04

ANAIS
FEDERAL
DIÁRIO DO
DO SENADO
SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
2012
Dezembro
de 2012

DEZEMBRO
2012
Dezembro de 2012

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

177
Terça-feira 04 65539

178
65540 Terça-feira 04

ANAIS
FEDERAL
DIÁRIO DO
DO SENADO
SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
2012
Dezembro
de 2012

DEZEMBRO
2012
Dezembro de 2012

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

179
Terça-feira 04 65541

180
65542 Terça-feira 04

ANAIS
FEDERAL
DIÁRIO DO
DO SENADO
SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
2012
Dezembro
de 2012

DEZEMBRO
2012
Dezembro de 2012

ANAIS
SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DODO
SENADO
FEDERAL

181
Terça-feira 04 65543

182
65544 Terça-feira 04

ANAIS
FEDERAL
DIÁRIO DO
DO SENADO
SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
2012
Dezembro
de 2012

DEZEMBRO 2012
Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Este foi o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Agora passamos a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
V. Exª será atendido na forma do Regimento, Senador Mozarildo Cavalcanti. Será transcrito na íntegra
nos Anais da Casa o documento solicitado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, muito gente comenta o que precisa um político
ter como formação. Já houve até tentativa de impedir
que o Deputado recentemente eleito, o Deputado Tiririca, tomasse posse, porque se supunha que ele não
era alfabetizado. Creio que isso não é o fundamental.
O fundamental não é ser doutor, o fundamental não é
ser economista, como hoje em dia está na moda, ou
advogado, como sempre se disse.
Agora, há uma coisa que o político precisa saber, sendo alfabetizado ou não, é se ele sabe, se ele
conhece história. A história de um país é a base para
qualquer desempenho de uma atividade pública, olhando o futuro. Não há como pensar bem o futuro sem
conhecer bem a história.
Aqui, quero chamar atenção de um fato da história do Brasil que é preciso ser retomado: precisamos
entender e nos debruçar sobre o que aconteceu, quando este País exportou dezenas de toneladas de ouro
e prata, e nada ficou aqui. É preciso saber e entender
por que, pois este País, em certo momento, era o centro da riqueza mundial, porque aqui, especialmente
nas Minas Gerais, em Goiás, em São Paulo, na Bahia,
produzia-se ouro com uma quantidade que dava para
o Brasil ser o País mais rico do mundo, do ponto de
vista da renda, Senador Paim. O que aconteceu com
esse dinheiro?
Primeiro, nós não éramos independentes. Éramos
colônia de Portugal. Esse dinheiro tinha que ir para
Portugal. O que fez Portugal com esse dinheiro? Gastou. Gastou consumindo vinhos, tecidos, construindo
atividades não produtivas, financiando as mordomias
da Corte. E o resultado? O resultado é que o ouro do
Brasil serviu para industrializar a Inglaterra, e não se
deixou nada em Portugal e no Brasil, salvo alguns altares bonitos que merecem nossa reverência pela espiritualidade e pela estética. Nada mais ficou.
Por que não ficou? Porque o centro de desenvolvimento científico e tecnológico daquele momento
era a Inglaterra, e o dinheiro, quando chegava lá, desenvolvia as indústrias que ali estavam sendo criadas
pelos tecnólogos, pelos cientistas, pelos educados.
Tudo isso, Senador Paim, seria completamente
diferente se Portugal tivesse pego aquele dinheiro do
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ouro e investido na educação de seu povo, já lá atrás,
nos séculos XVIII e XIX. Se isso tivesse acontecido, os
próprios cientistas da Inglaterra viriam para Portugal,
e Portugal, que tinha tido a competência de desenvolver a tecnologia das grandes navegações, antes dos
outros países, certamente teria desenvolvido tecnologias industriais e seria o país que teria dado o salto
no momento exato em que a industrialização começava, no momento exato da revolução tecnológica, que
levou à industrialização. Mas Portugal não fez isso, e
o resultado é que – não vou dizer hoje – ele tem sido
um dos países mais pobres da Europa. E, nisso, o
Brasil também.
Eu lembro essa história, Senador Paim, porque
esta Casa vai ter que tomar decisão sobre o que vamos fazer com o petróleo do pré-sal. E eu gostaria que
cada um de nós se lembrasse do ouro, ao decidir o
que fazer com o pré-sal.
Felizmente, na semana passada, na sexta-feira,
a Presidente Dilma vetou parte do projeto aprovado
na Câmara sobre o uso dos royalties e declarou, tanto
ela quanto o ex-Senador e atual Ministro Mercadante, que mandaria para cá uma medida provisória que
dirigiria todos os recursos de royalties do pré-sal para
a educação de base, fazendo agora o que devíamos
ter feito 200 anos atrás ou 150 anos atrás, quando se
esgotou o ouro.
Eu espero que essa ideia seja cumprida do ponto
de vista da decisão de disponibilizar todos os recursos
do petróleo, todos os royalties na educação de base.
Mas quero dizer que não precisaria de medida
provisória. Primeiro, porque não há essa urgência toda,
pois não é amanhã que vamos ter recursos do pré-sal.
Segundo, porque já existem aqui, nesta Casa, projetos
de lei que visam a isso. Em abril de 2008, eu apresentei o Projeto de Lei nº 116, exatamente com esta ideia:
destinar os recursos do pré-sal para a educação. Em
julho daquele ano, eu fiz uma evolução graças a uma
parceria com o Senador Tasso Jereissati. Elaboramos
um projeto segundo o qual o dinheiro iria todo para
educação, mas não imediatamente. Ele, antes, passaria para um fundo. Esse fundo aplicaria o dinheiro,
e a rentabilidade iria para a educação.
Qual é a vantagem desse novo Projeto, diferentemente do anterior, o nº 268, em relação ao nº 116?
É que, se se gastar todo o dinheiro, mesmo na educação, ele se acaba. Mas, se você puser esse dinheiro
em fundo, como a Noruega vem fazendo, e se esse
fundo for administrado, gerando rentabilidade, ele ficará permanente.
Imaginem se lá atrás, nesses últimos 200 anos,
Portugal tivesse criado um fundo com o valor que adquiria do ouro do território brasileiro. Até hoje esse
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fundo existiria. Imaginem o tamanho que teria esse
fundo! E, se aplicasse isso em educação, certamente
seria o país mais rico de todo o mundo.
Esse projeto que fiz com o Senador Tasso Jereissati foi arquivado já em 2011. Arquivado, Senador! E
o que fizemos? Eu e o Senador Aloysio Nunes apresentamos um novo Projeto, o nº 594, em que juntos,
em 2011, colocamos a ideia do fundo e da aplicação
dos recursos.
Vejam as vantagens. Primeiro, esse dinheiro fica
permanentemente. Segundo, ele é aplicado em educação. Terceiro, resolve-se um problema da Federação:
quem recebe e quanto. Porque, pelo projeto que nós
apresentamos, os royalties seriam distribuídos a todas
as cidades e Municípios, na proporção do número de
crianças na escola. Com isso, ninguém pode dizer que
o dinheiro não está sendo aplicado corretamente, do
ponto de vista da União, da Federação. E, mais do que
isso, o Rio de Janeiro, que é o Estado que tem tido
maior quantidade de poços de petróleo produzidos pela
Petrobras, é um dos Estados mais favorecidos por essa
minha proposta e do Senador Aloysio Nunes, porque
é o Estado que tem o maior número de crianças na
escola, depois de São Paulo.
A impressão que eu tenho é que o Brasil ganha,
que cada Estado, que cada Município ganha, mas,
sobretudo, que o futuro ganha.
A Presidenta merece nosso respeito, pelo fato
de ter assumido essa ideia de – pelo menos comunicado – os recursos serem aplicados em educação.
Mas eu volto a insistir: em vez de medida provisória,
o projeto do Senador Aloysio Nunes e meu poderia,
perfeitamente, viabilizar esse propósito que ela tem de
uma maneira muito mais tranquila, de maneira mais
eficiente, bastando que as bases do Governo manifestassem urgência nesse projeto.
Eu quero concluir dizendo que a decisão parece
ter sido tomada corretamente. O caminho é que, talvez,
não seja ainda, pelo que se conhece, o mais favorável.
Eu gostaria muito, como brasileiro, de ver que
o Brasil tomou a decisão séria agora, diferentemente da decisão de 200 anos atrás; a decisão séria de
não desbaratar, de não desperdiçar, de não jogar fora
esse novo ouro que a natureza nos deu, que são os
recursos do pré-sal.
E gostaria muito também, como Congressista,
como Senador, e, não posso negar, como autor do projeto de lei junto com o Senador Aloysio Nunes, como
antes apresentei com o Senador Tasso Jereissati, de
ver que a aprovação fosse feita no Congresso. Não
de uma medida provisória, mas de um projeto de lei.
Eu vim aqui lembrar, Senador Aloysio, que a história é a única disciplina importante para um político;
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para dizer que fico satisfeito de ver a Presidenta e o
Ministro Mercadante falando em todos os recursos dos
royalties para a educação. E finalmente que não precisa
de medida provisória. O projeto está aqui e pode ser
aprovado sem muita demora, até porque o pré-sal e
seus recursos vão demorar muito mais do que o tempo
de aprovar esse projeto.
Sobre isso, quero falar depois de passar a palavra, em um aparte, ao Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Senador Cristovam Buarque, eu, como V. Exª,
recebi com alegria a notícia de que a Presidente Dilma
havia decidido, ao vetar uma parte do projeto de lei que
trata dos royalties do petróleo, abraçar a ideia da destinação dos recursos que virão, os recursos futuros, à
educação, segundo uma fórmula pela qual V. Exª vem
batalhando há muito tempo, na legislatura passada,
como V. Exª acaba de lembrar, ao lado do Senador
Tasso Jereissati, que, diga-se de passagem, contou,
no momento em que foi submetido à deliberação desta Casa, com o apoio do atual Ministro da Educação,
na época o Senador Aloisio Mercadante, com o qual,
aliás, estivemos para pedir apoio à nossa iniciativa.
Veio medida provisória. O projeto de lei está aqui ainda tramitando. Quando li a notícia do jornal, Senador
Cristovam, imediatamente me programei para procurar
V. Exª hoje, logo na abertura da sessão, para propor a
V. Exª algo que seguramente V. Exª haverá de aceitar:
apresentarmos o texto do nosso projeto como emenda à medida provisória, cuja tramitação já se iniciou. É
uma emenda que se encaixa perfeitamente no objeto
da medida provisória. Não se trata daqueles penduricalhos e contrabandos que nós estamos habituados aqui
a verberar inutilmente, mas, pelo contrário, é algo que
diz respeito à essência do projeto e que vai contribuir
para aprimorá-lo, à medida que nele está incluído um
mecanismo, que é o mecanismo da construção de um
fundo, alimentado pelas receitas de royalties, que será
gerido pela União e cujo rendimento apenas – sem bulir, sem tocar no principal – será destinado a despesas
de educação, segundo os critérios já consagrados do
Fundeb. Eu penso que esse será o aprimoramento da
medida, iniciativa feliz da Presidente Dilma Rousseff,
e que vem bem a calhar. Vamos aproveitar uma saudável carona. É uma carona e um passageiro que tem
tudo a ver com o rumo que a medida provisória deve
tomar. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador Aloysio, confesso que, quando tomei
conhecimento disso, não tive a sua generosidade. Tanto
que vim aqui pedir que em vez da medida provisória se
continuasse o procedimento normal da nossa lei. Mas
não posso deixar de subscrever sua proposta, toman-
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do carona na sua generosidade, porque cada um de
nós que passa por aqui quer ver suas leis aprovadas
com nossos carimbos. Mas o importante – o senhor
tem razão – é que essa lei seja aprovada.
Eu não tenho nenhum problema de, junto com
o senhor, fazer essa sugestão. Querem fazer medida
provisória? Aqui já está pronta toda legislação, que foi
muito bem-estudada por nossos assessores, com muito
cuidado. É um trabalho muito cuidadoso.
Mas eu queria aproveitar, nessa mesma linha, e
dizer que, apesar de ser autor da primeira, em 2008,
junto com o Senador Aloysio agora e antes com o Tasso
Jereissati, não tenho ilusão de que esse dinheiro pode
nem vir. Isso porque ninguém tem certeza do que vai
acontecer com as reservas do pré-sal; ninguém tem
certeza do tamanho delas; ninguém tem certeza da viabilidade tecnológica de tirar lá de baixo; ninguém tem
certeza do preço que terá o petróleo daqui a 20 anos.
Por isso, embora eu seja autor da ideia, seja autor do projeto – e vou brigar por ele –, eu peço que,
por favor, não subordinemos a educação a recursos
do pré-sal. Eles têm que vir como um adicional, como
algo a mais. Por favor, querer colocar a educação brasileira na espera dos royalties do pré-sal é um gravíssimo erro; talvez mais grave até do que não colocar os
royalties do petróleo comprometidos com a educação.
Não colocar os royalties do petróleo para a educação
é um erro gravíssimo, do tipo que nós cometemos com
o ouro. Mas esperar pelos royalties para fazer aquilo
que a educação brasileira precisa começar a fazer já,
porque já deveria ter feito, será um erro também. Os
royalties do petróleo têm que ser um adicional. Quando
eles chegarem, mas muito antes, desde já, é preciso
começar a trabalhar e colocar mais recursos.
E aí eu concluo, dizendo: sabendo onde colocar,
porque a ideia pura e simples de elevar a contribuição
do Brasil à educação a 10% do PIB pode não dar bons
resultados, pode ser frustrante, porque esse dinheiro
pode ser mal-aplicado.
Chovendo no quintal de uma escola, na primeira
chuva, o dinheiro vira lama. É preciso saber, Senador
Capiberibe, como é que esse dinheiro caminha até
chegar à cabeça de cada criança. Há que se saber
qual é o caminho, e o PNE não formulou o caminho;
formulou apenas intenções e um determinado valor de
recursos a ser aprovado.
Nenhum de nós vai ficar contra 10%. Não há
a menor justificativa para ficar contra. Mas nenhum
de nós pode se contentar com que o PNE se limite a
isso e às suas intenções. Há que se dizer como esse
dinheiro vai ser gasto. Eu venho defendendo: criando
uma carreira nacional do magistério. O Governo Federal assumindo a responsabilidade pela educação
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de base e começando já. E, quando houver o dinheiro
do pré-sal, que ele seja todo aplicado na educação.
Fica aqui, concluindo, a minha aceitação da generosa sugestão do Senador Aloysio, de que abramos
mão da autoria do Projeto. Entreguemos à Presidenta da República o nosso Projeto, e ela o transforma
em medida provisória, pela qual nós vamos aqui lutar
para aprovar.
É isso, Sr. Presidente, o que eu tinha para colocar.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. Cumprimento V. Exª pelo seu pronunciamento.
Quero registrar aqui, com muita alegria, a presença entre nós, visitando-nos, hoje, dos alunos do
IFB – Instituto Federal de Brasília, que é um instituto
federal de ciência e tecnologia, que se vem implantando em todo o Distrito Federal. Já são oito campi em
funcionamento, aqui no Distrito Federal, e mais três
em implantação.
Sejam muito bem-vindos! É uma alegria poder
recebê-los.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Pela ordem, Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a palavra
para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – V. Exª terá a palavra. Nós vamos ouvir o
Senador Paulo Paim, como orador inscrito, e, logo em
seguida, V. Exª terá a palavra.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Rodrigo Rollemberg, Presidente desta sessão, é com
alegria, por um lado, e tristeza, por outro, que venho
à tribuna neste momento.
A tristeza é pelo movimento feito pelo Governo
de não permitir que a Câmara votasse o que já estava
acordado com todos os partidos: o projeto que leva ao
fim do fator previdenciário. Mas, com satisfação, porque
acho que o movimento sindical tem de ter posição, e
todas as centrais sindicais soltaram uma nota, que eu
lerei na íntegra aqui da tribuna.
Sr. Presidente, senhoras e senhores, falarei mais
uma vez, sim, sobre o fator previdenciário, mas por
quê? Nessa sexta-feira, cinco centrais sindicais – CUT,
Força Sindical, UGT, CTB e Nova Central – assinaram
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uma nota conjunta denunciando e repudiando a não
votação do fim do fator previdenciário na Câmara dos
Deputados.
Diz o texto que o acordo é uma das principais
prioridades da pauta dos trabalhadores, que vinha
sendo defendida mediante uma ampla negociação feita pelas centrais e pelo próprio Governo, nos últimos
anos. Enfim, buscavam a função definitiva de votar e
arquivar para sempre o perverso fator previdenciário,
que penaliza os trabalhadores após anos e anos de
contribuição, fazendo com que os mais pobres percam
a metade de seus salários.
Queremos lembrar que a discussão e a negociação sobre o fator, segundo a nota, se arrastam desde
2007. E apesar de termos proposto, segundo eles dizem, diversas alternativas para solucionar os impasses,
chegamos a um acordo na fórmula 85/95. O Governo
Federal vem sistematicamente bloqueando a votação
dessa matéria lá na Câmara dos Deputados.
Dizem as Centrais:
“Conscientes de nosso papel de defender a
classe trabalhadora e também de nossa responsabilidade para com o sistema previdenciário brasileiro, nossa proposta leva em consideração a necessidade da sustentabilidade
do sistema e não apenas o fim, pura e simplesmente, da fórmula de cálculo.
Nesse sentido – dizem as centrais, repito –,
não entendemos o porquê da insistência em
manter o bloqueio à votação dessa reivindicação tão importante para os trabalhadores
– principalmente para as mulheres, que perdem 51% de seus salários com a permanência
do fator, enfim –, que têm sido vítimas desse
mecanismo injusto, que contribui para a exclusão. A Previdência Social brasileira é um dos
maiores instrumentos de distribuição de renda
e de combate à desigualdade”.
Então, por que manter o fator?
Dizem mais, as centrais: “A atitude do Governo
não faz jus ao slogan de que país rico é país sem pobreza”. Por isso, as centrais sindicais reivindicam que
o Governo se disponha a se sentar novamente à mesa
de negociação para desbloquear as votações no Congresso Nacional ainda este ano.
“Tendo em vista que o tema já tinha sido acordado, de nossa parte vamos manter a nossa
mobilização, a pressão para que os Deputados votem o quanto antes o fim dessa injustiça contra os trabalhadores e trabalhadoras
do Brasil. Queremos que o Governo respeite
o acordo que já havia sido firmado.”
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Assinam esta nota a CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), a CUT (Central
Única dos Trabalhadores), a Força Sindical, a Nova
Central Sindical de Trabalhadores e a União Geral dos
Trabalhadores.
Também tomo a liberdade de dizer que essa é a
visão do Fórum dos Trabalhadores, que reúne 17 confederações, ou seja, exigindo que seja votado o fator
previdenciário na Câmara dos Deputados, na busca
de uma solução definitiva, permanente, que não mais
permita que o trabalhador perca metade de seus vencimentos no ato da aposentadoria.
Sr. Presidente, na mesma linha da tristeza, quero
também fazer um registro.
Peço licença para fazer um pequeno registro. Faleceu no dia de hoje, em Caxias do Sul, aos 66 anos,
um grande amigo meu, Pedro Rech. Foi vereador em
Caxias, fez parte, durante anos e anos, da diretoria
da Associação dos Aposentados e Pensionistas, que
é presidida por outro amigo, o companheiro Flecha.
Trabalhamos juntos, estudamos juntos. Ele era casado
com a Srª Celina Marta Knob Rech.
Além de ter sido um exemplar homem público,
político, uma pessoa comprometida com as lutas e as
causas sociais, Pedro Rech foi meu amigo de infância,
colega de aula. Por incrível que pareça, Sr. Presidente,
ele morava no fundo da casa onde eu residia e nós
conversávamos pela cerca. Ele era italiano, mas um
italiano, eu diria, da melhor cepa, combatia todos os
preconceitos, peleava toda vez que alguém tentava
me atingir pela cor da pele.
Acabei desenvolvendo por ele um carinho muito
grande e uma amizade enorme. Jamais vou esquecer
que conheci Pedro Rech quando tínhamos, calculo eu,
em torno de 7, 8 anos de idade. Pedro Rech foi mais
que um irmão, foi meu camarada, companheiro das
horas boas e ruins, um homem, eu diria, que estava
além do seu tempo, sempre pronto para fazer o bem
não interessando a quem. Sempre estava disposto a
enfrentar o bom combate na defesa de causas, defendendo seus ideais.
Jamais vou me esquecer desse Pedro Rech. Vou
lembrar sempre como aquele menino de calça curta,
que já com 8, 9, 10 anos combatia todo tipo de preconceito, pois são homens como ele que fazem e traçam
novas perspectivas para um mundo mais saudável
e melhor para todos, mais humano, mais justo, sem
preconceito e que buscam uma sociedade de iguais.
Era um homem que pregava a esperança, que queria
direitos iguais para todos. As marcas deixadas por homens como Pedro Rech não morrem, elas são eternas.
Vou remeter, com certeza, este pronunciamento
para a família de Pedro Rech.
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Sr. Presidente, concluindo, quero dizer que, nos
últimos 10 anos, nós avançamos no Brasil. Pela primeira vez, não ficamos restritos somente ao crescimento
econômico, passamos a ter um desenvolvimento social
como nunca antes visto.
Para utilizar uma metáfora um tanto antiga, mas
que descreve bem este momento, não entramos naquela de que vamos fazer o bolo crescer para depois
repartir.
Pela primeira vez na história, pudemos ver os
mais pobres, os mais necessitados ascendendo socialmente, de maneira sólida e consistente.
Os governos do presidente Lula e da Presidenta
Dilma têm esta marca, a marca da justiça e da distribuição de renda.
Tudo, no entanto, possui um desenvolvimento
dialético, em que contradições que não eram aparentes passam a se mostrar também com força. São
os efeitos colaterais do crescimento econômico e da
justiça social.
No caso brasileiro, a maior riqueza e muito melhor
distribuição de renda tiveram como efeito um aumento
significativo, Sr. Presidente, por incrível que pareça,
da obesidade.
Em outras palavras, mais renda significou, para
algumas pessoas, passar a comer mais, infelizmente,
nem sempre com melhor qualidade nutricional.
Segundo informações do Ministério da Saúde e
da Sociedade Brasileira de Metabolismo, a obesidade se tornou um dos principais problemas de saúde
pública no Brasil.
Em 2006, 42,7% da população estava acima do
peso. Em 2012, esse número passou para 49%. Entre os
homens, a situação é mais preocupante, haja vista que
52,6% da população masculina está com sobrepeso.
Em relação à população infantil, as preocupações
são as mesmas. Segundo pesquisa um pouco mais
antiga, de 2009, uma em cada três crianças entre 5 e
9 anos estava acima do peso recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
Entre os adolescentes, a situação igualmente
piorou. Vejamos alguns dados que refletem a situação:
os homens entre 10 e 19 anos com excesso de peso
passaram de 3,7%, em 1974, para 21,7% em 2008.
As mulheres entre 10 e 19 anos enfrentavam situação similar: em 1974, nessa mesma faixa etária, as que
estavam acima do peso eram 7,6%. Hoje, são 19,4%.
Por outro lado, graças a esse desenvolvimento
social no Brasil, houve uma brutal queda nos indicadores de déficit de peso e de altura entre as crianças.
A altura é uma das informações que indicam a desnutrição infantil.
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Vejamos só um exemplo: no Nordeste, entre 1989
e 2008, o déficit de altura caiu de 24,5% para 7,9% para
os meninos; e de 23,6% para 6,9% para as meninas.
Em outras palavras, as políticas de combate à fome
levadas a cabo nos últimos 10 anos foram capazes de
reduzir drasticamente a situação de fome no Brasil.
Hoje, encontramos casos pontuais, circunstâncias extraordinárias. Hoje, a melhoria das condições de
renda do brasileiro teve como efeito o surgimento de
outros problemas, e o principal, em termos de saúde
pública, tem sido o que tenho relatado aqui, a obesidade, bem como doenças relacionadas, caso da diabetes,
disfunções pulmonares, doenças cardíacas, problemas
hepáticos, psiquiátricos, ortopédicos e reprodutivos.
Segundo pesquisa da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, gastos com o tratamento de doenças relacionadas à obesidade e ao sobrepeso custam
R$3,5 bilhões por ano aos cofres públicos. Esse valor
não inclui custos indiretos, como, por exemplo, compra
de remédios, licenças médicas ou pacientes atendidos
pela rede particular de saúde.
A preocupação, evidentemente, não é só brasileira. Em todos os países ricos ou que foram enriquecendo,
a obesidade se torna um problema de saúde pública a
ser enfrentado. Nos Estados Unidos, a situação é de
tal gravidade que, recentemente, a Prefeitura da cidade de Nova York proibiu a venda de bebidas acima de
450 mililitros adoçadas com açúcar, em restaurantes,
redes de fast food, mercearias, cinemas, estádios esportivos e mesmo em carrinhos de rua.
No Brasil, de acordo com pesquisa do IBGE, 50%
dos adolescentes comem fora de casa e consomem
produtos industrializados como salgadinhos, pizzas,
refrigerantes e batata frita, por exemplo. São alternativas baratas e que contam com um marketing intensivo por parte da indústria de alimentos. Ao contrário,
frutas e legumes são mais caros e recebem pouca ou
nenhuma propaganda positiva.
É preciso, portanto, estabelecer políticas públicas
de combate à obesidade. Para enfrentar as situações
mais críticas, o Ministério da Saúde, acertadamente, reduziu a idade mínima de 18 para 16 anos para
a realização de cirurgias bariátricas, popularmente
conhecidas como cirurgias de redução de estômago.
Porém, trata-se de solução para situações extremas,
que não é passível de ser utilizada em larga escala,
inclusive pelos efeitos negativos que podem advir desse procedimento cirúrgico, como anemia e diminuição
de absorção de vitaminas.
Sr. Presidente, eu tenho um filho que fez essa
cirurgia, e não recomendo a ninguém. Ele estava com
140 quilos, hoje pesa 70 quilos. Não morreu, eu diria,
por detalhes. Fez a operação, por recomendação de
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especialista, no Espírito Santo. No término da operação,
um dia depois, o médico disse: “Quer que ele morra
aqui ou no Rio Grande”. Eu disse: “Ele vai morrer no
Rio Grande, então”. Coloquei no avião e levei para o
Rio Grande, e lá conseguimos recuperá-lo.
Então, o segredo é o exercício, é o cuidado na
alimentação. Não podemos fazer com que todo mundo
agora vá para esse tipo de cirurgia. É de alto risco, no
meu entendimento. Eu recomendaria, pelo que passei
com o meu filho, fazer exercício, fazer caminhada, que
não custa nada e dá para fazer de manhã e à noite, e
cuidar da alimentação.
Sr. Presidente, a estratégia, em termos de política pública, deve, para a imensa maioria dos casos,
seguir outro rumo. Duas espécies de ações devem ser
levadas adiante. A primeira linha de ação diz respeito
à nutrição, ou seja, é preciso incentivar o consumo de
alimentos saudáveis, como frutas, verduras, cereais,
entre outros. É preciso, pois, o incentivo à alimentação
feita de forma adequada, correta.
Além disso, por outro lado, é preciso restringir o
consumo de alimentos e bebidas doces e alcoólicas.
Isso, em parte, já tem sido feito em muitas escolas, por
meio de merendas escolares, não permitindo que se
vendam sequer refrigerantes. No entanto, talvez seja o
momento de levar isso adiante, por meio de restrição
mais ampla ao consumo de determinados alimentos
calóricos e nada nutritivos, como sugere a ação da
Prefeitura de Nova York.
Pode-se, ainda, pensar em alternativas como
aumentar as restrições à propaganda para o público
infantil de certos alimentos, o que já tem sido feito de
maneira positiva.
Em suma, a primeira missão diz respeito exatamente a prevenir ou evitar o consumo de determinados
alimentos que prejudicam a saúde. A segunda linha de
ação vai na linha, Sr. Presidente – já estou resumindo
–, do esporte. Por isso, estamos aqui incentivando, a
exemplo do Ministério dos Esportes, todo e qualquer
movimento esportivo. A Copa do Mundo, as Olimpíadas, a Copa das Confederações são momentos que
vão incentivar o esporte. São oportunidades fabulosas
para que possamos incentivar a cultura do esporte em
todas as nossas escolas, a toda a nossa gente, a todo
o nosso povo.
E aqui gostaria, ainda, de lembrar argumentos
trazidos por bela carta que me foi enviada pelo Conselho Federal de Educação Física, o Confef, que diz:
“É necessário que o Governo estabeleça um
programa para a disciplina Educação Física, baseado
no Projeto Saúde na Escola, no qual os professores
abordariam, sob todas as formas, a questão do corpo,
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seu significado e das razões de adotar estilo de vida
ativo – esporte e cuidado com a alimentação.”
Nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, o importante não é só o número de medalhas, mas, sim, sermos
capazes de incentivar nossos jovens a praticar esporte.
Quando pensamos em esporte, não podemos
pensar somente naqueles de alto rendimento, temos
de pensar também naquele que nos leva à saúde.
O esporte, pois, é meio fundamental para que
possamos combater a obesidade, junto com o aprendizado de uma nutrição correta. A obesidade é um
problema grave de saúde pública, que deve ser tratado
com muito cuidado. Tenho certeza de que, se ações...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...forem
tomadas nesse sentido, vamos combater, também, por
esse meio, fome, miséria, pobreza, fazendo com que a
nossa juventude viva, cresça e envelheça com saúde.
Sr. Presidente, termino, dizendo a todos que seria
fundamental aprovarmos, inclusive, uma emenda que
aprovamos na Comissão de Educação, de autoria do
Senador Waldemir Moka, que destina R$300 milhões
para a preparação de atletas e para a capacitação de
recursos humanos para o esporte em todas as linhas.
Era isso. Agradeço a V. Exª.
Considere na íntegra meu discurso. Fui cortando pedaços porque, além de saber que há oradores
inscritos, tenho agora uma reunião na Comissão de
Direitos Humanos.
Muito obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
Considere na íntegra meu pronunciamento.
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, mais uma vez estou aqui para falar sobre
o fim do Fator Previdenciário. Na sexta-feira passada,
cinco centrais sindicais, CUT, Força Sindical, UGT, CTB
e Nova Central assinaram nota conjunta denunciando e
repudiando a não votação do fim do fator Previdenciário na sessão de 28/11/12 na Câmara dos Deputados.
Diz o texto:
“O acordo é umas das principais prioridades
da pauta dos trabalhadores que vem sendo
defendida e negociada pelas Centrais com o
Governo nos últimos anos, em função do caráter perverso do Fator Previdenciário atual,
que penaliza a classe trabalhadora após anos
e anos de contribuição e trabalho.
Queremos lembrar que a discussão e negociação sobre o fator previdenciário se arrasta
desde meados de 2007.
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E apesar de termos proposto diversas alternativas para solucionar os impasses surgidos
e chegado ao acordo da fórmula 85/95, o governo federal vem sistematicamente bloqueando a votação dessa matéria no âmbito da
Câmara Federal.
Conscientes de nosso papel de defender a
classe trabalhadora e também da nossa responsabilidade para com o sistema previdenciário brasileiro, a nossa proposta leva em
consideração a necessidade da sustentabilidade do sistema e não apenas o fim, pura e
simplesmente, da fórmula de cálculo.
Neste sentido, não entendemos o porquê da
insistência em manter o bloqueio à votação
dessa reivindicação tão importante para os
trabalhadores e trabalhadoras que têm sido
vítimas desse mecanismo injusto, que contribui
para exclusão – a previdência social brasileira
é um dos maiores instrumentos de distribuição
de renda e de combate à desigualdade.
A atitude do governo não faz jus ao slogan de
que “País Rico é País Sem Pobreza”.
Por asso, as Centrais reivindicam que o governo se disponha a sentar novamente à mesa
de negociação para desbloquear a votação no
Congresso Nacional até o final deste ano, tendo
em vista que o tema já foi acordado anteriormente. Da nossa parte vamos manter nossa
mobilização e pressão para que os deputados
votem o quanto antes o fim dessa injustiça
contra os trabalhadores de trabalhadoras do
Brasil, referendando o acordo.
São Paulo, 30 de novembro de 2012,
CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil;
CUT – Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical, NCST – Nova Central Sindical de
Trabalhadores, e
UGT – União Geral dos Trabalhadores.”
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, peço licença para fazer um pequeno registro. Faleceu no dia de hoje, em Caxias do Sul, aos
66 anos, o Sr. Pedro Rech.
Ele foi vereador nessa cidade e fez parte da diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas por muitos anos. Ele era casado com a Srª Celina
Marta Knob Rech.
Além de ter sido um exemplar homem público,
político, uma pessoa comprometida com as lutas e as
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causas sociais, Pedro Rech foi meu amigo de infância,
colega de aula.
Pedro Rech foi meu camarada, companheiro das
horas boas e ruins. Um homem, eu diria, que estava
além do seu tempo. Sempre pronto para fazer o bom
combate, de causas de ideias, de ideais. Jamais vou
me esquecer dele. Pois são homens como ele que fazem e traçam novas perspectivas para um mundo mais
saudável, mais humano, mais justo e igual, não só de
direitos, mas de esperança para todos nós outros. As
marcas deixadas por esses homens são eternas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, os últimos dez anos se constituem no maior
período de prosperidade da nossa história.
Pela primeira vez não ficamos restritos unicamente pelo crescimento econômico.
Passamos a ter desenvolvimento social como
nunca antes visto.
Para utilizar uma metáfora um tanto antiga, mas
que descreve bem o período em que vivenciamos, o
bolo passou a crescer e, finalmente, a ser repartido.
Pela primeira vez em nossa história, pudemos
ver os mais pobres, os mais necessitados ascendendo
socialmente de maneira sólida e consistente.
O governo do Presidente Lula e agora com a Presidenta Dilma, se caracterizam pela marca da justiça
social e da distribuição de renda.
Tudo, no entanto, possui um desenvolvimento
dialético, em que contradições que não eram aparentes passam a se mostrar com toda a força.
São os efeitos colaterais do crescimento econômico e da justiça social.
No caso brasileiro, a maior riqueza e muito melhor distribuição de renda teve como efeito um aumento
significativo da obesidade.
Em outras palavras, mais renda significou que
as pessoas passaram a comprar mais comida. Infelizmente, nem sempre de melhor qualidade nutricional.
Segundo informações do Ministério da Saúde e
da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, a obesidade se tornou um dos principais problemas de saúde pública no Brasil...
Em 2006, 42,7% da população estava acima
do peso. Em 2012, esse número passou para 48,5%.
Entre os homens a situação é mais preocupante, haja
vista que 52,6% da população masculina estão com
sobrepeso.
Em relação à população infantil, as preocupações
são as mesmas. Segundo uma pesquisa um pouco
mais antiga, de 2009, uma em cada três crianças entre
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5 e 9 anos estava acima do peso recomendado pela
Organização Mundial de Saúde.
Entre os adolescentes, a situação igualmente piorou. Vejamos alguns dados que refletem o longo prazo:
Os homens entre 10 e 19 anos com excesso de peso
passaram de 3,7%, em 1974, para 21,7%, em 2008.
As mulheres entre 10 e 19 anos enfrentam uma
situação similar. Em 1974, nessa faixa etária as que
estavam acima do peso eram 7,6%. Hoje, são 19,4%.
Por outro lado, graças ao desenvolvimento social
no Brasil, houve uma brutal queda nos indicadores de
déficit de peso e de altura entre as crianças.
A altura é uma das informações que indicam a
desnutrição infantil. Vejamos só um exemplo. No Nordeste, entre 1989 e 2008, o déficit de altura caiu de
24,5% para 7,9% para os meninos; e de 23,6% para
6,9% para as meninas.
Em outras palavras, as políticas de combate à
fome vigorosamente levadas a cabo nos últimos dez
anos foram capazes de reduzir drasticamente as situações de fome no Brasil.
Hoje, encontramos casos pontuais, circunstâncias extraordinárias.
Hoje, a melhoria das condições de renda do brasileiro teve como efeito o surgimento de outros problemas, cujo principal, em termos de saúde pública, tem
sido o da obesidade, bem como das doenças relacionadas, caso da diabetes, disfunções pulmonares, doenças cardíacas, problemas hepáticos, psiquiátricos,
ortopédicos e reprodutivos.
Segundo pesquisa da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, gastos com o tratamento de doenças
relacionadas à obesidade e ao sobrepeso custam R$
3,5 bilhões de reais por ano aos cofres públicos.
Esse valor não inclui custos indiretos, como, por
exemplo, compra de remédios, licenças médicas ou
pacientes atendidos pela rede particular de saúde.
A preocupação, evidentemente, não é só brasileira.
Em todos os países ricos ou que enriquecem, a
obesidade se torna um problema de saúde pública a
ser enfrentado. Nos Estados Unidos, a situação é de
tal gravidade que recentemente a prefeitura da cidade
de Nova Iorque proibiu a venda de bebidas acima de
450 mililitros, adoçadas com açúcar, em restaurantes,
redes de fast food, mercearias, cinemas, estádios esportivos e carrinhos de rua.
No Brasil, de acordo com pesquisa do IBGE, 50%
dos adolescentes comem fora de casa e consomem
produtos industrializados como salgadinhos, pizzas,
refrigerantes e batata frita.
São alternativas baratas e que contam com um
marketing intensivo por parte da indústria de alimentos.
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Ao contrário, frutas e legumes são mais caros
e recebem pouca ou nenhuma propaganda positiva.
Sr. Presidente, é preciso, portanto, estabelecer
políticas públicas de combate à obesidade. Para enfrentar as situações mais críticas, o Ministério da Saúde, acertadamente, reduziu a idade mínima de 18 para
16 anos para a realização de cirurgias bariátricas,
popularmente conhecidas como cirurgias de redução
de estômago.
Porém, trata-se de solução para situações extremas, que não é passível de ser utilizada em larga
escala, inclusive pelos efeitos negativos que podem
advir desse procedimento cirúrgico, como anemia e
diminuição na absorção de vitaminas.
A estratégia em termos de política pública deve,
para a imensa maioria dos casos, seguir outro rumo.
Duas espécies de ações devem ser levadas adiante.
A primeira linha de ação diz respeito à nutrição, ou
seja, é preciso incentivar o consumo de alimentos saudáveis, caso, em especial, de frutas, verduras, cereais,
carne, dentre outros, de modo equilibrado. É preciso,
pois, o incentivo à alimentação feita de forma correta.
Além disso, por outro lado, é preciso restringir o
consumo de determinados alimentos e bebidas. Isso
em parte já tem sido feito em muitas escolas por meio
da merenda escolar. No entanto, talvez seja o momento
de levar isso adiante por meio de restrições ao consumo de determinados alimentos calóricos e nada nutritivos, como sugere a ação da prefeitura de Nova Iorque.
Pode-se, ainda, pensar em alternativas como
aumentar as restrições à propaganda para o público
infantil de certos alimentos, o que já tem sido feito de
maneira incipiente.
Em suma, a primeira missão diz respeito exatamente a prevenir ou evitar o consumo de determinados
alimentos prejudiciais porque são hipercalóricos, mas
praticamente sem elementos nutritivos.
A segunda linha de ação diz respeito ao incentivo para o esporte.
Estamos hoje envolvidos com a realização de
dois grandes eventos esportivos no Brasil: a Copa do
Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
São excelentes momentos não apenas para os chamados esportes de alto rendimento.
São oportunidades fabulosas para que possamos
incentivar a cultura do esporte em todas as nossas
escolas de ensino fundamental e médio.
Aqui gostaria de trazer alguns dos argumentos
trazidos por bela carta que me foi enviada pelo Conselho Federal de Educação Física, o Confef.
Diz o Confef ser “Necessário que o governo estabeleça um programa para a disciplina Educação Física baseado no Projeto Saúde na Escola no qual os
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professores abordariam, sob todas as formas, a questão do corpo, seu significado e das razões de adotar
estilo de vida ativo”.
Nas Olimpíadas e na Copa do Mundo o importante não é o número de medalhas, mas sim se seremos
capazes de incentivar os jovens a praticar atividades
esportivas.
Quando pensamos em esporte, não podemos
pensar somente naqueles de alto rendimento.
Os resultados esportivos, na verdade, são apenas mera consequência da prática esportiva em grande escala...
Para tanto, devemos sim copiar o modelo bem-sucedido de outros países, em que a prática esportiva
está associada às atividades escolares.
Durante os anos escolares a competição não
é a parte mais importante. O essencial é motivar a
criança por meio da valorização dos aspectos mais
lúdicos do esporte.
Vencer não é o principal objetivo, mas sim apresentar o esporte como uma atividade divertida, em que
as atividades em grupo são agradáveis e ao mesmo
tempo benéficas para a saúde.
O esporte, pois, é meio fundamentai para que
possamos combater a obesidade, junto com o aprendizado de uma nutrição correta.
A obesidade é um problema grave de saúde pública. Em parte se deve ao sucesso de nossas ações
para combater a fome, a miséria, a pobreza.
Se fomos capazes de vencer esse desafio, agora
é o momento de saber viver prosperamente.
É o momento de vencer a obesidade e continuar
no caminho que temos trilhado com sucesso na construção de um país mais justo, mais humano e também
mais saudável para nossas crianças e nosso povo.
Para finalizar, lembro que aprovei, como relator da
Comissão de Educação do Senado Federal, emenda
ao PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) 2013 no
valor de R$ 300 milhões para a preparação de atletas
e capacitação de recursos humanos para o esporte de
alto rendimento nacional.
A emenda, senhoras e senhores, contou com o
apoio dos parlamentares da Comissão e em especial
a pedido do senador Waldemir Moka.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Cumprimento V. Exª pelo seu pronunciamento.
V. Exª será atendido.
Passo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, Senador Rodrigo Rollemberg; Srs.
Senadores; Srªs Senadoras; ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, o Congresso
Nacional, como todos nós sabemos nesta Casa, teve
dois anos para cumprir decisão do Supremo Tribunal
sobre o Fundo de Participação dos Estados.
Oito propostas foram apresentadas à Casa, desde
2011, para resolver a questão. Esses projetos tramitaram em conjunto, mas, infelizmente, foi-se empurrando
o problema com a barriga, e hoje estamos tentando
dar uma satisfação ao País de afogadilho. Estamos na
prorrogação da prorrogação.
Para cumprirmos a decisão do Supremo, restam-nos apenas 28 dias dos 2 anos que nos foram dados
para decidir essa questão.
O federalismo brasileiro enfrenta movimentos
pendulares que se alternam, desde a velha República, entre uma grande concentração de recursos
e decisões na União, geralmente em governos autoritários – que não são poucos; são raros os verões
democráticos e duradouros que há no nosso País –,
e a tentativa de distensão dos entes federados, em
tempos de regimes democráticos, como declarou o
Governador Eduardo Campos em recente encontro
com os prefeitos do PSB.
A Assembleia Nacional Constituinte de 1988 equilibrou as forças entre a União, Estados e Municípios,
mas dezenas de emendas constitucionais aprovadas
desde 1989 promoveram um retrocesso na intenção
original dos constituintes de desconcentrar os recursos
entre os entes federados.
Além disso, houve um engessamento das receitas, comprometidas com aplicações obrigatórias e uma
série de desonerações fiscais definidas pela União no
meio dos anos, quando os orçamentos estão sendo
executados, além das contribuições, nome dado aos
novos impostos criados pela União e não repartidos
com Estados e Municípios.
Por isso, quero introduzir no debate do FPE, nessa
redistribuição do FPE, uma proposta ao Senador Relator Walter Pinheiro. Que tal darmos ao art. 2º, §1º, a
seguinte redação: “Cada entidade beneficiária receberá valor igual ao que foi distribuído no correspondente
decênio do exercício de 2012, corrigido pela variação
acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – ou outro que vier a substituí-lo
e mais a soma das perdas da desoneração fiscal do
IPI, em 2012?”
Nós sabemos que a desoneração do IPI causou
graves problemas aos Estados e aos Municípios em
todo o País.
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A segunda proposta é o §2º do mesmo artigo. A
combinação de população e do inverso da renda domiciliar per capita, acrescida da proposta do PLS nº 192,
de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, em seu §4º
do art. 2º, que propõe a distribuição às unidades da
Federação que abriguem unidade de conservação da
natureza ou terras indígenas demarcadas.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Acho que é o momento importante para a sociedade
brasileira manifestar seu desejo de preservar, para as
gerações futuras, a natureza do presente. Alguns Estados
brasileiros – e incluo o Amapá entre eles – têm mais de
70% do seu território sob algum tipo de área de preservação. Portanto, é mais do que justo que o Brasil como
um todo se manifeste de forma solidária, não com as
gerações do presente, mas com as gerações do futuro.
A mudança que insere no cálculo a soma das desonerações de IPI repactuaria as perdas que os Estados
tiveram no decorrer de 2012 sobre a receita do FPE.
A outra mudança que propomos, tendo em vista que o PLS nº 192, de 2011, da Senadora Vanessa
Grazziotin, foi acatada pelo Relator como substitutivo.
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Então, estamos a um passo de buscar uma solução
definitiva.
Temos a certeza de que essas contribuições poderão acelerar a tramitação do substitutivo do Senador Walter Pinheiro e sua aprovação em tempo hábil,
para que cumpramos a determinação do Supremo
Tribunal Federal.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, o
Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – A Presidência designa o Senador Randolfe
Rodrigues para integrar, como membro suplente, a
Comissão de Serviços de Infraestrutura, deixando de
integrar, consequentemente, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, nos termos do Ofício
n° 264, de 2012, da Liderança do PSOL.
É o seguinte o Ofício
Ofício GSRR nº 00264/2012
Brasília, de 29 de novembro de 2012
Assunto: Indicação da liderança do PSOL para compor
a Comissão de Serviços de Infraestrutura
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Senhor Presidente,
Ao cumprimentar Vossa Excelência, nos termos
do que dispõe o art. 80, parágrafo único, do Regimento Interno do Senado Federal, informo a indicação do
meu nome para compor a Comissão de Serviços de
Infraestrutura, como membro suplente, deixando, nessa data, em consequência, de compor a Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, em obediência
ao que dispõe o § 2º do art. 77, do RISF.
Em tempo, renovo a Vossa Excelência meus votos de consideração. – Senador Randolfe Rodrigues,
Líder do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – A
����������������������������������������������
Presidência concede a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, próximo orador da lista de inscrições.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a esta tribuna para falar de um tema sobre o qual
já tratei aqui: o contrato realizado pelo Governo do
Distrito Federal, sem licitação, com uma empresa de
Cingapura para fazer o planejamento do desenvolvimento do Distrito Federal para os próximos 50 anos.
E o faço, Srªs e Srs. Senadores, para registrar que a
União Internacional de Arquitetos fez duras críticas a
esse projeto, bem como a Federação Panamericana de
Associações de Arquitetos, que aprovou um documento contra a decisão do Governo do Distrito Federal de
contratar, sem licitação, essa empresa de Cingapura.
Ao final, lerei a manifestação da Federação Panamericana de Associações de Arquitetos, mas o que é
lamentável, extremamente lamentável, é que isso tudo
está ocorrendo, Senador Aloysio Nunes, às vésperas
de Brasília comemorar 25 anos de seu reconhecimento como Patrimônio Cultural da Humanidade pela
Unesco, exatamente pela singularidade do seu projeto,
pelo arrojo, pelo talento, reconhecidos mundialmente.
É importante frisar – e as trouxe aqui – algumas
manifestações de pessoas muito qualificadas, que
estão fora da disputa política, que demonstram claramente a falta de visão histórica do Governador do
Distrito Federal, a falta de capacidade de compreender
o que significa Brasília como inovação no urbanismo
brasileiro, indo buscar numa empresa em Cingapura,
sem licitação, sem consultar ninguém, uma solução,
uma fórmula mágica para o desenvolvimento do Distrito Federal nos próximos 50 anos.
O interessante, Senador Aloysio, é que, às vésperas de completar 25 anos como Patrimônio Cultural
da Humanidade, na contratação dessa empresa – uma
contratação obscura, cuja cópia eu e o Senador Cristovam Buarque solicitamos formalmente e até hoje
nada recebemos formalmente –, não há uma única
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referência ao fato de Brasília ser Patrimônio Cultural
da Humanidade.
Isso me levou a crer que, numa demonstração de
bom senso diante das diversas manifestações da sociedade local e de personalidades da arquitetura e do
urbanismo brasileiro e mundial, o Governador pudesse
voltar atrás nessa decisão equivocada. Mas não; pelo
contrário, assumiu uma postura agressiva, atacando
quem criticava o projeto, inclusive como se essa posição fosse fruto de ignorância ou provincianismo.
Eu vou ler alguns dos comentários que esses
grandes arquitetos, representantes de instituições nacionais e internacionais, fazem a respeito desse contrato com uma empresa de Cingapura.
O jornal O Estado de São Paulo trouxe uma
matéria bastante completa com o título “União Internacional de Arquitetos crítica parceria DF-Cingapura”,
bem assim O Globo, que, no dia de ontem, também
veicula matéria tratando desse contrato sem licitação.
E ali se diz:
A carta, que será encaminhada à Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (Unesco), expressa preocupação
em relação às “consequências negativas – e
certamente irremediáveis – à cultura” e reafirma o “caráter simbólico exemplar da capital,
cujo futuro não há de ser projetado por gestos
mágicos traçados desde pranchetas distantes
[bem distantes], mas por um processo permanente”. Também reitera a “compreensão de que
o planejamento territorial e urbano é tarefa indissociável do exercício da soberania política”,
destacando a “alta qualificação dos arquitetos
e urbanistas brasileiros, capazes de exercer
com eficiência as tarefas de planejamento do
território de seu País”.
Eu começo a pensar, Senador Aloysio Nunes,
que, por trás desse contrato sem licitação, existem
interesses econômicos, também não declarados, que
serão beneficiados com a implementação desse projeto. Vejam bem que um dos projetos que essa empresa
de Cingapura vai realizar é a concepção de um centro
financeiro internacional em Brasília. Não há nenhuma
referência, nesse documento, a que Brasília se transforme num centro turístico internacional, que é uma
grande vocação desta cidade como Patrimônio Cultural da Humanidade, mas a de ser um centro financeiro
internacional.
Eu vou solicitar aos órgãos do Distrito Federal
qual foi o estudo realizado – se é que há algum estudo – que identificou essa vocação de Brasília para ser
um grande centro financeiro internacional. E não quero
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aqui me manifestar de antemão contra. Eu apenas quero saber o que levou o Governo do Distrito Federal a
entender essa como uma vocação de Brasília. E quero
saber onde será implementado esse centro financeiro
internacional. Porque, muito provavelmente, Senador
Aloysio, pela insistência do Governo nesse projeto,
sem nenhuma transparência, alguns interesses econômicos e imobiliários, que estão próximos de onde
será implantado esse centro financeiro internacional,
deverão ser privilegiados.
Eu quero aqui registrar uma declaração do Presidente da União Internacional de Arquitetos, o francês Albert Dubler. Diz ele, Senador Aloysio, “O mundo
inteiro olha para Brasília e eles [se referindo ao GDF]
vão olhar para Cingapura”. Enquanto o mundo inteiro
olha para Brasília como uma realização excepcional
do talento brasileiro, o Governador do Distrito Federal olha para Cingapura, como se Cingapura fosse o
suprassumo e tivesse as características para ditar o
nosso futuro.
Mas diz mais o Presidente da União Internacional dos Arquitetos:
“É algo completamente surpreendente, por várias
razões”. Segundo Dubler,a primeira razão é política. “O
Brasil é um país democrático e Cingapura, não; então
existe um desequilíbrio”. A segunda é a própria arquitetura: “Brasília é um exemplo para arquitetos do mundo
inteiro. Não sei para quem Cingapura é um exemplo” –
declaração do Presidente da União Internacional dos
Arquitetos, o francês Albert Dubler. “Então, é como se
chamássemos o McDonald’s para fazer um restaurante
de gastronomia na França”.
Eu acho que não há comparação melhor para o
que o Governo do Distrito Federal, mostrando que não
tem a compreensão da dimensão histórica de Brasília, que é a capital do nosso País. È, de fato, como se
estivesse chamando o McDonald’s para projetar um
centro de gastronomia na França.
E ele conclui: “A superfície de Cingapura é do
tamanho de Maceió. É surpreendente que tenham procurado uma empresa assim para fazer uma projeção
de longo prazo para uma metrópole que foi escolhida
para ser a capital do seu País”. Esta, a opinião do Presidente da União Internacional de Arquitetos.
E ele completa:
“Há cinquenta anos, quando foi tomada a decisão política de construir Brasília, outras cidades
foram criadas, como as que estão em torno
de Paris. Todas essas iniciativas encontraram
dificuldades depois de certo tempo. Quando
analisamos essas dificuldades, vemos que não
podemos resolvê-las sem consultar a população”, acrescenta o arquiteto. “É preciso ter
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governança. Não imagino como esse diálogo
vai acontecer com Cingapura. Ter uma ideia de
projeto representa 5%; o desenho, 10%; mas
85% é discutir com as pessoas. Para fazer isso
temos de convencer a população do projeto”.
E aí está a questão. Esse contrato foi encomendado, Senador Aloysio, sem que nenhuma pessoa
de Brasília soubesse, sem que nenhuma instituição
fosse consultada – o IAB, o Iphan, a Universidade
de Brasília, a Católica, o Ceub, o setor produtivo, as
entidades representativas dos trabalhadores. E, num
dia só, esse contrato foi aprovado em três instâncias
na Terracap e, no dia seguinte, no Conselho da Terracap. De repente, aparece o Governador em Cingapura
com contrato assinado com a empresa que vai fazer
o planejamento do desenvolvimento de Brasília para
os próximos 50 anos.
Mas não é só o Presidente da União Internacional de Arquitetos que critica. Vou, aqui, agora, citar o
nosso querido João Filgueiras Lima – o Lelé Filgueiras
–, conhecido arquiteto brasileiro, com uma forte ligação com Brasília, reconhecido mundialmente, autor
dos projetos do Sarah, entre vários outros, e grande
colaborador de Niemeyer, que diz que é lamentável.
Refere-se a esse contrato dizendo: “Acho lamentável
a proposta para acompanhar o planejamento da cidade por 50 anos. Não existe quem seja vidente ou
faça ficção científica, e ainda é um planejamento que
envolve um país que não tem afinidades culturais conosco”. Essa é a opinião do Lelé Filgueiras, que, na
visão do Governador Agnelo, deve ser um provinciano, pois todos os que estão criticando os projetos são
assim chamados; porém, é uma pessoa respeitada e
conceituada em todo o mundo.
Mas diz também o Presidente do IAB nacional,
Sérgio Magalhães:
Planejar-se o futuro de Brasília, a partir de
pranchetas localizadas em Cingapura, é um
ato de lesa-cultura. O País não pode dar a si
mesmo um atestado de deslumbramento ingênuo ante expressões urbanísticas e arquitetônicas de outro contexto e de outra cultura, as quais, aliás, e com todo o respeito, se
apresentam como transplantadas dos países
mais desenvolvidos.
Ou seja, é a velha ideia da subserviência! É impressionante a falta de compreensão histórica de Brasília, porque Brasília exatamente rompeu com essa
visão de o bom era o de fora. Uma das questões que
caracterizou Juscelino naquele momento de efervescência cultural e política brasileira foi valorizar o talento
brasileiro, reunindo o que há de melhor no talento bra-
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sileiro: JK, Oscar Niemayer, Lúcio Costa, Athos Bulcão,
Burle Marx. Essa é a grande característica de Brasília;
foi isso que fez de Brasília – e vamos comemorar agora
sexta-feira – a primeira cidade moderna considerada
patrimônio cultural da humanidade. E o Governador do
Distrito Federal, numa visão pequena, subserviente – e
tomara que seja só isso –, submete-se a um contrato
feito dessa forma com uma empresa de Cingapura.
Ouço com muita alegria o Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Muito obrigado Senador Rollemberg. Este aparte não
o faço com muita alegria, mas com constrangimento,
porque me parece que esse episódio, já tratado por V.
Exª assim como pelo Senador Cristovam Buarque aqui
no Senado, é profundamente constrangedor. Constrangedor porque revela tamanha estreiteza mental por
parte do Governador do Distrito Federal, que me faz
pensar que por trás desse contrato, firmado sem licitação com uma empresa de Cingapura, não há nada de
mais caviloso ou cabeludo. É simplesmente uma besteira; trata-se de uma besteira. Logo depois do golpe
de 64, o jornalista Sérgio Porto – que usava para esse
efeito o pseudônimo de Stanislaw Ponte Preta – criou
uma coluna nos jornais em que ele verberava a burrice imperante no País. Ele chamou essa seqüência de
asneiras cometidas pelo governo militar como Festival
de Besteiras que Assola o País (Febeapá). É digno de
figurar esse episódio no Febeapá do Sergio Porto, porque, como bem diz V. Exª, o planejamento urbano tem
que ser uma expressão orgânica da cidade; tem que ser
o resultado da interação entre o planejador, o técnico,
a prancheta e a inteligência, a vida, a vida real; exige
diálogo, exige compreensão profunda da história, da
dimensão cultural da vida urbana, das suas dimensões
econômicas reais e não apenas imaginárias. Vamos
criar aqui um centro financeiro internacional; e, por que
não, um centro de peregrinação religiosa? Quer dizer,
isso não acontece assim simplesmente no desenho de
um técnico ou numa planilha elaborada em um escritório de consultoria. O planejamento urbano surge da
interação entre o técnico e a cidade. O técnico que não
tem diálogo com a vida da cidade não serve para fazer
esse trabalho. Então, creio que isso é simplesmente
uma besteira, um desperdício de dinheiro público. Já
está atraindo para Brasília um tipo de curiosidade que
eu preferia que não atraísse, como essa expressa pelo
Presidente da União Internacional de Arquitetos, que
diz muito bem que o deslumbramento com o estrangeiro é a pior forma de provincianismo. Macaquear
dessa forma uma experiência estrangeira, que nada
tem a ver com realidade de Brasília, é quase que um
insulto aos macacos. Por isso, Senador Rollemberg,
com tristeza, venho fazer essa nota de rodapé ao seu
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discurso, torcendo ainda para que o Governador do
Distrito Federal mude de ideia e adote métodos mais
ortodoxos, convencionais e corretos, discutindo com a
cidade, em todas as suas dimensões, as pautas para
o planejamento de seu futuro. Muito obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Aloysio Nunes. Incorporo
as suas colocações ao meu pronunciamento. Também
desejo que o Governador volte atrás nessa insensatez.
Passo aqui também a manifestar a opinião do
jornalista e embaixador Pedro Luiz Rodrigues, que
hoje escreve na coluna do Cláudio Humberto, em que
num parágrafo diz:
Mas, em se tratando do envolvimento de recursos públicos relativamente expressivos (mais
de oito milhões de reais), assinar um contrato
dessa natureza sem que se sigam os procedimentos que buscam assegurar plena transparência à operação, parecerá aos brasilienses
uma ação moralmente inadequada.
A minha maior preocupação, Senador Aloysio,
é com o desdobramento disso. Vamos dize que essa
empresa conclua e vá definir onde a cidade terá um
novo aeroporto, onde terá um centro financeiro. E as
implicações que essas coisas terão no futuro do Distrito
Federal a partir da valorização imobiliária de determinadas áreas, de determinadas vocações que não são
da cidade? Vai-se gastar dinheiro buscando incentivar
isso, e por aí vai.
E por fim, Senador Alvaro, que preside a sessão,
eu vou ler, para ficar registrado nos Anais desta Casa,
a carta da Federação Panamericana de Associações
de Arquitetos, entidade de representação de todos os
arquitetos das Américas.
A Federação Panamericana de Associações
de Arquitetos, entidade de representação de
todos os arquitetos das Américas, reunida em
seu XXIV Congresso Panamericano de Arquitetos, que se realizou em Maceió, Estado de
Alagoas, Brasil, tomando conhecimento do
contrato realizado entre o Governo de Brasília e empresa de consultoria de Cingapura,
para a elaboração do chamado “Plano Brasília
2060”, que pretende traçar os Planejamentos
Estratégicos e Planos Diretores Setoriais para
a Região de Brasília, considerando:
1. A dimensão simbólica de Brasília para a
cultura mundial;
2. Sua dimensão política, como instrumento de
afirmação da soberania de um país americano
até então em busca de seus melhores destinos;
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3. O especial momento em que vive o Brasil,
de consolidação de uma economia pujante e
de pleno exercício democrático;
4. O reconhecimento internacional de Brasília
como “Patrimônio Cultural da Humanidade”;
Resolve:
1. Expressar ao Governo da República Federativa do Brasil sua preocupação quanto
às consequências negativas – e certamente
irremediáveis – à cultura americana e universal da intervenção de uma empresa de Cingapura para planejar os próximos cinquenta
anos de Brasília.
2. Reafirmar o caráter simbólico exemplar da
capital brasileira, cujo futuro não há de ser
projetado por gestos mágicos traçados desde
pranchetas distantes, mas por um processo
permanente de concepção-desenho-participação, condição essência do desenvolvimento
de cidades democráticas.
3. Destacar a alta qualificação dos arquitetos
e urbanistas brasileiros, reconhecida internacionalmente, capazes de exercer com eficiência as tarefas de planejamento do território
de seu país.
4. Reiterar a compreensão dos arquitetos americanos de que o planejamento territorial e
urbano é tarefa indissociável do exercício da
soberania política, expressão da cidadania.
Maceió/AL, novembro de 2012.
Era esse o registro, Sr. Presidente, com as manifestações do Presidente da União Internacional de
Arquitetos, o Sr. Albert Dubler, com a manifestação do
Sr. Sérgio Magalhães, Presidente do IAB nacional, com
a manifestação do jornalista e embaixador Pedro Luiz
Rodrigues, com a manifestação do querido Arquiteto
Lelé Filgueiras, para alertar o Distrito Federal no sentido de que é lamentável, absolutamente lamentável,
no momento em que deveríamos estar celebrando os
25 anos de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade, provocando uma reflexão interna sobre qual
a contribuição que Brasília pode dar ao Brasil, neste
novo momento que o País vive, estamos aqui lamentando uma postura sem dimensão histórica, uma postura
subserviente – e, aí sim, provinciana – do Governo do
Distrito Federal, que vai buscar em Cingapura a solução, as alternativas para o nosso desenvolvimento
econômico.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Anuncio a Senadora Angela Portela, que falará como inscrita.
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Solicito ao Senador Rodrigo Rollemberg, se possível, assumir a Presidência.
Muito obrigado.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, trago, nesta tarde de
segunda-feira, um tema muito importante para o consumidor do transporte aéreo brasileiro. O País acaba
de assistir ao abrupto encerramento das atividades de
uma empresa aérea, a Webjet, que operava na faixa
de baixo custo. Embora se trate, à primeira vista, de
uma questão empresarial, o fechamento da Webjet
exige a nossa atenção.
A compra da empresa por uma concorrente, a
Gol, poderia ser interpretada como iniciativa destinada
a ampliar as atividades da adquirente. Não foi. As aeronaves da Webjet foram devolvidas às empresas de
leasing e nada menos do que 850 funcionários foram
demitidos. Houve casos absurdos, como os de pilotos
que souberam de sua exoneração quando estavam
em serviço, no ar.
Ficou evidente, nessa manobra, que toda a operação se tratou apenas de manobra, visando concentrar controle de rotas aéreas e eliminar concorrentes.
De acordo com estudos apresentados pelo Sindicato
Nacional dos Aeronautas, tão logo extinta a Webjet,
houve até 300% de aumento de tarifas nos voos antes
operados pela empresa. Dá o exemplo do voo 5767,
de Guarulhos ao Santos Dumont, que tinha passagem
vendida pela Webjet a R$183,99 no último dia 16. Ao
se retirar do ar o site da empresa, teve o custo aumentado para R$571,90. Previsivelmente, a Gol nega que
esse reajuste tenha ocorrido.
Seja como for, esse incidente nos revela, uma vez
mais, como opera o duopólio que passou a controlar
os transportes aéreos brasileiros. Por mais dolorosos
que sejam as demissões dos funcionários, deve-se
lembrar que também os consumidores foram e serão
altamente prejudicados com episódios como esses.
Não apenas pagarão mais para viajar, como provavelmente se verão privados de frequências de voos,
indispensáveis para seu trabalho e lazer.
A verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
é que a história recente do transporte aéreo brasileiro
se vê marcada por abusos, um após outro. Registramos
casos de cobrança de um simples copo de água aos
passageiros, de imposição de tarifas diferenciadas por
assentos, de reajustes discricionários e inexplicáveis.
Mais grave ainda: observamos a manipulação de
rotas e frequências pelas empresas aéreas. São manobras para eliminar��������������������������������
a concorrência
�����������������������������
eventual, Opera-se determinada frequência quando interessante para
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combater uma rival e, ocorrendo a desistência desta,
simplesmente extinguem-se os voos, para grande prejuízo da população a que deveriam atender.
Foi por isso que apresentei projeto de lei que recebeu, em 2011, o número 278 e que visa justamente
coibir esses abusos. Esse projeto acaba de ser aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, em
brilhante parecer do Senador Roberto Requião.
Foi, aliás, a segunda vez que esse projeto recebeu a aprovação da CAE, Comissão de Assuntos
Econômicos. Já votado pela comissão, com parecer
do Senador Requião e tendo como Relator ad hoc o
Senador Luiz Henrique, autor de observações que o
engrandeceram, a ela retornou por ter sido apensado
à outra proposição.
A elevação da renda das camadas mais pobres
da população, que as transformou em segmento consumidor de serviços de transporte aéreo, permitiu o
fortalecimento das empresas aéreas. Esse contexto
permitiu também que algumas delas façam uso, como
estamos vendo, desses expedientes condenáveis na
busca do lucro, em prejuízo da população e da concorrência.
Reflete-se, como vimos, na interrupção abrupta
de serviços, o cancelamento de voos, na cobrança
adicional por serviços essenciais e no abuso do poder econômico.
Com relação à interrupção de serviços que causa
enormes prejuízos às localidades que deixam de ser
atendidas, propomos, em nosso projeto, que a desistência da exploração de linha aérea seja comunicada
à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com antecedência mínima de três meses, de modo a evitar
que os passageiros e a população em geral sejam surpreendidos e a permitir que as autoridades busquem
soluções alternativas para o problema.
A fim de evitar que a operação de determinadas
linhas seja usada como instrumento de eliminação da
concorrência, nosso projeto estabelece que não se permita à empresa aérea que houver desistido de explorar
uma linha voltar a fazê-lo em prazo inferior a dois anos.
Propomos, ainda, que o cancelamento de voos
específicos seja punido mediante pagamento ao passageiro de multa do valor equivalente ao da tarifa
cheia cobrada pela empresa aérea no trecho correspondente, acrescido de reembolso do valor pago na
aquisição do bilhete.
Para coibir a cobrança indevida por serviços adicionais, desejamos, ainda, que a Anac especifique quais
são os serviços correspondentes a cada tarifa oferecida, que deverão ser claramente informados ao consumidor antes da aquisição do bilhete, vedada qualquer
cobrança adicional pelos serviços abrangidos, além
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de estabelecer que a Anac discipline e fiscalize a forma como essas tarifas são apresentadas nos sites de
venda de passagens, de forma a evitar a propaganda
enganosa e a oferta de serviços extras, como seguros
de viagens, de forma sub-reptícia.
Por fim, Srs. Senadores, propomos nesse projeto
que todo e qualquer indício de manipulação de tarifas
ou de linhas que vise à dominação dos mercados ou
à eliminação de empresas rivais seja imediatamente
comunicado aos órgãos de defesa da concorrência,
representados pela Secretaria de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda, pela Secretaria
de Direito Econômico do Ministério da Justiça e pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade),
para investigação relativa à prática de infração contra
a ordem econômica.
Visando assegurar a coerência dos dispositivos
propostos, também inserimos na proposição artigos
relativos ao Horário de Transporte (Hotran), documento que especifica as características de cada linha aérea autorizada e as Condições Gerais de Transporte,
regulamento relativo às cláusulas do contrato entre
transportador e passageiro. Trata-se de matéria objeto
de normas do Poder Executivo, cuja legitimidade será
maior se forem incorporadas à legislação ordinária.
Desejo aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, recorrer às palavras do Senador Roberto Requião, em
seu parecer que tanto contribui para a defesa do consumidor brasileiro:
Praticamente todos os que precisam do transporte aéreo para se deslocar pelo Brasil e para
o exterior [diz o Senador Requião] já passaram
por transtornos decorrentes de cancelamento de voos, cobranças indevidas por serviços
adicionais, abusos decorrentes do poder econômico, o famoso overbooking, sem que haja
a devida compensação pelos males causados
por tais práticas ao consumidor.
Nesse sentido, diz o parecer do Senador Roberto Requião:
As alterações legais propostas pelo projeto
vão ao encontro da necessidade de se ter
uma regulamentação mais eficaz do mercado
de prestação de serviços aéreos de transporte regular, com instrumentos que permitam a
prevenção de práticas abusivas, bem como
o adequado acompanhamento e fiscalização
das atividades do setor.
Como diz o Senador Requião, convém lembrar
que o transporte aéreo regular é um serviço de utilidade pública e que os usuários desse serviço devem ter
seus interesses resguardados pelo Estado, em face das
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disparidades entre a capacidade econômica do consumidor e as companhias de aviação, as quais não raro
abusam da dependência econômica de seus usuários.
Srs. Senadores, Sr. Presidente, a aviação civil
tem prestado um grande serviço ao País, mas é preciso que o mercado seja adequadamente regulado,
para que os interesses dos passageiros não sejam
deixados em segundo plano.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Angela Portela, o
Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
Durante o discurso da Sra. Angela Portela, o
Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias.
Durante o discurso da Sra. Angela Portela, o
Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. João Costa.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – Sra Senadora Angela Portela, na condição
de Presidente da Subcomissão da Aviação Civil, comunico que nós marcamos uma audiência pública e
que o quadro a que chegamos é exatamente este: é
um problema grave, e precisamos estar todos juntos
para resolvê-lo, não só com os aeroviários, com os
aeronautas, mas, também, com a aviação aérea de
um modo geral.
Muito obrigado pelo pronunciamento; uma boa-tarde.
Passo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues,
na condição de Líder do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, permita-me aqui dar continuidade ao
assunto trazido a esta tribuna pela ilustre Senadora
Angela Portela, Senadora pelo Estado de Roraima,
assunto que é tema da subcomissão de que V. Exª faz
parte aqui no Senado Federal.
Quero suscitar as matérias veiculadas na semana
passada pelo jornal Correio Braziliense – a manchete
do jornal Correio Braziliense da última quarta-feira, o
editorial do jornal Correio Braziliense da última sexta-feira –, que dão conta de um verdadeiro absurdo: a
cobrança de tarifas aéreas de Brasília para algumas
cidades do Nordeste brasileiro com valores que chegam a R$/5 mil.
Aqui desta tribuna, Sr. Presidente, anteriormente, nós já fizemos pronunciamentos denunciando, em
relação à Amazônia, a existência de um verdadeiro
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duopólio das duas maiores empresas aéreas do setor
da aviação civil nacional, a TAM e a GOL.
Aqui denunciei – e foi objeto inclusive de uma
audiência que propusemos na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
do Senado – as tarifas de passagem aérea de Brasília
para a capital do meu Estado, Macapá, a preços que
chegam a R$6 mil. Veja, Sr. Presidente,que é a mesma tarifa que corresponde a um pacote completo de
férias em Miami ou um deslocamento para qualquer
uma das cidades europeias.
O que ocorre, Sr. Presidente, é que estamos vivendo, e pouco tem sido dito em relação a isso, uma
experiência de concentração econômica, de formação
de monopólios, de oligopólios na aviação civil nacional.
É a TAM se internacionalizando agora com a LAN
Chile; é a GOL, inicialmente anunciando que faria uma
sua fusão com a Webjet, e agora a Webjet sendo fechada, graças, é claro, à política predatória da Gol. E
é bom que aqui se advirta que, anteriormente, o Sindicato Nacional do Aeronautas havia denunciado que a
aquisição da Webjet pela Gol representaria sérias consequências para o setor da aviação civil. Representaria
concentração no setor e representaria, além de tudo
isso, consequentemente, o fechamento da empresa e
das opções que havia de linhas aéreas fornecidas por
essa empresa, Senador Aloysio.
Bem cuidada, por sinal, Senador Aloysio, bem cuidada. Vou chegar exatamente a isso, à total ausência
daquilo que deveria ser o papel desempenhado pela
Agência Nacional de Aviação Civil.
Mas quero completar, Sr. Presidente. Veja o caso
da Gol, adquirindo a Webjet e fechando-a logo em seguida; a Avianca também em processo de fusão; a Azul
adquirindo a Trip. Nós estamos com quatro grandes
empresas aéreas no Brasil.
Eu quero trazer um dado que me foi informado
por especialistas do setor da aviação civil que, no meu
entender, é um dado alarmante, Sr. Presidente.
Em 1948, no Brasil, nós tínhamos 148 cidades
servidas pelo transporte aéreo doméstico. Em 1954,
nós – e esse número vai até 1968 – saltamos para
346 cidades no Brasil servidas por transportes por
empresas aéreas.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pois bem, Sr. Presidente, hoje, em 2012, ou seja,
quando deveríamos ter a ampliação desse número,
com todo desenvolvimento da aviação, e agora – e há
de se reconhecer – com o ingresso de camadas da
classe C e D da população, no transporte aéreo, qual
seria o raciocínio lógico?
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Ora, era para termos hoje mais cidades fornecidas pelo transporte aéreo do que tínhamos em 1968.
Ledo engano!
Enquanto em 1968 tínhamos 346 cidades, hoje
nós temos 127 aeroportos, operando...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Ou seja, nós temos menos aeroportos em uso hoje
do que tínhamos em 1968.
Senador Aloysio, permita-me incorporar a sua
pergunta: e o que faz a Secretaria de Aviação Civil, que
é responsável pela política de aviação civil no Brasil?
E o que é que faz a Anac, a Agência Nacional
de Aviação Civil, que surgiu com a responsabilidade
de fazer a regulação dos excessos do mercado das
empresas da aviação civil nacional?
A Anac, a última notícia de maior impacto que nós
temos dela é o envolvimento dos irmãos Vieira em um
escândalo de corrupção.
Veja: como pode uma agência ter, então, em primeiro lugar um pré-requisito...
Só um minuto para concluir.
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Uma agência de regulação do mercado necessita de
um pré-requisito para fazer a regulação do mercado:
ter condição moral para isso. E me parece que essa
condição não existe.
Além disso, nós estamos assistindo, Sr. Presidente, a uma total submissão da Anac – que deveria
regular os excessos do mercado – aos interesses do
mercado.
E me parece que nós chegamos – ainda bem que
um jornal de circulação e expressão pública, como o
Correio Braziliense, começa a pautar esse tema, começa a pautar esse debate –, concretamente, ao fundo do poço da crise do setor de aviação civil nacional.
Sim, é uma crise. Não há que não se falar que é
uma crise. Quando nós temos menos aeroportos servindo o povo brasileiro do que tínhamos há 30, 40 anos,
mesmo com todo o desenvolvimento e avanço da...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– ... aviação civil, ora, lógico que é uma crise. É lógico que é um retrocesso o status em que se encontra
a aviação civil hoje em relação a 30 anos, a 40 anos
atrás. Nós temos menos aeroportos, nós temos aeroportos sendo privatizados e nós temos a total ausência
do papel que o Estado brasileiro deveria ter em relação
às regras do mercado.
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O mercado acaba se regulando por ele próprio e
praticando as tarifas que quer praticar. Pouco importa
se um cidadão do Amapá vai pagar R$6 mil de tarifa
de transporte aéreo; pouco importa se um cidadão de
Brasília, até o Nordeste, vai pagar os R$5 mil, que é o
mesmo preço de uma passagem até a Europa; pouco
importa se é mais caro viajarmos dentro de nosso próprio País do que nos deslocarmos para fora.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Isso por quê? Pela total ausência do papel da Agência
Nacional de Aviação Civil.
Para nossa surpresa, Sr. Presidente, enquanto
assistimos a isso, temos centenas de empresas de táxis
aéreos pelo Brasil, temos a total ausência de política
de aviação civil, em especial para a região amazônica.
Enquanto nós assistimos a tudo isso; enquanto novas
empresas tentam colocar-se no mercado, como é o
caso da MAP Linhas Aéreas, que tenta há um ano autorização para operar uma linha que saia de Manaus
até Macapá; enquanto novas empresas tentam se habilitar, nós vemos a Anac envolta em escândalos de
corrupção, e, por outro lado, nós vemos a Anac sem
autoridade moral nenhuma...
Falta agora, de fato, mais um minuto para concluir, Sr. Presidente.
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Sem autoridade política alguma de regular os excessos
do mercado, que realiza oligopólios. E quem padece
e paga por isso é o cidadão brasileiro, é o usuário do
serviço de transporte aéreo do Brasil, que tem de pagar as mais altas tarifas de transporte aéreo que existem no mundo, porque não existe outro local em que
sejam praticadas tarifas com o absurdo com que são
praticadas aqui.
E, depois, as autoridades responsáveis pela aviação civil nacional que deveriam impedir os excessos
do mercado e impedir a formação de oligopólios; ao
contrário, elas responsabilizam o consumidor dizendo
que deixou para a última hora a compra de sua passagem aérea.
Esse sistema não pode perdurar, Sr. Presidente.
Esse sistema, a perdurar, compromete...
(Interrupção do som).
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– ...o principal meio, um modal de transporte de comunicação que, hoje no Brasil, não é mais um modal
de transporte de comunicação dos mais ricos e dos
mais abastados.
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O transporte aéreo é hoje, em especial para algumas regiões do País, notadamente na Amazônia,
uma necessidade de utilidade pública tão importante
quanto o acesso à educação, quanto o acesso à saúde.
É um direito fundamental o acesso e o deslocamento,
o ir e vir, que não pode ser regulado por uma agência
que não tem condição alguma, nem política nem moral, de impedir a formação de oligopólios e de impedir
os excessos do mercado nacional.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Obrigado, Senador Randolfe Rodrigues, pelas
palavras, pela presença.
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes
Ferreira, na condição de orador inscrito. Seja bem-vindo, Senador, uma boa tarde.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu penso que não há tema que tenha sido mais versado nas
artes, qualquer que seja a modalidade de expressão
cultural, do que o tema do entardecer, o tema do crepúsculo. Veja V. Exª, por exemplo, nas artes plásticas.
Não haveria, eu creio, o Impressionismo se não houvesse o entardecer. Quantas músicas já foram feitas,
inclusive no cancioneiro brasileiro – O Barquinho vai, a
tardinha cai –, tratando da beleza do crepúsculo? Nas
artes cênicas, na dança, À Tarde de um Fauno, música
de Stravinsky e coreografia de Nijinsky. O crepúsculo
é, realmente, muito bonito.
Lembro-me da descrição de Pedro Nava, num
dos volumes de seu livro de memórias, da descrição
do crepúsculo na minha região, em São José do Rio
Preto, onde ele viveu numa certa época da sua vida.
Ele fala da cor vermelha viva, sanguínea, do crepúsculo, e do contraste do vermelho do crepúsculo com
o verde dos cafezais. O fim de tarde em Brasília é de
uma beleza inenarrável. A mistura gradual de tons,
do rosa, do violeta, partindo para o vermelho, depois
o escuro, a escuridão. A luz do sol, os raios do sol e a
sua refração sobre a atmosfera produzem um espetáculo que tem sido inspirador das mais belas manifestações artísticas.
Agora, se o crepúsculo é bonito na natureza, Sr.
Presidente, ele não é bonito nos governos, especialmente nos maus governos. Quando os maus governos se encaminham para o fim, eles não são bonitos,
são tristes, feios.
E, no governo da Presidenta Dilma, passada a
sua primeira metade, ultrapassado esse Cabo da Boa
Esperança, quando havia tantas esperanças no seu
governo, e tendo chegado o nosso País a essa segunda
metade do governo que começa agora, há tantas frus-
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trações, não é bonito. A segunda metade do governo
Dilma, o entardecer do governo Dilma é marcado por
fatos que me entristecem como brasileiro. Eu poderia
estar feliz, Senador da oposição, atirando pedra no
governo. Mas não.
A notícia de que o Produto Interno Bruto, ou seja,
o volume de riquezas que a economia brasileira foi capaz de produzir, que os trabalhadores brasileiros foram
capazes de produzir, a produção que os empresários
brasileiros foram capazes de organizar, neste último
trimestre, foi apenas de 0,6% acima do trimestre passado. Isso vai nos dar um crescimento do PIB da ordem de 1% neste ano de 2012, o que é uma tragédia,
porque é um crescimento abaixo do crescimento da
população, ou seja, a população brasileira, que vive uma
ilusão de afluência, está ficando mais pobre, porque a
produção está diminuindo em relação ao crescimento
da população – 0,6%. Poder-se-ia dizer: mas há crise
mundial. Ora, dos 38 países que divulgaram as projeções dos seus respectivos PIBs para o ano de 2012, o
Brasil ocupa o 20º lugar. Nos países da América Latina,
quando confrontados conosco, mostram que estamos
acima apenas do Paraguai, abaixo de todos os demais
– Argentina, México, Peru, Equador. Estamos abaixo
de todos os demais. Só estamos acima do Paraguai,
talvez do Haiti, e, ainda assim, é preciso conferir.
O crescimento econômico resulta, é obvio, dos
investimentos. No início do governo Dilma, quando a
Senhora Presidente ainda rumava para o Cabo da Boa
Esperança, ela assumiu o compromisso de, mediante
ação governamental, a convocação do País para o trabalho, para a produção, nós elevaríamos a nossa taxa
de investimentos para 25% do Produto Interno Bruto.
Ora, nós estamos patinando em torno de 18% e,
no ritmo em que as coisas vão, nós não alcançaremos
nunca, no governo do PT, esses 25% de investimentos
em relação ao PIB, que seriam um patamar mínimo
necessário para que o Brasil pudesse crescer em torno
de 4% ou 5% ao ano, para proporcionar aos brasileiros
uma condição de vida cada vez melhor.
Nós estamos abaixo do aceitável. O nível de investimentos no Brasil é decrescente pelo quinto trimestre
consecutivo – quinto trimestre consecutivo! –, ou seja,
há quinze meses que a nossa taxa de investimentos
só faz retroceder.
Não obstante isso, o Governo ainda tem surtos de
otimismo. Ainda recentemente, o Ministro da Fazenda
disse: “Olha, crescer menos de 1,5% é piada.” Pois a
piada está acontecendo: nós vamos crescer, se tudo
der certo, 1% em 2012.
O Governo faz esforços, acredito até que de boa-fé, para tocar as coisas adiante. O investimento não
cresce, apesar de os juros terem caído. O investimento
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não cresce apesar de o câmbio, hoje, ser mais favorável à produção nacional. E não cresce porque faltam
medidas que constituam um conjunto de reformas necessárias para que o Brasil ultrapasse a barreira da
burocracia, a barreira da falta de regulação, a barreira
da imprevisibilidade das regras do jogo da economia,
a barreira dos gastos públicos, que consomem uma
parte ponderabilíssima da riqueza nacional.
O Governo brasileiro, sob o comando do PT,
não faz navegação de longo curso. Faz navegação de
cabotagem, distância curta, medidas tópicas. Um favor fiscal ali, uma desoneração lá, um empurrãozinho
acolá, e o resultado é a situação fiscal se agravando,
a arrecadação do Governo, especialmente dos Estados e Municípios, especialmente dos Municípios, se
deteriorando por conta de desonerações tributárias,
que estimulam alguns setores que não precisam de
estímulo, como a indústria automobilística, e atendem
mal outros que precisam de estímulos, mas que não
são atendidos como deveriam ser, para que os investimentos neles pudessem efetivamente deslanchar.
Nós não podemos mais viver de medidas tópicas,
pontuais, setoriais. Precisamos de políticas gerais, para
combater os males que fazem com que o custo Brasil
seja infinitamente mais detrimentoso do que o custo
de produzir nos países vizinhos.
Veja o que acontece, Sr. Presidente, abordando a
questão por outro ângulo, com a nossa infraestrutura.
Os projetos, no Brasil, de ampliação da infraestrutura
portuária, aeroportuária, ferroviária, rodoviária, não
conseguem sair do papel. No que diz respeito aos
transportes terrestres, o Governo brasileiro ainda não
se curou da ressaca da crise acontecida no seio do
Ministério dos Transportes e do DNIT.
Pouco tempo atrás, vindo de uma viagem à China,
saí do aeroporto de Xangai e cheguei ao aeroporto de
Guarulhos. É outro mundo! É outro mundo!
O Governo tenta desesperadamente controlar a
economia e o faz de forma canhestra, aumentando a
imprevisibilidade das regras do jogo, com intervenções
mediante medidas provisórias, que são a expressão
de um decisionismo autoritário, de cima para baixo,
e errático.
Veja, por exemplo, Sr. Presidente, o caso da medida provisória a respeito do setor elétrico. Nós teríamos tudo a ganhar se esse assunto fosse tratado num
diálogo franco com a sociedade, com os empreendedores, com as empresas geradoras de energia e de
transmissão de energia, com o Congresso Nacional.
Mas não. Baixa-se uma medida provisória, ou aceita ou
não aceita. Até o dia 3 de dezembro, tem que aceitar ou
não aceitar a adesão ao plano proposto pelo Governo.
Vai se ver depois que os números estavam errados.
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No caso, por exemplo, de São Paulo, se toma
como início da operação de uma grande usina geradora de energia o ano de 1982, quando ela começou
a operar, na verdade, 10 anos depois, em 1992. Quer
dizer, junte-se a sofreguidão, que denota a falta de
planejamento, com a incompetência, e o resultado,
evidentemente, é um desastre.
Nós estamos discutindo o que fazer com os recursos do pré-sal. Acontece que a mudança das regras que regem a exploração do petróleo na plataforma continental levou à paralisia dos investimentos da
Petrobras, sem contar os profundos prejuízos de caixa desta empresa, que resultam do controle artificial
do preço da gasolina, que tem como consequência,
também, o abalo profundo, desestabilizador do nosso
etanol, do etanol produzido no Brasil.
Então, nós estamos indo às cegas, tateando acertos aqui, mas a maior parte erros, e no rumo do quê?
No rumo da paralisia. No rumo da paralisia.
Um dos aspectos mais graves da nossa situação
econômica, Sr. Presidente, volto a insistir nesse ponto, é o fato, é a carência nossa em infraestrutura. O
Governo, além de não ter capacidade gerencial, não
ter planos benfeitos, não ter custos bem projetados,
não tem dinheiro. Convenceu-se, agora, de que não
tem dinheiro.
Então, é preciso dar uma volta de 180 graus no
discurso que demonizava as privatizações e vamos fazer concessões à iniciativa privada. Mas fazer como?
Vamos fazer concessão à operação dos aeroportos,
obrigando as empresas concessionárias a serem sócias minoritárias da Infraero? Quem é que vai aceitar um negócio desses? Qual é o empresário, em sã
consciência, especialmente os grandes operadores
de aeroportos internacionais, que vai aceitar ser sócio
minoritário da Infraero no Brasil – dados, inclusive, os
padrões de gestão dessa empresa estatal, a nossa
conhecidíssima Infraero? Quem é que vai aceitar?
Mais ainda, quando se fala em concessão, é preciso que o Estado seja dotado de órgãos de controle
que possam velar não apenas pela lisura na concorrência, mas também pela estabilidade dos contratos
e pelo direito do consumidor. As agências reguladoras
são concebidas para serem órgãos do Estado, não órgãos de governo, não organismos estatais a serviço de
um partido, mas organismos a serviço dos interesses
permanentes do País e da Nação.
Qual é a situação das nossas agências reguladoras? O Ministro do Tribunal de Contas da União, o
ex-Senador José Jorge, recentemente, a convite da
Senadora Ana Amélia e meu, esteve perante a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde expôs
o conteúdo de um relatório seu a respeito da situação
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das agências reguladoras. É de chorar! Há falta de recursos orçamentários. Há dependência crescente dos
Ministérios e, portanto, o seu envolvimento na ação do
Governo, Governo que ela deveria ajudar a controlar.
Há carência de pessoal, aparelhamento político e adoção de critérios político-partidários para a ocupação
de cargos nessas agências reguladoras que levaram
à sua desmoralização.
O episódio Rosemary, que é a última tinta nesse horizonte sombrio que se delineia para o Governo
Dilma, no seu final, mostra que as agências reguladoras estão não apenas a serviço de partidos e grupos
políticos, mas também a serviço não sei bem do quê!
Essa senhora, que não tem a menor qualificação para
dirigir o escritório da Presidência da República em São
Paulo, nomeia, por sua influência junto ao Presidente
Lula, um diretor da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) e um diretor da Agência Nacional de Águas
(ANA) para fazer negócios!
Eu acompanho, Sr. Presidente, a atuação da ANA
desde o seu nascedouro. Fico torcendo para que os
servidores da ANA e a maioria dos diretores da ANA
que ali estão não se deixem abater por esse episódio
triste. A ANA conseguiu, graças a gestões virtuosas
de Jerson Kelman, de José Machado e do atual Presidente, Vicente Andreu, criar um padrão de excelência
de qualidade no seu trabalho, para agir como órgão
destinado a zelar por este recurso absolutamente vital,
que é a água, tão maltratado no nosso País. Mas, de
repente, uma diretoria, que foi capaz de constituir uma
cultura de trabalho excelente, vê-se vulnerada pela imposição – com a aprovação do Senado, infelizmente
– do nome de uma pessoa que tinha sido candidato a
vereador em Gavião Peixoto e que lá recebeu 54 votos, cuja ambição, agora, mediante pequenos negócios
feitos a partir dessa plataforma que lhe foi dada pela
Srª Rose, é comprar mais um apartamento e abrir um
restaurante japonês.
Este é o País em que nós vivemos, Sr. Presidente,
a indicar que é preciso uma mudança profunda. Se nós
vivêssemos no regime parlamentarista, um episódio
como esse da Srª Rosemary provocaria a queda do
Governo, a mudança no Ministério.
Espero que a Presidente Dilma dê uma sacudida
no seu Governo, que ela acorde, que ela pare de desperdiçar o capital político que tem ainda e aproveite
essa segunda metade e o tempo que lhe resta para
realmente implementar no País uma gestão eficiente,
um conjunto de reformas, a fim de iniciar um diálogo
maduro com o Congresso Nacional e com a sociedade.
(Soa a campainha.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O panorama que está diante de nós é,
realmente, de profunda tristeza e desalento.
Ouço, se V. Exª me permitir, Sr. Presidente, o
aparte do Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Aloysio, quero apenas me associar à fala de V. Exª
e dizer que esse tema das agências reguladoras é o
da minha fala, logo após a de V. Exª. Essas agências
estão se tornando verdadeiros cabides de emprego e
são aparelhadas por partidos políticos. V. Exª bem sabe
que, por ocasião da criação dessas agências, elas teriam uma utilidade meio híbrida entre o Legislativo e o
Judiciário, porque elas inovam a ordem jurídica através
das resoluções e julgam administrativamente. Cito a
Anac, por exemplo. Esse cidadão dono de restaurante
japonês, que recebeu 54 votos, fazia pequenos estelionatos, mas em grandes negócios.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sim, é claro!
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Eram
grandes negócios! Muito bem, ele cuidava de 77 milhões de brasileiros, da segurança do voo comercial.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Setenta
e sete milhões de brasileiros, no ano de 2010, voaram
pelas asas das empresas de aviação nacional, e esse
era um daqueles que cuidavam da segurança de 77
milhões de brasileiros!
Isso é dito para que possamos notar a irresponsabilidade na nomeação de pessoas desqualificadas
para esse tipo atividade, importante no atual quadro
histórico em que vive o Estado, que são as agências
reguladoras. Este é um ponto: eram pessoas desqualificadas, e partidos políticos estão aparelhando as
agências. De outro lado, em determinado momento,
a raposa está tomando conta do galinheiro: ela toma
conta do galinheiro e volta a ser raposa, em curto espaço de tempo, sem um período de janela, um período
de quarentena. Nós temos de nos atentar para essas
agências reguladoras. Aqui está o ouro para determinados estelionatários.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Senador Pedro Taques.
V. Exª falou em raposa. Há uma raposona felpuda,
mais felpuda ainda e mais daninha, porque está instalada no coração do Governo, que é a raposa instalada
na Advocacia-Geral da União. E não há de se falar em
herança do Presidente Lula, não! É coisa de agora! Foi
uma nomeação absolutamente imprudente por parte
do Dr. Adams, Advogado-Geral da União, porque nomeou alguém que já vinha suscitando a curiosidade de
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órgãos de controle do Governo por coisas que havia
feito em cargos que ocupara anteriormente, em que
havia acumulado um patrimônio que chamava a atenção pela sua desproporção com a renda declarada.
Então, quando esse tipo de coisa começa a acontecer na Advocacia-Geral da União, que é a voz jurídica
do Governo, que é a defesa jurídica do Poder Executivo, as coisas vão muito mal! Quando isso acontece,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é chegada a hora da
mudança. Pode ser que a mudança não ocorra, pode
ser que haja uma deterioração lenta, uma sangria
contínua. A mudança não ocorre automaticamente. A
mudança precisa de ação política. Mas essa é outra
conversa, é uma conversa que diz respeito especialmente à oposição e, dentro da oposição, especialmente
ao maior Partido da oposição, o meu Partido, o PSDB.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Muito obrigado, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Constatada a ausência dos Senadores Valdir
Raupp e Inácio Arruda, concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nesse final
de semana, honrado com o convite de companheiros
de Partido, tive oportunidade de visitar São Paulo e o
Rio Grande do Sul, em encontros preparatórios para
a posse de prefeitos e de vereadores eleitos.
Foi uma oportunidade preciosa para colocarmos
o termômetro, a fim de medir a febre das aspirações
populares, nos aeroportos, conversando com tanta
gente indignada de vários pontos do País, de vários
Estados da Federação, que clamam por um discurso
mais enérgico da oposição. Pedem mais virulência no
discurso oposicionista, fato que nos levou, inclusive,
no encontro de Porto Alegre, a afirmar que, ou o PSDB
engrossa a voz do discurso oposicionista, ou não subirá a rampa do Palácio do Planalto, porque estará
contrariando as aspirações da sociedade.
Há uma indignação sufocada, mas já perceptível
na sociedade brasileira, em razão dos escândalos de
corrupção em série, um após o outro. Uma semana,
sim; a outra também, o que nos faz repetir sempre a
mesma frase: o escândalo de agora faz esquecer o
de ontem, espera o de amanhã para ser esquecido
– e, certamente, será esquecido –, prevalecendo a
impunidade.
Qual é o nosso papel? Qual é a responsabilidade
do Congresso Nacional, diante desse cenário de indignação popular? Certamente, dirão: “Não, a indignação
não tem esse tamanho. A Presidente Dilma tem alta
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popularidade. O ex-Presidente Lula ostenta alta popularidade. As pesquisas de opinião pública constatam
essa realidade”. Mas nós estamos autorizados a ignorar que existe, sim, indignação latente no País? Creio
que não. Afinal, há esse sentimento de frustração, de
desalento, de desencanto com o mundo da política. Há
uma insatisfação generalizada, que alcança as instituições públicas, os partidos e os políticos de forma
geral. E, talvez, isso até justifique a alta popularidade
de quem comanda o País com todos os instrumentos
do marketing oficial à sua disposição, para transferir
a imagem falseada da competência administrativa e
da postura de idoneidade no trato da coisa pública.
Mas, qual é a nossa responsabilidade aqui? É
compor o tripé da investigação: Policia Federal, Ministério Público e Poder Legislativo.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Porto
Seguro. Há suspeição até de que com certo atraso.
Isso vamos indagar do ministro. Por que a Operação
não foi deflagrada durante a campanha eleitoral, já
que as ordens judiciais foram anteriores à campanha
eleitoral para as providências da Polícia Federal? Por
quê? Não houve interceptação telefônica dos números
pertencentes a Srª Rosemary Noronha.
São indagações que devem ser colocadas a público, para que possam merecer respostas da autoridade constituída. Mas não há como negar que a Polícia
Federal foi extremamente competente; que a Polícia
Federal demonstrou independência ao desbaratar uma
quadrilha que operava no organismo público federal.
E batia às portas da Presidência. Estava ali, muito
próxima de quem preside o País. Há mais tempo, não
só agora; mas também agora. Esse escândalo bate
às portas da Presidente Dilma, como o escândalo da
negociata da Varig bateu às portas dela na Casa Civil
da Presidência da República.
Ora, Sr. Presidente, por que o Congresso Nacional, sobretudo o Senado Federal, não completa
esse triângulo da investigação? É aqui que se propõe
transparência.
A Polícia Federal investiga sigilosamente. Da
mesma forma, as providências adotadas no Ministério
Público se dão de forma sigilosa, e cabe ao Congresso
Nacional, caixa de ressonância da sociedade, dar repercussão pública aos fatos, colocando o mal à luz, para
que ele possa ser visto, ser identificado, ser reconhecido, distinguido, combatido e, finalmente, condenado.
Nós não estamos cumprindo o nosso dever. Sem
dúvida, esse escândalo, esse escândalo vergonhoso,
esse escândalo que emporcalha a imagem do Brasil
no exterior, já com repercussão na imprensa internacional, esse escândalo de baixo nível, esse escândalo
que expõe uma postura descabida de quem preside
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o País, antes e agora, porque os fatos são anteriores,
mas se repetiram durante esses últimos anos em que
está na Presidência da República a Senhora Dilma
Rousseff, ensejaria, sim, a instalação de uma CPI no
Senado Federal.
Entretanto, fica difícil propor CPI, gerar falsa expectativa, permitir a interpretação de que estamos
apenas nos utilizando de um expediente para ganhar
o noticiário. Não é isso. É dever instalar CPI. É um
mecanismo, é um instrumento essencial na atividade
fiscalizadora do Poder Legislativo. Mas, como anunciar
uma CPI, se temos poucos Senadores e dependeríamos de 27 para a concretização dela?
Imagino que seria importante um requerimento
propondo CPI, Senador Aloysio, Senador Pedro Taques,
até mesmo para conhecermos o lado de cada um: quem
está conivente com esse esquema de corrupção, com
essa prática que depreda as finanças públicas brasileiras, prática predadora, sim, das finanças públicas
brasileiras, que leva o País a ostentar a marca de
R$200 bilhões anualmente desviados pela corrupção,
e quem está do outro lado, do lado da indignação, do
inconformismo, do lado da sociedade séria, que quer
investigação para a responsabilização civil e criminal
desses que são assaltantes do dinheiro público no País.
Amanhã, Senador Aloysio, vou sugerir isso à Bancada do PSDB. Se houver a concordância da Bancada
do PSDB, vamos colher assinaturas, sim, para a instalação de uma CPI e vamos buscar dos governistas
dignos desta Casa a assinatura, para que possamos
instalar essa CPI ou para que possamos dizer à opinião
pública brasileira quem concorda com esse sistema,
com esse macrossistema, promíscuo, onde se instala
o balcão de negócios para governar, onde se premiam
os desonestos e, obviamente, mostrar aqueles que não
concordam com isso.
Nós sabemos que, há muito tempo, existia uma
enorme curiosidade sobre os Poderes e a influência
exercidos pela ex-assessora do Governo do PT. Cito,
por exemplo, 2008, quando trabalhávamos na CPI
dos cartões corporativos. Já havia suspeição sobre a
conduta da Srª Rosemary. Foi quando apresentei um
requerimento em razão dos gastos exorbitantes com
o cartão corporativo, inclusive da divisão das compras,
das despesas para evitar licitação. Os gastos eram exagerados, e os produtos adquiridos inadequados para o
escritório da Presidência da República em São Paulo.
O mais curioso ainda era o endereço residencial da
Srª Rosemary em seu cartão corporativo. O endereço residencial era exatamente o endereço da sede da
Sociedade Rural do Norte do Paraná, em Londrina,
coincidentemente a minha cidade. Dona Rosemary
não nasceu em Londrina, não morou em Londrina, não
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trabalhou em Londrina e tinha no seu cartão o endereço residencial em Londrina, na sede da Sociedade
Rural do Norte do Paraná.
Ora, o requerimento não foi aprovado. Imagine
se seria aprovado!
Com proteção presidencial a Srª Rosemary, o requerimento jamais seria aprovado. E não foi aprovado.
Na verdade, de simples secretária do Partido, foi
nomeada para o cargo de Chefe de Gabinete do Escritório da Presidência em São Paulo, criado por Lula
assim que chegou ao poder. É bom registrar: esse escritório foi comandado pela Srª Rosemary e foi criado
pelo ex-Presidente Lula. De lá para cá, exerceu sua
enorme influência e, principalmente, sua proximidade
com o Presidente Lula, para nomear pessoas, cobrar
favores, fazer pedidos e obter vantagens. E manteve a
proximidade com a Presidente Dilma. Durante a campanha eleitoral, em São Paulo, a Presidente Dilma tinha
esse escritório como uma espécie de bunker para a
análise do desempenho do candidato à Prefeitura de
São Paulo, Fernando Haddad, e tratava de assuntos
referentes à campanha eleitoral. Essa é a notícia que
foi veiculada pela imprensa de São Paulo.
Ela sabia como ninguém como usar as informações as quais obtinha por meio de sua influência e
prestígio. Rodou o mundo a serviço do Governo. Agora,
flagrada pela Operação Porto Seguro, muitas de suas
qualificações para o cargo vieram à tona. E-mails e ligações telefônicas interceptadas pela Polícia Federal
na Operação Porto Seguro mostram o modus operandi de Rosemary Noronha na quadrilha que praticava
corrupção e tráfico de influência no Governo Federal.
Exerceu influência para nomear os irmãos Paulo Vieira
e Rubens Vieira para agências reguladoras.
E, Sr. Presidente, agências reguladoras de fundamental importância, mobilizando valores financeiros
excepcionais, como a Anac. Como não lembrar da privatização de aeroportos importantes no País, realizada
recentemente, privatizações realizadas recentemente?
Contestou-se a estatura das empresas, a qualificação das empresas vencedoras. Alegou-se que as
empresas vencedoras não eram as mais credenciadas concorrentes. No entanto, sagraram-se vitoriosas.
Creio que, agora, há razão superior para a suspeição e exigência maior para a investigação. Teria essa
quadrilha – é suposição, não é afirmação – contaminado
o processo de privatização dos aeroportos brasileiros?
Seria essa quadrilha responsável pelo resultado da
licitação? O desdobramento das investigações deve,
certamente, levar em conta essa suspeição. É preciso
investigar. É preciso esclarecer o País. Essa quadrilha
instalada na alma do Governo brasileiro influenciou no
momento de se decidir sobre empresas credenciadas
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ou não a operar o serviço aeroportuário no País? Essa
indagação tem de ser formulada.
A Srª Rosemary operou para que uma das empresas envolvidas no esquema de compra de pareceres
obtivesse crédito de R$48 milhões no Banco do Brasil. Conseguiu que uma subsidiária do Banco do Brasil contratasse construtora de sua família por R$1,12
bilhão. Cobrou de um dos membros da quadrilha um
depósito de R$5 mil em sua conta para cobrir despesas relacionadas a um sofá e a uma estante para o
apartamento de sua filha Mirelle, ex-assessora técnica
da Diretoria de Infraestrutura da Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac), exonerada na terça-feira.
Veja: são pequenos e grandes negócios. Há negócios que envolvem o sofá da filha e negócios que
envolvem privatização de aeroportos. Esses pequenos
e grandes negócios não podem permanecer na penumbra da impunidade. Agora, surge a notícia de que
o seu Mitsubishi Pajero TR4 pertenceu à organização.
É certo que muita coisa poderá vir. Eu não estou considerando aquilo que eu penso ser inusitado,
exagerado, surpreendente em excesso. Não estou
considerando ainda a hipótese de que, em uma mala
diplomática, se levaram 25 milhões para Portugal. Isso
eu não estou considerando. Eu me recuso a considerar
essa hipótese como verdadeira. Eu tenho o direito de
ter boa-fé. Eu acho que isso é demais! Eu não acredito
nessa hipótese, que tem sido veiculada especialmente
nas redes sociais, sobretudo a partir de um blog do Rio
de Janeiro. Não acredito nessa hipótese.
As primeiras informações vindas da operação
Porto Seguro deixam inúmeras perguntas no ar. Quais
eram as atribuições dessa senhora na representação
da Presidência em São Paulo? Que papel cumpria
nas dezenas de viagens internacionais que fez com o
Presidente da República? Por que ganhou passaporte diplomático?
E o que mais assusta é a sua proximidade com o
poder. Esteve durante todo o governo Lula ao seu lado
e manteve-se durante o governo Lula, até que essa
operação Porto Seguro fosse deflagrada pela Polícia
Federal. Devia ser muito eficiente. Devia cumprir muito bem o seu papel. A lástima é que o seu papel não
era republicano.
Mas, como de outras vezes, o ex-Presidente
parece ter sido pego de surpresa. Foi, mais uma vez,
traído e apunhalado pelas costas. Mais uma vez, ele
não sabia de nada, não tinha conhecimento dos crimes
cometidos novamente por um daqueles que privavam de
sua intimidade. Ela era sua subordinada direta. Desta
vez, era alguém que, se não estava em uma sala do
seu lado no Palácio, estava na sua representação em
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São Paulo e, sobretudo, nas suas viagens mundo afora.
Mais uma vez, abusaram da confiança do Presidente.
Bem, essa moça realmente sabe demais, o que
é um contraste com aquele que sabe de menos. Cabe
a nós, sobretudo agora, insistir para que a moça que
sabe demais venha ao Senado Federal compartilhar
conosco toda a sua sabedoria, compartilhar com o
Brasil os seus conhecimentos sobre a administração
pública na era PT e sobre o comportamento desse
grupo que assumiu o poder e que produziu, através
desse macrossistema de promiscuidade, o mensalão
e muitos escândalos de corrupção, que se repetem
sucessivamente, de forma interminável.
Confesso àqueles que pedem maior rigor, maior
contundência oratória, que não tenho competência
para tanto. Esse escândalo provoca tal indignação, que
exigiria realmente alguém com muita competência e
veemência oratória para reproduzir o sentimento de
indignação que está pelo menos na alma de milhões
de brasileiros, já que, infelizmente, não alcança todos
eles, porque muitos ainda estão anestesiados por essa
morfina que é produzida no Palácio do Planalto e que,
lastimavelmente, provoca um estrago nacional histórico, comovendo a sociedade brasileira de que esse é
um Governo sério.
Esse é um Governo desonesto! Esse é um governo desavergonhado! Esse não é um governo, mas
é um desgoverno para a infelicidade do Brasil!
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – Senador Alvaro Dias, muitíssimo boa tarde e
muitíssimo obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp.
Esclareço ao Senador Pedro Taques que nós
trocamos. Era a minha vez e, como o Senador Valdir
Raupp precisa se ausentar, eu troquei com ele e fico
por último. Em seguida, é o senhor.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tomo a tribuna desta
Casa na tarde de hoje para parabenizar a Câmara dos
Deputados por convocar sessão solene de homenagens
ao centenário da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré,
provocada que foi por requerimento da Deputada Federal Marinha Raupp.
Eu não poderia deixar passar em branco essa
efeméride, a qual, estando devidamente registrada
nas páginas da nossa história nacional, assume para
o povo rondoniense, com notório relevo, a natureza do
grande épico de refundação do Estado.
Ninguém ignora que a definição derradeira de
nossos limites como Nação estava associada ao cumprimento das cláusulas do Tratado de Petrópoles, que
consagrou o Acre comunidade da Federação brasilei-
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ra, doação boliviana condicionada pela construção de
uma saída daquele país andino para o Oceano Atlântico. A dívida que o Brasil tem até hoje com o país vizinho, a Bolívia.
Depois de desativada essa ferrovia, surge agora
um pleito justo da Bolívia para a construção de uma
ponte de integração Brasil-Bolívia, já que a nossa ferrovia virou apenas um patrimônio histórico. Por isso,
nós temos cobrado aqui desta tribuna também essa
obra, que será muito importante para a Bolívia, assim
como para o Brasil.
Assim, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré
atalhou os destinos de Rondônia. Refundou-se Porto
Velho, ponto escolhido por Percival Farquhar, o empresário americano que arrematou as obras como grande
eixo de articulação da ferrovia, inclusive no período
inicial de sua construção.
Todos os ingredientes de epopeia estavam presentes na refundação de Rondônia. O consumo voraz
de milhares de vidas perdidas no enfrentamento das
duras condições de sobrevivência na selva inóspita
assinalou o caráter dramático de uma aventura que
saiu cara ao País. Mesmo com a perda do incentivo
econômico da iniciativa, o escoamento da produção
boliviana e amazônica de látex, a Madeira-Mamoré
induziu a expansão, por décadas, das frentes de desenvolvimento regionais.
Hoje, o tombamento da Madeira-Mamoré como
patrimônio cultural brasileiro vem incentivando, na sociedade rondoniense, o desejo de preservação, refletido na percepção do povo local, nos cuidados com o
bem a ser preservado.
Chamo a atenção, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, para o Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, admirável conjunto arquitetônico das obras
de arte da engenharia da transição do século XIX para
o século XX, corporificada no exemplar símbolo da
modernidade industrial então estabelecida: a ferrovia.
Um dos poucos exemplares mundiais integralmente preservados dos primeiros complexos ferroviários construídos no novo mundo e uma das principais
atrações da minha capital, o Museu compreende várias
instalações de grande porte construídas entre 1908 e
1912. Os dois armazéns de carga e descarga, situados
à margem do Rio Madeira, um dos quais remodelado
como Museu Ferroviário, a bela estação ferroviária de
Porto Velho e, por fim, o prédio das oficinas, que abrigava os setores de mecânica, fundição, carpintaria,
pintura, serraria, funilaria e depósito, e tinham como
função os reparos do material rodante da ferrovia e o
atendimento à comunidade em reparos de motores e
fundição de peças.
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Parte significativa dessas estruturas encontra-se
atualmente em processo de restauração, um investimento de mais de R$8 milhões na recuperação da
estrutura física do patrimônio tombado. A obra é tocada com integral apoio do Governador do Estado de
Rondônia, Confúncio Moura, com recursos integrantes
das compensações ambientais da Usina Hidrelétrica
de Santo Antônio. Vejam bem, Srªs e Srs. Senadores,
como os recursos da contrapartida da Usina do Madeira, cuja destinação tem sido objeto de crítica por
alguns, estão sendo muito bem aplicados.
O incentivo ao turismo, ao turismo cultural, reabre
uma janela de oportunidades para Rondônia, sugerindo a recuperação da dinâmica econômica da ferrovia,
por meio de vários estímulos estrategicamente articulados. A preservação do patrimônio, das instalações
físicas da Ferrovia Madeira-Mamoré poderia andar, par
a par, com a recuperação de certos trechos, voltados,
principalmente, a trajetos turísticos, como se sucede
nos Estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul.
Aproveito o ensejo, desde já, pedindo o amparo,
na opinião de V. Exªs, Srªs e Srs. Senadores, para me
filiar à campanha em prol da candidatura da Estrada
de Ferro Madeira-Mamoré, neste ano de comemoração de seu centenário, a Patrimônio da Humanidade
tombado pela UNESCO, projeto este que foi defendido, na manhã de hoje, na Câmara dos Deputados,
pela Deputada Federal Marinha Raupp, pelo Deputado Federal Max Rogério, Deputado Federal Moreira
Mendes, Deputado Federal Carlos Magno e outros
que lá compareceram defendendo, na sessão solene
da Câmara dos Deputados, o tombamento também
para o patrimônio histórico da humanidade da Unesco.
Sr. Presidente, era o que tinha para o momento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Agradeço as palavras do Senador Valdir Raupp;
subscrevo-as integralmente.
Passo a palavra ao Líder do PCdoB, Senador
Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero fazer um registro que considero muito importante.
A decisão das Nações Unidas, na quinta-feira
passada, dia 29 de novembro, Dia Internacional de
Defesa da Causa Palestina, e que tem uma referência histórica porque se trata da data em que os dois
Estados foram criados, em 1947, o Estado de Israel e
o Estado da Palestina, mas, pela força das armas, do
arbítrio e da violência, apenas um Estado prevaleceu
até o presente instante, que foi o Estado de Israel.
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Agora, de uma forma que eu considero hábil e
sem dar nenhum tiro no plenário das Nações Unidas,
apesar das escaramuças na Faixa de Gaza, entre
Israel e a Palestina e naquela região do Oriente Médio, de forma hábil, a Palestina conseguiu 138 votos
favoráveis a sua causa, 40, 41 abstenções, e apenas
9 votos contra; entre os votos contra, o do Estado de
Israel, Estados Unidos e Canadá, lastimavelmente.
Um país das dimensões dos Estados Unidos não
conseguiu compreender a grandeza do gesto que as
Nações Unidas acabavam de realizar, em busca da
paz naquela região do Oriente Médio, estabelecer a
existência do Estado Palestino.
E destaco com relevância a intervenção da representante do Brasil junto às Nações Unidas durante o debate sobre a concessão de status de Estado
observador não membro à Palestina. A intervenção
foi feita pela nossa Embaixadora Maria Luiza Ribeiro
Viotti, e praticamente essa foi a sua última missão na
missão brasileira frente às Nações Unidas e ela fecha,
então, com um saldo extraordinário a sua atividade de
Embaixadora nas Nações Unidas, ganhando com isso
condições de representar o Brasil em qualquer lugar
do mundo e, se for o caso mesmo, no próprio Itamaraty, mas vejo nesse sentido e quero deixar registrado nos Anais a intervenção da nossa Embaixadora,
para um registro da história, porque considerei muito
importante sempre as suas posições, especialmente
em defesa da causa palestina, que é uma causa, digamos assim, do mundo, do mundo civilizado, do mundo
que luta, defende e busca a paz para que o progresso
e o desenvolvimento possam acontecer em todas as
suas regiões.
Dito isso e dando os parabéns ao povo palestino,
ao seu Embaixador Ibrahim, aqui no Brasil, que muito
tem trabalhado para a causa palestina, eu volto para
a causa nossa, nacional, para fazer referência a uma
discussão que nós estamos travando no Brasil desde
muito, que é exatamente a causa do petróleo, uma luta
histórica do povo brasileiro, uma campanha extraordinária: O Petróleo é Nosso. Esse petróleo, primeiro foi
dito que nós não tínhamos; depois, nós o descobrimos. Depois, disseram que havia, mas a gente não
tinha capacidade de explorar. Nós exploramos essa
riqueza, construímos uma das maiores empresas do
mundo, que é a Petróleo Brasileiro S. A. – Petrobras,
hoje dirigida também por uma mulher, a Drª Graça
Foster. Depois, descobrimos o petróleo no mar. Depois
de descobrirmos no mar, descobrimos o petróleo na
camada do pré-sal.
Isso abriu uma discussão nova no Congresso
Nacional a respeito do que fazer e que marco regulatório deveria ser estabelecido diante de uma riqueza
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tão palpável, tão fácil de ser subtraída daquelas regiões; essas jazidas poderiam ser localizadas facilmente,
com grande quantidade de óleo e de gás.
Antes, o marco regulatório era como uma espécie
de contrato de risco aliviado. Você tinha uma área estudada pela Agência Nacional de Petróleo. Essa área
estudada era submetida a leilões que tinham certo
risco porque você poderia encontrar petróleo e não
ter viabilidade comercial. Agora, não. Você encontra
uma riqueza com certeza, com convicção de que, ao
explorar, vai encontrar petróleo em grande quantidade.
Isso ensejou a mudança do marco regulatório.
E nós trabalhamos aqui, num debate que vem de
muitos anos, a ideia do que fazer com essa riqueza extraordinária, para não ficarmos nas mesmas condições
de vizinhos nossos. O caso mais exemplar e modelar é
exatamente o da Venezuela, que foi examinado por um
brasileiro, Celso Furtado, que disse: esse país é muito
rico, tem muito petróleo, mas, se ele não souber o que
fazer com o petróleo, o povo vai continuar na miséria
e alguns poucos vão ficar bilionários e até trilionários
com o petróleo venezuelano.
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– O debate nosso abriu uma discussão, primeiro, em
torno da distribuição de royalties; segundo, como fazer
com os royalties. E, criado o Fundo Social do Pré-Sal,
o que fazer com ele?
Nós apresentamos aqui, diante de um debate que
envolveu vários Senadores, entre esses está aqui o
Senador Cristovam Buarque, que tem várias iniciativas
nessa área de como usar bem os royalties em defesa
da Nação brasileira, direcionando-os significativamente
para a educação, para a formação do povo.
É muito interessante, porque, agora, parece haver um convencimento do Governo brasileiro, e esse
convencimento tem que considerar uma série de iniciativas que passaram por este Parlamento, passaram
por este Congresso.
Acho que o Senador Cristovam, e eu mesmo fiz
uma proposta de emenda no marco regulatório do Fundo Social do Pré-Sal, dizendo que 50% dos recursos
deveriam ir para a educação, e para a educação básica, especialmente, que pega da creche até o ensino
médio. Essa destinação foi aprovada pelo Plenário do
Senado, foi aprovada pelo Plenário da Câmara dos
Deputados, e, infelizmente, por pressão da Fazenda,
na época, equivocadamente, do Ministério da Ciência
e Tecnologia, equivocadamente, estabeleceu-se um
veto presidencial à destinação dos 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação.
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Agora, tramita aqui, como projeto de lei de minha autoria, tendo sido aprovado por unanimidade na
Comissão de Educação. Esse projeto está agora na
Comissão de Assuntos Econômicos.
E vi, com muita felicidade, o Governo anunciar
que deverá regulamentar, por medida provisória,...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– ...essa iniciativa do Congresso Nacional. Considero
muito positivo. Acho que o Governo compreendeu que
essa riqueza não pode ser deixada de lado sem ter
um emprego razoável, sem que a gente destine esses recursos para a educação, para deixar um grande
legado. Nós não devemos deixar um pequeno legado
dessa riqueza; nós devemos deixar um grande legado.
Eu compreendo perfeitamente: se o Governo
quer acelerar o passo e quer mandar por medida provisória, eu estou de pleno acordo. Que mande logo!
Já devia ter mandado! Aliás, bastava não ter vetado
uma parte desse desígnio de destinar para a educação
que já estaria resolvido o assunto. Mas eu considero
muito importante que o Governo, por uma questão de
honestidade intelectual do Governo, que examine...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– ...as propostas que estão em curso no Congresso
Nacional.
Aqui está em curso uma proposta do Senador
Cristovam – você pode gostar ou não gostar, mas ela
está –, então precisa ser examinada, considerada e
respeitada. Acho que é assim que nós devemos fazer;
assim que é correto fazer. É dar o crédito, digamos:
a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.
Acho que é correto que façamos isso para que fique
bem compreendido, bem dito para o povo brasileiro que
este Plenário e que este Congresso Nacional trabalham
não unanimemente – porque não houve unanimidade
em relação a essa matéria tanto na Câmara quanto
no Senado, não houve unanimidade –, mas que esta
Casa trabalha com a presença de um número razoável de Senadores, e, na Câmara, com um número razoável de Deputados Federais, na defesa de que os
recursos dessa riqueza do petróleo sejam destinados
para a educação e para a formação do povo brasileiro.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Acho que aqui é preciso que a gente diga isso e que
agora a gente diga em alto e bom som: a Presidente
Dilma assumiu essa bandeira como compromisso seu,
que vai levar isso como marca para a sua história. E
eu requeiro: os royalties do pré-sal dos Municípios, dos
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Estados e da União Federal! A União não pode dizer
que Fortaleza destine os recursos dos royalties para a
educação, que o Estado do Ceará, que recebe pouco,
destine para a educação; e ela fica fora. Quer dizer, não
podemos fazer cortesia com o chapéu alheio sempre.
Isso não dá certo. Isso não é correto.
Por isso, eu pleiteio que façamos uma destinação
integral. Assim como tem feito o Senador Cristovam,
ao longo da sua história, no Parlamento nacional, em
relação à distribuição dos royalties, a minha proposta
é que...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
(Fora do microfone: ...todos esses recursos) da União,
dos Estados e dos Municípios sejam destinados para
a educação. Isso vai permitir que aquele texto de Celso Furtado relativo à Venezuela jamais ocorra com o
Brasil, se fizermos essa destinação ajustada, correta,
meu caro Senador Pedro Taques, para a educação
no nosso País.
Seria um grande passo que estaríamos dando na
nossa história, Sr. Presidente, a quem a agradeço a
tolerância, para que pudéssemos discorrer sobre esse
tema que imagino muito caro a todo o povo brasileiro,
que é a formação do nosso povo, do povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Agradeço a presença do Senador Inácio Arruda.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques,
do Mato Grosso.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos que
nos acompanham pela Rádio, TV, Agência Senado,
eu queria vir aqui para falar só de coisas boas, só elogiar progressos e avanços. Mas aqui, no Congresso,
temos uma missão mais difícil: denunciar, investigar e
dar resposta aos problemas mais graves que afetam
a sociedade brasileira.
Alguns dizem que alguns Senadores aqui, eu
sempre repito isso, seriam udenistas, lacerdistas, coisas dessa qualidade. Esses que assim dizem, no mínimo, não conhecem a história. Algumas pessoas leem
a história por orelha de livro – só orelha – e falam que
conhecem a história.
Muito bem, esses problemas explodem a todo
momento. É claro que estou falando da operação Porto Seguro, ou porto podre, Sr. Presidente, da Polícia
Federal, que desvendou um esquema milionário de
compra de decisões administrativas em agências reguladoras e na Advocacia-Geral da União.
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Percebam, senhores, que a Presidenta da República, quando toma posse, assina uma procuração
àquele que vai defender os interesses da União. Um
advogado que tem capacidade postulatória é um advogado público, o Advogado-Geral da União. O segundo
homem na Advocacia-Geral da União envolvido, ao
que consta, com ilícitos.
Nós já estamos examinando o caso concreto,
convidando o Ministro da Justiça e o Advogado-Geral
da União para vir prestar esclarecimentos a respeito
desses fatos. Mas, desde agora, nós todos temos que
olhar os fatores profundos que estão por trás desses
escândalos. Esse caso da Operação Porto Seguro
deixa muito claro o risco em que está envolvido o funcionamento das chamadas agências reguladoras ou
autarquias especiais, que precisam – repito, Senador
Cristovam –, que precisam de uma reestruturação
completa.
O amigo em casa está se perguntando: qual é
a diferença entre uma agência reguladora e uma repartição pública comum? É apenas um ponto, mas
o mais importante, um ponto essencial. As decisões
dessas agências controlam serviços públicos essenciais, como água, energia, telefonia e uma quantidade
imensa, abissal, de recursos públicos, mas esse poder
não aparece no Orçamento nem em qualquer forma
tradicional de controle público, porque os serviços são
prestados em sua maioria por empresas privadas que
assumem as responsabilidades que antes eram do
Estado. Essas empresas, senhoras e senhores, aliás,
são muitas vezes monopólios, já que não é possível
ter mais de um prestador em cada local, como nos casos das redes domiciliares de água, esgoto e energia
elétrica. A agência reguladora, portanto, é o único ator
que pode fiscalizar e gerenciar esse interesse privado,
para garantir que ele favoreça, ao invés de prejudicar
o interesse público e o cidadão consumidor.
Não estamos falando de pouca coisa. A Anac decide sobre todo o transporte aéreo no Brasil, um movimento que, em 2010, foi de 77 milhões de pessoas
transportadas por avião comercial. E esta Casa apoiou,
votou e aprovou um cidadão sem a mínima qualificação
para estar na Anac, um cidadão que fazia pequenos
negócios e grandes fortunas, pequenos estelionatos,
pequenos cambalachos, lá, até agora nessa agência.
Setenta e sete milhões de brasileiros sob a responsabilidade de um cidadão como esse. Essa operação,
com 77 milhões de brasileiros, gerou uma receita de
R$ 21 bilhões para as empresas.
A Anatel, por exemplo, controla, ou controlava
em 2011, a prestação de serviços de 285 milhões de
telefones fixos; 242 milhões de telefones móveis, num
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mercado que faturou R$ 141 bilhões. Repito, R$ 141
bilhões o mercado controlado pela Anatel.
Por ocasião da criação das agências, e o Senador
Cristovam sabe bem disso, nós estávamos discutindo
um modelo de Estado que queríamos. Criamos uma
agência para que ela pudesse muitas vezes fazer o
papel do Legislativo, através das resoluções; o papel
do Judiciário, através dos julgamentos administrativos,
para que pudéssemos sair dessa lenga-lenga que é
o processo legislativo, no que se denomina sociedade de risco, que é muito mais rápido, as condições
econômicas precisam ser resolvidas na pressa que o
chamado mercado precisa.
Existem leis, Senador Cristovam, a chamada lex
mercatoria, que retira desta Casa muitas decisões,
e as agências têm essa importância. Cada agência
dessas tem um enorme poder sobre muito dinheiro
e sobre a vida do cidadão brasileiro. E a maior parte
das suas ações não é facilmente compreensível pela
população. Toda agência existe para garantir o cumprimento dos contratos de concessão, sem prejudicar o
cidadão consumidor. Os dirigentes das agências têm
que ser independentes do interesse das empresas
que tem de fiscalizar. Mas muitas vezes, nós sabemos,
aqui nesta Casa apoiamos, aprovamos – eu não apoio
–, alguns aprovam “a raposa que vai tomar conta do
galinheiro”. Mas também devem ser independentes,
repito, de qualquer comportamento oportunista do
Governo de plantão. Por isso, não podemos aparelhar
politicamente e partidariamente essas agências. E o
que vemos acontecer nessas agências? Sr. Senador,
elas são tratadas como espaço de clientelismo e favorecimento como qualquer outro espaço da máquina
pública. Como bem disse o jornal Valor Econômico,
em 14 de março deste ano, “quase todas as agências
foram aparelhadas por indicações políticas para suas
diretorias, com casos quase de piada, anedóticos,
senhores, como a presença de um ex-tesoureiro de
um Partido em ascensão em uma das agências e um
ex-dirigente de um time de basquete. Nada contra o
basquete, apesar de ser desprovido verticalmente, conhecido como baixinho, eu não tenho nada contra os
que jogam basquete, mas o diretor de uma agência
como a ANTT, um ex...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PC
do B – CE) – Mesmo porque existem grandes atletas
baixinhos no basquete.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim,
como existem grandes atletas no volei.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PC
do B – CE) – São os armadores.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – São
os armadores. Não é isso? O Senador Inácio bem sabe,
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já que o Ministro dos Esportes é do seu Partido. S. Exª
deve bem conhecer basquete. Mas não vamos falar
de basquete. Vamos continuar. “Ou da completa falta
de aptidão, como a primeira cúpula da Anac”, como o
jornal Valor Econômico disse.
Já tivemos aqui um caso em que muitos votaram
contra. Eu me perfilhei com aqueles. Impedimos, junto
com outros Senadores, que o Sr. Bernardo Figueiredo,
que era Diretor de uma empresa concessionárias de
ferrovias, fosse chefe da Agência que regula a operação das ferrovias. Portanto, ele iria fiscalizar o seu
ex-patrão, numa simbiose entre o público e o privado,
que nada mais significa do que patrimonialismo, como
nós todos conhecemos. As agências deveriam garantir que os contratos de concessão sejam cumpridos.
Fazem, hoje, exatamente o contrário. De um lado, foram capturadas pelo interesse corrupto de empresários que tentam distorcer as condições da prestação
do serviço para abusar da sua posição de monopólio
contra o cidadão consumidor. De outro lado, foram
capturadas pelos interesses eleitoreiros do governo
de plantão, inchadas de nomeações políticas de técnicos desqualificados, mudando as regras do jogo a
todo o momento, o que prejudica aquela parcela das
empresas concessionárias que tentam, simplesmente,
cumprir os seus contratos e prestar um bom serviço.
Além disso, Sr. presidente, as agências têm sido
coniventes com a concentração de mercado e a eliminação da concorrência na maioria dos setores regulados,
que poderiam receber o benefício da competição entre
os prestadores. É o caso da telefonia, do transporte
aéreo, do transporte ferroviário. O Senador Randolfe
fez hoje uma fala exatamente sobre isso, sobre o descaso das agências reguladoras.
Para minha honra, concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque. Orgulho-me de estar junto a
S. Exª no PDT.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, primeiro, garanto que nesse orgulho ganho de
V. Exª. Senador, o senhor está trazendo aqui um debate
que é, aparentemente, sobre as agências, mas que é
muito mais profundo. Nossa democracia está doente.
Eu diria até que da maneira como está, Senador Randolfe, está se esgotando, não vai conseguir sobreviver
muito tempo. Está se esgotando pela força do corporativismo que alguns conseguem, outros não. As massas
apenas recebem as transferências de renda. Ela está
se esgotando pela maneira como são financiadas as
campanhas; está se esgotando pela maneira como as
campanhas são feitas, por marqueteiros, sem nada a
ver com as propostas concretas para o futuro. Ela está
se esgotando pela maneira como nós, do Congresso,
estamos trabalhando. E ela está se esgotando – e é
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aí que tem a ver com o seu discurso – com a promiscuidade que nós temos entre Estado e Governo, entre Governo e partido, e entre partido e seus líderes.
Aí, no fim, os líderes é que mandam no Estado. Isso
é característica de ditadura, em que o ditador manda
no partido, manda no Governo, e usa o Estado conforme ele quer. Não há possibilidade de a democracia
funcionar sem uma separação muito nítida entre Estado e Governo, entre Governo e partido majoritário,
e entre partido e o interesse específico de pessoas
que são líderes do partido, mas que não são líderes
da Nação, nem do Estado. Isso, numa República, é
um misto de Justiça, Congresso e Poder Executivo,
trabalhando juntos. E não estamos fazendo isso! Em
grande parte porque, de repente, cria-se um trator aqui
dentro que passa por cima de tudo, uma maioria que
nem dialoga com a minoria, que não dialoga, o que
também não é forma de democracia. Democracia não
e á imposição da maioria sobre a minoria: democracia
é a maioria ser capaz de dialogar com a minoria para
construir aquilo que é o mais próximo possível de um
consenso. Então, nós precisamos alertar para o risco
da democracia e para o fato de que o que há hoje não
é uma democracia plena. A corrupção não apenas
contamina a democracia: ela é a demonstração de que
a democracia não é democrática. A mistura Estado e
Governo, como através das agências... As agências
foram criadas para criar um aparelho do Estado por
cima dos interesses do partido no Governo – por isso
os mandatos; por isso passam por aqui.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Agora, nós não podemos é deixar de refletir sobre o
nosso papel. Nós estamos sendo ou coniventes com
isso, ou omissos com isso, ou submissos a isso. Alguns
são submissos: o que vier do Governo fazem. Outros
até dizem: “O que vier do Governo não presta” – é outra forma de submissão, não ao Governo, mas ao seu
partido. Agora, às vezes, somos levianos na maneira
como a gente aprova o que o Governo manda para
cá. A maneira como as sabatinas são feitas é prova de
uma submissão dos que apoiam o Governo, de uma
leviandade daqueles que não apoiam o Governo, e de
uma omissão muito grande. Nós precisamos mudar
isso. Essas sabatinas têm de ser para valer! As votações aqui têm que ser para valer! E é preciso acabar
com essa história – que não é o caso da presidência
das agências – de voto do tipo “quem estiver de acordo
que fique como está”. O voto pelo corpo! Tem de haver
uma grande reforma dentro desta Casa. Nós vamos
ter agora, Senador Arruda, eleição para Presidente do
Senado. Está na hora de não nos submetermos, nem
nos omitirmos, e discutirmos que projeto o Presiden-
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te dos próximos dois anos vai trazer para o Senado.
Aparentemente, isso não vai acontecer. Vamos nos
reunir em um dia para aprovar no outro o nome que
foi indicado pelo partido da maioria. Eu até acho que
devemos procurar ter como Presidente alguém do partido majoritário, que é o PMDB. Mas eu quero saber
o que ele propõe antes de votar nele. Ou, se eu não
quiser votar nele, quem eu ponho no lugar dele, mesmo que seja para marcar uma posição. Nós não estamos bem, as coisas não estão bem. A maneira como
a gente aprova, como a gente participa não está bem.
E esse fato da agência, Senador, eu acho que V. Exª
trouxe um assunto muito importante, porque é grave
o que aconteceu! Eu hoje ouvi falar em CPI. Eu não
vou dizer CPI ou não, mas o Congresso não pode ficar
omisso diante desse escândalo. Ou, pelo menos, alguns
de nós têm de deixar claro – esses alguns – que não
somos omissos. Às vezes, acho até que a CPI existe
não é nem para ela ser feita, porque termina como
esta agora, a CPMI, que, apesar desses dois grandes
nomes, deu no que deu! Às vezes, eu acho que CPI é
só para saber quem assina ou quem não assina, para
se diferenciar quem está disposto a levar adiante as
investigações ou quem prefere esconder as coisas.
Então, talvez seja o caso de aproveitarmos a eleição
para Presidente do Senado e forçarmos entre nós, os
81, quem pretende ser candidato a Presidente que diga
para quê! E para quê tem que ser muito diferente do
que vem sendo nos últimos anos!
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado, Senador Cristovam. O vosso aparte trouxe
luzes á minha fala!
Eu gostaria de dizer, respondendo ao vosso aparte, que vou começar pelo fim. Imagine: um Senador lá
na sua base, em seu Estado, não deve ser desejoso
de um eleitor de cabresto. Eu quero convencer o meu
eleitor a, no dia da eleição, escolher o meu nome – e
isso eu fiz na eleição de 2010 e, para minha honra,
estou aqui a representar o Estado de Mato Grosso.
Muito bem, como eu posso defender lá na minha
base, lá no meu Estado, a necessidade de um voto
consciente, se aqui, quando se fala em eleição para
a Presidência da Mesa, ninguém discute propostas?
Será que existem Senadores de cabresto? Será que
existem Senadores maria vai com as outras? Será que
existe Senador que vai ser convencido por cargos em
comissões?
Nós precisamos debater propostas nesta Casa!
O que V. Exª tocou, Senador Cristovam, é uma
das omissões desta Casa. Não me interessa quem
seja o candidato a Presidente desta Casa. O que nós
devemos fazer é debater propostas. Eu quero ser convencido, como eu busquei o convencimento dos mais
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de 708 mil mato-grossenses que me mandaram para
cá. Eu não aceito, no dia 1º de fevereiro do ano que
vem, chegando aqui com a caixa fechada, com aquela
fita vermelha, e nós ou alguns Senadores de cabresto
votarem neste ou naquele candidato.
Nós não estamos discutindo nomes neste momento. Nós devemos discutir propostas, compromissos
do futuro Presidente do Senado a respeito de temas
de relevo para a Nação e para a Federação!
Exemplo disso?
Eu quero saber a opinião daquele que deseja ser
candidato a Presidente do Senado, que deseja sentar
de forma definitiva nessa cadeira, o que ele acha do
Senado ser uma extensão do Poder Executivo.
Eu quero saber o que ele acha da Presidência
do Senado ser debatida em jantares na Presidência
da República. Esta é uma Casa cujos membros têm
dobradiças nas costas ao Poder Executivo? Esse tema
precisa ser debatido.
Eu quero saber do futuro Presidente do Senado
o que ele acha, o que ela pensa das medidas provisórias; qual é a sua opinião a respeito da reforma administrativa.
Esse ou esses, entre outros, são temas que merecem ser agitados, debatidos, desafiados nesta Casa!
Eu não vou votar em candidato que não traga
proposta porque, como eu não quero eleitor de cabresto, eu não sou Senador de cabresto! Eu não sou
Senador que vota em cruz! Eu não sou Senador que
vota através de carbono!
Quando eu vim para cá, eu jurei cumprir a Constituição, e a Constituição diz que um Senador precisa ter
independência. Independência inclusive no momento
de votar. Não aceito que meu voto seja negociado em
jantares na Presidência da República e em outros locais.
Por isso, esse tema nós poderíamos tratar a partir
desta semana, porque nós estamos aí a 10 dias úteis,
12 dias úteis de findarmos a Sessão Legislativa, aí
nós todos vamos voltar, em 1º de fevereiro, para a 3ª
Sessão Legislativa da 54ª Legislatura, e o bolo já está
feito, o pacote será entregue, e aí nós teremos Senadores de cabresto.
Para minha honra, concedo um aparte ao Senador
Randolfe e peço a V. Exª, se possível, mais um tempo
para que eu possa encerrar a minha fala.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Querido Senador Pedro Taques, serei breve para vossa
conclusão. Sobre a questão da eleição à Presidência
do Senado, eu creio que o caminho é este: temos que
debater um programa para cá mais importante do que
o debate de nomes. Mas eu quero retomar, Senador
Pedro Taques, o debate sobre as agências reguladoras. Afinal, nós temos que refletir no Estado brasileiro
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qual o papel de uma agência reguladora. A instituição
delas surgiu – já foi definido por V. Exª e pelo Senador
Cristovam – como uma espécie de espaço estatal acima dos próprios governos. É por isso que a Presidente da República manda para cá os nomes para serem
sabatinados, arguidos e votados no final, aqui pelos
membros desta Casa. E as agências têm um papel
fundamental: fazer a regulação do mercado, impedir
os excessos do mercado.
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Aí,
remete-nos, Senador Cristovam, a uma reflexão: nós
vemos o setor da aviação civil. A Gol compra a Webjet,
depois fecha a Webjet, numa clara articulação de prática de oligopólio. A mesma coisa acontece com a TAM.
O mercado fica em torno de duas ou três empresas.
Onde está a Anac em um papel como esse? A Anac
está envolta num escândalo de corrupção, envolvendo
um de seus dirigentes. É aí que está a Anac.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – A
Anac eu não sei, mas um de seus diretores praticando
cambalacho, não é?
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Perfeito: praticando tráfico de influência. Então, é nisso que
está a Anac. Então, é essa a reflexão. Senador Taques
e Senador Cristovam, lamentavelmente, o instrumento de comissões parlamentares de inquérito já está
muito gasto. Lamentavelmente. Está gasto porque, na
verdade, nós não o utilizamos como deveria. Mas há
de se pensar se é situação das agências reguladoras,
por um lado, elas envoltas em escândalos de tráfico
de influência e corrupção, e, por outro, o mercado,
como é no caso da aviação civil, fazendo o que bem
quer, fazendo com que o consumidor, o cidadão, pague tarifas de transporte aéreo de quase R$5 mil, que
davam para ir e voltar da Europa, enquanto a agência
do Estado brasileiro responsável por fazer a mediação
não faz. Eu começo a pensar se isso não é um tema
para uma investigação mais aprofundada por parte do
Parlamento. Cumprimento V. Exª pelo tema que está
trazendo, pela coragem de trazer o tema e pela forma
como aborda.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
Muito obrigado, Senador Randolfe.
Nós sabemos que essas agências devem buscar
aquele espaço entre a mão invisível do mercado, de
Adam Smith, em A Riqueza das Nações, e o que ocorreu nos Estados Unidos, ao final do século XIX, com
a Standard Oil, uma grande empresa do Rockefeller,
quando ali ele aumentou o preço do carvão, necessário para a calefação, para superar o frio no inverno
rigoroso americano, e aí surge a necessidade de re-
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gular o mercado, sob pena de o mercado escravizar
aquele que tem menos. Aí Keynes, nós sabemos disso, aí chegamos ao Consenso de Washington, aí pulei
rapidamente quase 100 anos para que pudéssemos
chegar às agências.
Precisamos mudar profundamente as regras de
operação das agências. Os seus dirigentes devem ter
regras muito rigorosas para preservação do seu mandato, as condições para nomeação, os seus conhecimentos técnicos, os impedimentos para a saída do
cargo, a fiscalização sobre o seu desempenho.
Temos regras adequadas hoje? Não. Elas são
completamente insuficientes.
Precisamos de regras gerais, muito mais fortes
do que as que hoje temos para essas agências.
A lei que existe, a Lei 9.986, de 2000, é insuficiente.
Tramita na Câmara dos Deputados, desde 2004,
um projeto de lei de iniciativa do próprio Executivo, que
dá um primeiro passo nessa direção. Mas precisamos
melhorar muito.
Defendemos algumas normas básicas que são
imprescindíveis para resgatar o papel dessas agências.
Primeiro: os dirigentes não podem ser ou ter
sido sócios, contratados, consultores ou empregados
das empresas que são fiscalizadas por eles, ou muito menos passar a ter essas relações por um período
mínimo de dois anos, antes ou depois do exercício
do mandato. Esses dirigentes também têm, evidentemente, de demonstrar experiência profissional direta
no setor que vai ser regulado, seja no setor privado,
seja no universitário, seja na Administração Pública,
respeitando o impedimento que apontei antes. O critério de sua escolha deve ser técnico e não político. O
afastamento do mandato dos dirigentes deve ser regulamentado, com uma relação completa das condutas que justifiquem o seu afastamento ou destituição.
Por um lado, isso impedirá que pressões meramente
políticas possam influenciar as decisões dos dirigentes. Por outro lado, ter uma previsão clara do que leva
à perda do mandato permite que a própria sociedade
possa cobrar as condutas adequadas.
Os processos de decisão das agências devem se
públicos e transparentes, inclusive com a publicação de
todos os relatórios, pareceres e documentos produzidos pela área técnica ou apresentados pela empresas.
Os quadros técnicos das agências devem ser estruturados em carreiras com servidores concursados.
Tudo isso, Sr. Presidente, é necessário para organizar um setor regulador que seja capaz de defender
o consumidor e o contribuinte, sem se deixar capturar
pelos interesses eleitoreiros do governo de plantão –
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sempre lembrando que o Estado é espacial, e o governo é temporal.
É uma tarefa legislativa enorme que vai contra
interesses poderosos – nós todos sabemos disso. Mas
nós não podemos nos omitir a respeito desse tema.
Eu agradeço a tolerância do tempo, uma vez que
entendo que esse tema é de suma importância para
que nós possamos consolidar nossa democracia.
Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, o Sr.
João Costa deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Nós que agradecemos a intervenção do Senador Pedro Taques, discorrendo sobre um tema que
está sendo discutido pelo País inteiro. Evidentemente,
existem visões distintas que devem se apresentar, mas
é um tema sobre o qual nós devemos nos debruçar,
especialmente o papel das agências reguladoras. O
caso da aviação no Brasil é escandaloso pelo oligopólio que montaram, pelo abuso que estão cometendo contra a população brasileira, porque sabem que
a população aumentou um pouquinho a sua renda e
está ciosa de poder visitar os seus parentes. Quantos
cearenses saem do Estado de São Paulo e querem
ver os seus parentes no Estado do Ceará? Contudo,
estão subordinados a tarifas escorchantes praticadas
por essas empresas e, evidentemente, avalizadas pela
Agência Nacional de Aviação Civil.
É um tema muito importante o das agências reguladoras, sem entrar aqui na de energia, que talvez
seja mais grave ainda.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, permita-me só um minuto, menos que isso.
(Fora do microfone.)
Apenas para lamentar o falecimento, neste final
de semana, no Estado de Mato Grosso, da Srª Isabel
Pinto de Campos, ex-esposa do ex-Senador e hoje
Deputado Federal Júlio Campos, uma mulher que, no
momento em que exercia sua atividade no setor de comunicação do Estado, dava funções ali para inclusive
opositores ao governo, que se encontravam de plantão.
Quero lamentar o falecimento dessa senhora que,
durante 7 anos, lutou contra um câncer muito feroz, e
foi uma mulher de luta.
Quero cumprimentar e expressar o sentimento à
família Campos e ao Estado de Mato Grosso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A comunicação de V. Exª será recebida como
requerimento, que será endereçado à família dessa
senhora destacada e lutadora, brava mulher do povo
mato-grossense.
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Com a palavra o Senador João Costa, pelo tempo regimental.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, bem-aventurados são aqueles que, como
eu, têm sede e fome de justiça, porque serão saciados.
Ter fome e sede de justiça, Sr. Presidente, é
respeitar o próximo. É não tirar profeito de circunstâncias. É não criar nem se locupletar de factóides. É ter
responsabilidade e coerência com aquilo que pensa,
com aquilo que diz e com aquilo que fala. É respeitar
a dignidade humana e o ordenamento jurídico.
Nos últimos dias, Sr. Presidente, com relação à
Operação Porto Seguro, tenho ouvido todo tipo de impropérios. Não podemos dar ouvidos a frases levianas
e desconectadas, nem falar em “Balcão de Negócios”,
“Fábrica de Escândalos”, e por aí em diante.
No meio de tantas expressões dissociadas da realidade jurídica e do contexto probatório, visivelmente
sinto um único objetivo subliminar e subreptício em tudo:
o de ofender a honra da Presidente Dilma Rousseff.
Não represento Sua Excelência, e dela não recebi
qualquer tipo de procuração ou autorização para falar
em seu nome. Jamais falamos sobre esses assuntos.
Mas sou um cidadão brasileiro, Sr. Presidente, e, neste
Senado a minha voz se alia a milhões de outras vozes,
a milhões de outros brasileiros.
Não poderia calar-me, Sr. Presidente, diante da
campanha difamatória que tem sido feita contra a Presidente Dilma, nos últimos dias, por parte da oposição.
Diante de tantos gritos e desabafos feitos, é preciso
que um homem levante a voz em defesa de uma mulher, ainda que essa seja a Presidente da República e
que aquele seja um Senador.
A Operação Porto Seguro, nos termos em que foi
feita, é a prova de que a Presidente Dilma deu à Policia
Federal total independência e autonomia.
Essa postura forte e sábia demonstra, mais uma
vez, o compromisso da Presidente com o futuro do
Brasil, porque a Presidente sabe que uma polícia preparada e independente é mais capaz de combater o
crime e de prender os criminosos.
Atualmente, o Brasil tem uma governante compromissada com a probidade da coisa pública. Vale rememorar que a Presidente exonerou, imediatamente,
todos os servidores investigados na Operação, algo
que muitos Presidentes antes dela, em situações semelhantes, se recusaram a fazer.
Em que país, Sr. Presidente, a polícia tem autonomia para investigar, seriamente, até mesmo um
Gabinete ligado à própria Presidência da República?
Obviamente, só naqueles em que há alguém tão forte
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e capaz, tão comprometida com a impessoalidade e
com a moralidade públicas, como há no Brasil de hoje.
Ressalte-se que a Presidente e seus Ministros jamais foram sequer mencionados em qualquer parte da
investigação. Não há liame de vontades entre a Presidente, seus Ministros e os acusados na Operação. Não há
adesão voluntária à conduta tida como criminosa, nem
nexo de causalidade entre essa o resultado apontado
como criminoso na Operação Porto Seguro. Enfim, não
há nada que macule a honra, o decoro e a boa fama da
Presidente da República e de seus Ministros.
Inegável, é que eles estão entre as autoridades
públicas merecedoras de apreço e confiança. Todos
sabemos que a Presidente tem demonstrado respeito,
honestidade, transparência e sinceridade em todos os
seus atos da vida pública, seja perante o povo brasileiro, seja perante o Congresso Nacional.
Ainda assim, querem convocar acusados, ouvir
Ministros, testemunhas, instalar CPIs. Estão querendo,
na verdade, Sr. Presidente, transformar o Senado Federal em uma delegacia de quinta categoria, das piores
que existem no mundo. Não podemos permitir tamanho
disparate. Não podemos assistir a tudo em silêncio.
As exonerações e afastamentos foram feitos. As
sindicâncias administrativas foram instauradas. Os
mandados de buscas foram deferidos e cumpridos
pelas autoridades constituídas. O que pude encontrar,
Sr. Presidente, são intrigas da oposição.
O que querem mais? O que a oposição pretende?
Só há uma resposta, Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Sr. Senadores: querem destruir e enfraquecer o Brasil,
impedir o seu crescimento e o triunfo dos brasileiros.
Esperam ser beneficiados com a instalação do caos
que sonham criar, com o adágio “Quanto pior, melhor!”.
É isso que pretendem.
Vejo, Senhor Presidente, por trás de tudo isso,
uma cortina de revanchismo barato, pequeno e medíocre, de um grupo que ainda não admitiu mais uma
derrota eleitoral, de um grupo que esqueceu que eleição se ganha nas ruas, eleição se ganha nas praças,
eleição se ganha nos comícios, que eleição se ganha
nas urnas.
Não se ganha eleição fazendo futricas, fuxicos e
mexericos. Não se ganha eleição querendo o mal para
o Brasil, com manobras que buscam impedir o seu
crescimento, o seu progresso e o seu desenvolvimento.
O que acabo de dizer, Sr. Presidente, pode até
não ser aquilo que um grupo pequeno gostaria de ouvir. Mas, não tenho dúvida, é aquilo que muitos gostariam de dizer.
É isso que penso e não poderia deixar de falar.
Agradeço a gentileza e a atenção de todos.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Nós que agradecemos, Senador João Costa.
É sempre preciso que o contraditório surja para que se
expresse a opinião autenticamente distinta nos meios
de comunicação do País. Embora isso aqui não seja
uma empresa de comunicação, temos aqui a TV Senado, a Rádio Senado e os órgãos de comunicação
do Senado Federal, que irão expressar a opinião de V.
Exª, contradizendo o que V. Exª bem examinou como
intrigas da oposição, fuxicos e mexericos, que não podem representar o sentimento e desejo de progresso
que o nosso País deseja e que a nossa Presidente
vem conduzindo.
Nós que agradecemos a V. Exª.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu pedi a palavra para fazer
dois registros que considero importantes.
O primeiro deles é que deveremos votar nesta
semana um projeto de lei, que já foi aprovado aqui no
Senado, foi à Câmara dos Deputados e voltou ao Senado, está sendo relatado pelo Senador Renan Calheiros,
e é um projeto que foi encampado por todo o PMDB,
pelo nosso Partido. Nós trabalhamos e defendemos
muito esse projeto, que é o projeto que regulamenta o
trabalho do taxista, fazendo com que o alvará se torne
um bem de família.
Na verdade, os taxistas hoje trabalham e, quando
ocorre algum problema de saúde ou quando ocorre,
infelizmente, o falecimento de um taxista – o Senador
Renan Calheiros bem frisou isso no seu relatório –,
a família fica desamparada, porque muitas vezes a
família fica com o táxi devendo prestações; o alvará
a prefeitura suspende e dá para outro e efetivamente
aquela família fica relegada a uma situação de extrema dificuldade.
Então, esse projeto procura resolver o problema
do alvará do táxi como bem de família e ajuda a resolver também uma questão, em que tenho um projeto
também tramitando, que é exatamente a forma de
autorização para o funcionamento dos táxis no Brasil.
Em várias cidades brasileiras está ocorrendo, Senador Presidente, um problema grave. É que o Ministério
Público está exigindo licitação para renovação das concessões dos alvarás dos taxistas, o que efetivamente,
Senador Inácio Arruda, cria uma extrema dificuldade,
porque um taxista que está na praça há dez, quinze,
vinte anos, de repente, para renovar o seu alvará, vai
ter de participar de uma licitação e, muitas vezes sem
saber, vai concorrer com empresas nacionais ou até
multinacionais, locadoras, enfim. E nós poderemos ter
aí uma grande injustiça cometida com esse taxista.

DEZEMBRO 2012

Dezembro de 2012

Então, apresentei um projeto em que os alvarás
de táxi deixam de ser uma concessão para serem uma
autorização. Por que isso? Porque, ao ser concessão,
a legislação diz que, em tese, deveria haver a licitação. É nisso que está se pegando o Ministério Público
Federal e o Ministério Público estadual para exigirem
as licitações.
Assim, ao virar uma autorização para o táxi normal e o táxi lotação, nós teríamos aí a condição de
manter o emprego e a renda de milhares de brasileiros e brasileiras hoje que trabalham na praça, no táxi,
atendendo à população.
Então, eu gostaria de fazer o registro da importância do projeto que vamos votar nesta semana e
pedir à Casa para que, mais uma vez, nós atendamos
aos taxistas. Inclusive, quero registrar que, na Medida Provisória nº 577, de que sou Relator, apresentei
uma emenda de redação; aliás, uma emenda de relator, levando o prazo de isenção do IPI para aquisição
dos táxis para 2016. Ou seja, estendendo o prazo para
que os táxis possam ser vendidos sem impostos aos
motoristas de táxi que atuam no nosso País. Portanto,
estamos atuando em benefício dos taxistas em várias
direções, Senador Inácio Arruda.
O outro registro que eu gostaria de fazer. V. Exa
presidiu hoje pela manhã a sessão em homenagem
ao Luiz Gonzaga e eu entreguei um discurso, dando
por lido, porque tinha uma reunião sobre a questão do
Orçamento, mas disse aqui que registraria a minha satisfação, a minha honra e a importância que tem Luiz
Gonzaga para todos os brasileiros, em especial para
nós, nordestinos. V. Exa, como cearense, e eu, como
pernambucano, fomos criados, embalados ao som de
Luiz Gonzaga, ao som do forró, do xote, das toadas,
da música que cala profundamente na nossa alma e
na alma do brasileiro.
Eu acho que Luiz Gonzaga transcendeu o Nordeste. Teve uma vida bonita, uma vida que foi relatada de forma brilhante no filme que está passando nos
cinemas brasileiros, um filme que deve efetivamente
ser recomendado, pela história, pela poesia e pela vida
do Luiz Gonzaga.
Registro aqui, entre as obras do Luiz Gonzaga,
além das suas músicas, há também o Gonzaguinha,
que efetivamente deu uma contribuição também importante à música e à poesia brasileira. Eu acho que
os dois se complementaram, com estilos diferentes,
marcantes, mas que na verdade apontavam para a
mesma direção.
Portanto, eu aqui quero registrar, com satisfação,
essa homenagem que o Senado prestou a Luiz Gonzaga pelos seus 100 anos. Sem dúvida nenhuma, é uma
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ação justa, emocionante e que cala profundamente no
nosso coração.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Muito bem, Senador Romero Jucá, que partiu
de uma causa objetiva, dos taxistas do Brasil inteiro,
até chegar a Exu. Havia uma música que dizia “vou de
táxi”. Então, ele chegou com o táxi, direto a Exu, para
render essa homenagem ao Luiz Gonzaga, um dos
maiores intérpretes do sentimento nordestino, brasileiro
e expressão maior da nossa música. Ele colocou no
auge figuras extraordinárias como Humberto Teixeira,
Zé Dantas e tantos compositores que afirmaram, nas
suas trajetórias, que sem Luiz Gonzaga não existiria
essa música belíssima do povo nordestino ecoando
até hoje. O seu centenário – é impressionante – tem
movimentado o Brasil inteiro. Acabei de saber de uma
apresentação de Raimundo Fagner em Curitiba, no
centenário de Luiz Gonzaga.
Então, estas personalidades que conviveram
com Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Fagner, Waldonys,
João Cláudio Moreno, estão percorrendo o Brasil todo
para homenagear essa figura extraordinária do povo
brasileiro.
Quero reforçar o convite de V. Exª aos taxistas
do Brasil inteiro, porque amanhã nós poderemos ter o
desenlace dessa matéria que defende o interesse dos
taxistas, principalmente a sucessão na família. Acho
que isso é muito importante para dar uma estabilidade
a esse serviço, que eu considero que deva se manter
como um negócio quase que individual, uma empresa individual, porque o método que estão querendo
pode transformar esse importante negócio, nas mãos
do povo, das pessoas mais simples do povo, em um
negócio de grandes companhias. Eu acho que é um
perigo realmente. V. Exª alertou o Brasil inteiro.
Então, concedo a palavra ao Senador Paulo
Bauer, do Estado de Santa Catarina.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é com prazer que compareço a
esta tribuna para dar conhecimento a V. Exªs e a todo
o País de um fato que me chamou atenção e que precisa, obviamente, ser apresentado e anunciado, para
que providências sejam adotadas e se evitem problemas e consequências indesejadas.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
recebi um alerta da Federação das Associações de
Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil de que
está em curso, no Conselho de Gestão da Previdência
Complementar do Ministério da Previdência Social, o
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exame de uma proposta de resolução que prevê a retirada de patrocinadores dos fundos de pensão.
Essa proposta de resolução peca por vários motivos.
O tema de que ela trata é tão sensível que deveria
ser objeto de lei complementar. No entanto, por força
de seus próprios regulamentos, o Conselho pretende
legislar sobre esse tema, o que obviamente não cabe
a um órgão regulador. E o pior: esta não é a primeira
vez que isso acontece. O Conselho já exorbitou antes
de sua competência e legislou sobre matéria correlata.
Em 2008, o Conselho aprovou a Resolução nº 26, o que
gerou pelo menos três ações junto à Justiça Federal,
impetradas pelo Sindicato dos Bancários de Brasília,
pela Associação dos Antigos Funcionários do Banco
do Brasil e pela Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil.
Diante do absurdo dessa situação, propus a esta
Casa o exame do Projeto de Decreto Legislativo PDS
n° 275, de 2012, que prevê a suspensão de artigos daquela resolução do Conselho por exorbitarem do poder
regulamentador e dos limites da delegação legislativa.
O PDS, que tem amparo no inc. V do art. 49 da
Constituição Federal, encontra-se na Comissão de
Constituição e Justiça, onde aguarda a designação
de relator.
O curioso é que ambas as normas têm como
finalidade permitir a devolução de parte do superávit
dos fundos de pensão aos seus patrocinadores, caso
decidam deixar os planos de benefícios.
Não bastasse o Conselho estar legislando sobre
essa matéria, algo que não lhe foi delegado pela lei, a
iniciativa de propor a devolução de parte do superávit
dos fundos de pensão aos patrocinadores também é,
no mérito, um absurdo.
De início, é preciso considerar que todos os recursos aportados ao Fundo pelo patrocinador o foram
em razão de compromisso contratual, assumido de
forma voluntária, em benefício de terceiros, no caso,
em benefício dos participantes do plano.
Logo, não cabe a devolução de recursos a esses patrocinadores, mormente se decorrentes da boa
gestão do fundo a que eles não deram causa, já que
a administração do Fundo é independente. Se assim
ocorresse, eles deixariam de ser patrocinadores para,
absurdamente, tornarem-se beneficiários do plano, um
contrassenso inaceitável, Sr. Presidente.
Outro argumento relevante a ser considerado é
o fato de que a devolução desses recursos e de seus
respectivos rendimentos, nesse caso, constituiria situação de enriquecimento sem causa aos patrocinadores.
Outros aspectos dessa proposta de resolução
também preocupam. A simples manifestação do patro-
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cinador, mesmo sem causa justa, é suficiente para o
encerramento do plano de benefícios com que milhares de pessoas contam. Esse aspecto pode gerar um
precedente perigoso para o mercado dos fundos de
pensão, uma vez que incentiva a saída das empresas
patrocinadoras. Isso enfraquece esse mercado e ainda gera instabilidade e insegurança aos participantes
e a assistidos.
Além disso, a percepção de que os planos administrados pelos fundos apresentam um superávit
expressivo pode passar a constituir outro motivo para
a retirada dos patrocinadores.
Ve��������������������������������������������
jam, senhoras e senhores, isso pode até acabar com os fundos de pensão, empurrando todos os
seus participantes e assistidos para o mercado administrado pelas instituições financeiras.
Há uma única hipótese de continuação do plano,
segundo a proposta. Nesse caso, o fundo de pensão
deve ser transformado em plano instituído, modalidade bastante diferente daquela a que o participante se
filiou e que se encerria com retirada do patrocinador.
O pior de tudo é o açodamento com que se procede no caso de pedido de retirada de patrocinador,
segundo a minuta proposta. Os prazos são curtos e
os participantes são quase que tangidos no processo,
com pouquíssima margem de escolha.
Não me parece tratamento justo a pessoas que
contribuíram, em muitos casos, por uma vida inteira,
apenas porque o patrocinador decide se retirar! Pior
ainda se ele é incentivado a tomar tal decisão para colher uma parte do ganho a que não deu causa.
Também surpreende a falta de transparência
sobre tal modificação. Não foi aberta nenhuma audiência pública. A proposta não foi submetida a críticas
e avaliações fora da alçada exclusiva dos corredores
do Ministério da Previdência.
Não, Sr. Presidente. Não, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores! Uma decisão dessa monta não pode ser
tomada a portas fechadas, numa instância decisória
que não tem competência legal para isso!
Se essa decisão precisa ser tomada, que seja de
forma ampla e transparente, que seja examinada pelo
Congresso Nacional mediante amplo debate, realizado
à luz do dia. Os interesses fundamentais de muita gente estão em questão para que se saiba disso somente
após o fato consumado por uma resolução publicada.
A��������������������������������������������
ssim, apelo ao bom senso do Ministro da Previdência, Senador Garibaldi Alves Filho, nosso colega
desta Casa, e ao da Presidente Dilma Rousseff para
que essa questão seja tratada com o cuidado que
merece, na instância adequada, que é o Congresso
Nacional, mediante projeto de lei complementar. É o
que, em nome da legalidade institucional e das milhares
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de pessoas que participam desses planos de benefícios pelo Brasil afora, não apenas daqueles que têm
o benefício, como ex-funcionários do Banco do Brasil,
que têm uma organização e que já me convidaram a
participar de eventos nos quais o assunto foi debatido,
mas sim de todos aqueles que têm vinculações com
os fundos de pensão.
Como V. Exª sabe, Senador Inácio Arruda, os
fundos de pensão são hoje muito importantes para
o desenvolvimento nacional. Os recursos de que os
fundos dispõem permitem que eles participem da atividade econômica, que eles façam investimentos que
geram desenvolvimento, que geram emprego e que
geram resultados para eles próprios e para os seus
beneficiários. Agora, ter o fundo de pensão administrado e subordinado ao que diz o Conselho Nacional
dos Fundos Previdenciários é uma situação que precisa ser definida e resolvida.
Nós temos atividades e responsabilidades legislativas nessa matéria, e o legislador nunca conferiu a
esse Conselho ou ao conselho superior das instituições o poder para tomar determinadas decisões que
estão sendo tomadas.
Por isso o meu projeto de resolução, que tramita
nesta Casa, precisa ter continuidade, precisa ser analisado. E eu encareço ao Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, o eminente Senador Eunício,
que efetivamente designe um relator para que a matéria
possa ser debatida, analisada e votada, para que, enfim, não tenhamos novas surpresas, novas propostas
de resolução e novos pronunciamentos a fazer nesta
Casa a respeito de um tema tão sério e tão importante
para os que têm o benefício do fundo, para a economia
nacional e para, principalmente, o legítimo estado de
direito e de legalidade que queremos ver preservado.
Agradeço a V. Exª e a todos os Srs. Senadores
e Senadoras que nos distinguiram com sua atenção.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Agradecemos a V. Exª e vamos concluir os
nossos trabalhos, haja vista que estamos na expectativa da chegada do Senador Pedro Simon, mas ele
está dando uma entrevista sobre temas relevantes do
Estado do Rio Grande do Sul, neste instante, no seu
gabinete. Acabei de ser informado pelo Senador do
Rio Grande do Sul, Paulo Paim.
Então quero cumprimentar os nossos Senadores,
especialmente por este dia de hoje, Senadores Paulo
Paim e Paulo Bauer, quando o Senado realizou uma
homenagem a uma das mais importantes e ilustradas
figuras da vida política e cultural do Brasil. Tratou-se
de uma homenagem a Luiz Gonzaga do Nascimento,
o Luiz Gonzaga, no centenário daquele que cantou a
sua terra, cantou o Exu, a terra de Januário, cantou o
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Crato, cantou o Iguatu, cantou o Nordeste, cantou o
Brasil. E encantou a todos! É por isso que, em todos
os recantos da nossa Pátria, durante este mês inteiro,
nós vamos ter homenagens a essa figura extraordinário
do povo brasileiro, que foi Luiz Gonzaga. E que cantou,
sobretudo, a dor e o sofrimento do sertanejo nordestino
durante as prolongadas estiagens – e essas comemorações estão se dando em um ano de longa estiagem,
ou de soma de estiagens com os anos anteriores, por
isso mais importante ainda a nossa sessão solene.
Agradeço uma vez mais à Orquestra Sinfônica de
Teresina e ao João Cláudio Moreno, que apresentaram
aqui no Senado Federal, juntamente com o Deputado
Osmar Júnior, a Cantata Gonzaguiana: um olhar sinfônico sobre a obra de Luiz Gonzaga.
Agradeço também ao Chambinho, que veio aqui
cantar – ele que está fazendo sucesso nas telas de
cinema do Brasil inteiro – e cantou aqui com um vozeirão enorme as músicas que foram cantadas pelo Luiz
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Gonzaga. Também ao Waldonys, que trouxe a sua voz,
a sua sanfona, e também nos trouxe Dominguinhos
para participar dessa sessão solene numa sincronia
com a voz de Waldonys.
E ao cantor e compositor Raimundo Fagner, que
tratou aqui de mostrar como eram interpretadas as músicas que vinham também de gente simples, como Patativa do Assaré, entregues para gente simples, como
Luiz Gonzaga, para cantar de forma extraordinária as
canções do Nordeste brasileiro.
Então, agradecendo a essas personalidades políticas do povo brasileiro que elevam a sua voz em nome
da cultura, nós encerramos a sessão desta segunda-feira, convocando para amanhã sessão deliberativa
a partir das 14h.
Uma boa noite a todos.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
1.527 e 1.528, de 2012, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre as seguintes
matérias:
– Sugestão nº 3, de 2008, que conclui pela apresentação do Projeto de Lei do Senado nº 432,
de 2012, que dispõe sobre a criação da Comissão de Indenização aos Descendentes de Negros
Africanos Escravizados no Brasil (DNAEB); e
– Sugestão nº 2, de 2010, que conclui pela
apresentação do Projeto de Lei do Senado nº
433, de 2012, que cria o Conselho Nacional dos
Direitos Indígenas.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, as matérias vão às Comissões de
Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e
Cidadania, para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.529, de
2012, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, sobre a Sugestão nº 10, de 2011, que
encaminha o Projeto de Lei do Senado Jovem nº 4, de
2011, proveniente do Programa Senado Jovem, concluindo pelo seu acatamento, nos seguintes termos:
– Projeto de Lei do Senado nº 434, de 2012,
que altera as Leis nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, e nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, e
a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro
de 2001, para tornar obrigatória, na televisão, rádio, TV por assinatura e cinema, a veiculação de
mensagens de cunho educativo e cultural, bem
como de conteúdo de utilidade pública.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai às Comissões de
Educação, Cultura e Esporte; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº
1.530, de 2012, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 13, de
2011, que encaminha o Projeto de Lei do Senado Jovem nº 7, de 2011, proveniente do Programa Senado
Jovem, concluindo pelo seu acatamento, nos seguintes termos:
– Projeto de Lei do Senado nº 435, de 2012,
que altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004,
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para inserir entre as condicionalidades do Programa
Bolsa Família a exigência de rendimento escolar mínimo para aprovação.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.531, de
2012, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 3, de 2009,
que conclui pela apresentação do Projeto de Lei do
Senado nº 436, de 2012, que acrescenta art. 253-A
à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a jornada de trabalho dos empregados
em atividades de abate e processamento de carnes.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai às Comissões de
Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Sociais,
para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.532, de
2012, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, sobre a Sugestão nº 6, de 2012, que
conclui pela apresentação da Proposta de Emenda
à Constituição nº 63, de 2012, que altera a redação
dos arts. 24 e 37 da Constituição Federal, para prever
a competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal para legislar sobre concursos públicos
e facultar ao Poder Legislativo a iniciativa legislatia
sobre a matéria.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 344, de 2012,
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 239, de 2008.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 344/2012/CAE
Brasília, 27 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado nº 239 de 2008, que
“Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, o Fundo Constitucional de

DEZEMBRO 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

359

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, e
dá outras providências, para o fim de regulamentar o
risco de crédito decorrente das operações financeiras
com recursos dos Fundos Constitucionais”.
Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/
PCdoB – CE) – Com referência ao Ofício nº 344,
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 (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 209, de
2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 209/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 28 de novembro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2011,
de autoria do Senador Lobão Filho, que altera a Lei
nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde, para
dispor sobre o descredenciamento de prestador ou de
profissional de saúde.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Com referência ao Ofício nº 209, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2011, seja
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 208, de
2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 334, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
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OFÍCIO Nº 208/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 28 de novembro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 334, de 2012, que
altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para
isentar do Imposto sobre Produtos Industrializados os
veículos adquiridos pelas instituições de formação de
condutores, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Com referência ao Ofício nº 208, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado nº 334, de 2012, seja
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.537, de
2012, da Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo, concluindo pelo arquivamento do Aviso nº
82, de 2011.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 124, de
2012, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº
87, de 2011 (tramitando em conjunto com o Projeto
de Lei do Senado nº 329, de 2011).
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 124/12-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 28 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 da Câmara no 87,
de 2011, que “Altera a redação do § 1o do art. 6o da
Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre registro, posse e comercialização de armas de
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas
– SINARM, define crimes e dá outras providências”,
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de autoria do Deputado Jair Bolsonaro; e pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado no 329, de
2011, que “Altera a Lei no 10.826, de 22 de dezembro
de 2003, para autorizar o porte de arma fora de serviço e de caráter nacional para os agentes penitenciários federais”, 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.

como do Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução do Senado Federal no 25
de 2008. O expediente foi encaminhado aos membros
da Comissão por meio do OF. CAE no 48/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria de era ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, Senador Lobão Filho, Presidente em exercício da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Com referência ao Ofício nº 124, 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 (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.540, de
2012, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, concluindo pelo arquivamento da
Sugestão nº 7, de 2011, que encaminha a Proposta
de Emenda à Constituição do Senado Jovem Brasileiro nº 3, de 2011, proveniente do Programa Senado
Jovem Brasileiro.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 317 e
318, de 2012, do Presidente, em exercício, da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando que foi
dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor dos Avisos nºs 67 e 68, de 2012,
respectivamente, e recomendando seu arquivamento.

Brasília, 6 de novembro de 2012

São os seguintes os Ofícios:
OF. No 317/202/CAE
Brasília, 6 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que, na ocasião
da 49a Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 6 de novembro de 2012, foi
dado conhecimento à Comissão do Aviso no 67 de 2012
(no 1.331-Seses-TCU-Plenário), de 17 de outubro de
2012, do Tribunal de Contas da União, encaminhando
cópia do Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do processo no TC-000.049/2012-3, bem

OF. No 318/2012/CAE

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 49a Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 6 de novembro de 2012,
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso no 68 de
2012 (no 409/GMF), de 29 de outubro de 2012, do Ministério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento
ao art. 41 da Resolução do Senado Federal no 43/01,
relatório contendo as características das operações de
crédito analisadas no âmbito daquele Ministério no mês
de setembro de 2012, tabela demonstrativa da Dívida
Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal, a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a
Receita Corrente Líquida dos Municípios. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do OF. CAE no 48/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, Senador Lobão Filho, Presidente em exercício da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – As matérias vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência recebeu o Aviso nº 79, de
2012 (nº 444/2012, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o relatório com as características das operações de crédito analisadas no
âmbito daquela Pasta, no mês de outubro de 2012, a
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O Aviso nº 79, de 2012, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – 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 24, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 580, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 24, de 2012, que altera as
Leis nºs 11.759, de 31 de julho de 2008, que
autoriza a criação da empresa pública Centro
Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada
S.A. CEITEC, 11.578, de 26 de novembro de
2007, que dispõe sobre a transferência obrigatória de recursos financeiros para a execução
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de
ações do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, e 12.462, de 4 de agosto de
2011, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 580, de 2012).
Parecer sob nº 32, de 2012, da Comissão
Mista, Relator: Deputado Afonso Florence (PT-BA) e Relator Revisor: Senador Anibal Diniz
(PT-AC); favorável à Medida Provisória, nos
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 24,
de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 26.11.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 1º.11.2012)
Prazo final prorrogado: 24.2.2013
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 583, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 583, de 2012, que abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de seiscentos e setenta e seis
milhões de reais, para os fins que especifica.
Parecer sob nº 34, de 2012, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: Relatora: Senadora Angela Portela (PT/
RR); e Relator Revisor: Deputado Leonardo
Monteiro (PT/MG), favorável à Medida Provisória e contrário às Emendas nºs 1 a 9.
(Lido no Senado Federal no dia 30.11.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 24.11.2012)

DEZEMBRO 2012

Dezembro de 2012

3
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 129, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 987, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito 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 literomusicais e de fonogramas.
(Pendente de emissão de pareceres da CCJ
e da CAE.)
4
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 253, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.033, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara dos Deputados do Projeto De Lei Do
Senado nº 253, de 2009, de autoria do Senador
Expedito Júnior, que altera as Leis nºs 12.468,
de 26 de agosto de 2011, e 6.094, de 30 de
agosto de 1974; e dá outras providências (regulamenta a profissão de taxista).
Parecer da Comissão de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Renan Calheiros, favorável
ao Substitutivo da Câmara dos Deputados,
com ajuste redacional, que apresenta.
(Pendente de emissão de pareceres da CI e
da CCJ.)
5
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.

DEZEMBRO 2012
Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

6
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.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 77, DE 2012
Discussão, em turno único, do 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).
Parecer favorável, sob nº 1.359, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Magno Malta.
8
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 380, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que institui a Política Nacional de
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia
e da Faixa de Fronteira.
9
REQUERIMENTO Nº 926, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
926, de 2012, do Senador Delcídio Amaral,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 513, de 2007; e 127, de
2012, por regularem matéria correlata (serviços essenciais para efeito de greve).
10
REQUERIMENTO Nº 938, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 938,
de 2012, do Senador José Agripino, solicitando a
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tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 83, de 2007 (que se encontra apensado
ao Projeto de Lei do Senado nº 84, de 2007); e
127, de 2012, por regularem matéria correlata.
11
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
957, de 2012, da Senadora Ana Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 351, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos (juros e correção
monetária no âmbito da Justiça do Trabalho).
12
REQUERIMENTO Nº 958, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
958, de 2012, do Senador Ricardo Ferraço,
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35,
89, 100 e 114, de 2012 – Complementares, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal – FPE).
13
REQUERIMENTO Nº 963, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
963, de 2012, do Senador Humberto Costa,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 300, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(crimes contra o sistema financeiro nacional).
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 5 minutos.)
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Ata Da 225ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 4 de dezembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Waldemir Moka, Mário Couto, Mozarildo Cavalcanti,
da Srª Ana Amélia, dos Srs. Jayme Campos e João Costa
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 9 minutos e
encerra-se às 21 horas e 8 minutos)

É o seguinte o Registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.049, DE 2012
Requeremos, nos termos do artigo 199 do
Regimento Interno do Senado Federal, a realização
de Sessão Especial do Senado, no dia 26 de abril de
2013, destinada a comemorar os 40 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
Criada em 1973, a Embrapa tem a missão de
viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e
inovação para a sustentabilidade da agricultura, em
benefÍcio da sociedade brasileira. Ao longo desses
40 anos, a empresa ajudou a construir a liderança
do Brasil em agricultura tropical, contribuindo para os
sucessivos recordes de produtividade. Exemplo disso
é a safra de 2012, que já ultrapassou a marca de 165
milhões de toneladas.
A brilhante atuação da empresa levou, inclusive, o
Governo brasileiro, com o apoio do Congresso Nacional,
a autorizar sua atuação no exterior em atividades
de cooperação científica, de transferência de
tecnologia e de produção de alimentos; o que vai consolidar a posição de liderança do Brasil nesse setor.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia (PP-RS)
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ção nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte
e sede na cidade de Fortaleza; e PEC 86 de 2011 – Cria
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, com sede
em Manaus e jurisdição do Estado do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima; e PEC 46 de 2012 – Altera o artigo
27 das disposições constitucionais transitórias para criar
o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em
Belém, e jurisdição nos estados do Pará, Amapá, maranhão e Tocantins, por versarem sobre matéria correlata
e objetivos expressamente semelhantes.
Sala das sessões, de novembro de 2012. –
Senador Eunício Oliveira.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 1.051, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta dos seguintes Projetos de Lei do Senado: PLS
nº 112, de 2006, que “Acrescenta e altera dispositivos
da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dá nova redação a dispositivo da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e acrescenta dispositivos às Leis nº 8.742, de 07
de dezembro de 1993 e nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002. (Dispõe sobre os direitos da pessoa portadora
de deficiência)” e PLS nº 234, de 2012, que “Dispõe
sobre o preenchimento de cotas pelos beneficiários
reabilitados ou pessoas com deficiência, de que trata
o artigo 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”,
por versarem sobre matéria correlata.
Sala das Sessões, de novembro de 2012. –
Senador Cyro Miranda.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 1.052, DE 2012

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.050, DE 2012
Requeiro nos termos regimentais a tramitação conjunta das seguintes propostas de emenda à Constituição:
PEC 61 de 2012 – Cria o Tribunal Regional com Jurisdi-

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 92/2012,
que “Acrescenta o § 8º ao art. 899 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispensar
os Microempreendedores Individuais (MEI), as microempresas e empresas de pequeno porte do depósito
recursal para a interposição de agravo de instrumento
na Justiça do Trabalho”, com o Projeto de Lei do Senado nº 606/2011, que “Altera e acrescenta dispositivos
à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar o cumprimento das sentenças e a execução
de títulos extrajudiciais na Justiça do Trabalho”, por
versarem sobre temas correlatos e objetos expressamente semalantes.
Sala das Sessões,
de outubro de 2012. –
Senador Cyro Miranda.
(À Mesa, para decisão)
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REQUERIMENTO Nº 1.053, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
dos Projetos de Lei do Senado nºs. 707, de 2011, de
autoria do Senador Blairo Maggi e 762, de 2011, de
autoria do Senador Aloysio Nunes, por regularem a
mesma matéria.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 2012. –
Senador Cidinho Santos.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.054, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 218, VII, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados Votos de Pesar pelo falecimento do ex-atleta
do salto triplo Nelson Prudêncio, ocorrido no dia 23
de novembro último, aos 68 anos de idade, vítima de
um câncer de pulmão.
Ao lado de João do Pulo e Adhemar Ferreira da
Silva, Prudêncio era considerado um dos grandes nomes na modalidade do salto triplo no Brasil.
Em 1968, nos Jogos do México, foi um dos protagonistas de uma das maiores finais da história olímpica.
Em um intervalo de apenas quatro horas, Prudêncio, o
soviético Viktor Saneyev e o italiano Giuseppe Gentile
quebraram nove vezes o recorde mundial na modalidade. Ao final, Saneyev ficou com o ouro, Prudêncio com
a prata e Gentile com o bronze. Foi ainda medalha de
bronze nos Jogos de Munique, na Alemanha, em 1972.
Nelson Prudêncio era vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo e Professor Doutor na
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), onde
ministrava aulas no curso de Educação Física. Portanto, pelos serviços prestados ao esporte brasileiro,
a homenagem é mais do que justa.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS).
REQUERIMENTO Nº 1.055, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
de Congratulações à AGERT – Associação Gaúcha
de Emissoras de Rádio e Televisão, que completará
50 anos no dia 13 de dezembro de 2012.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus associados, deverá ser encami-

409

Dezembro de 2012

nhada ao seu presidente Alexandre Alvarez Gadret,
no seguinte endereço: Rua Orfanatrófio, 711 – Cep:
90840-440 – Porto Alegre – RS.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2012. –
Senadora Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB –
PA) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.056, DE 2012
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, item
12 do Regimento Interno, requeiro que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2010, que “Instiui a
Ajuda Especial de Mantença para a família que mantém sob seus cuidados pessoa com mais de setenta
anos de idade.” seja ouvida, também, a Comissão de
Assuntos Econômicos.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Senador Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 437, DE 2012
Disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas juniores,
com funcionamento perante instituições de
ensino superior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei disciplina a criação e a organização
das empresas juniores, com funcionamento perante
instituições de ensino superior.
Art. 2º Consideram-se empresas juniores as
entidades organizadas nos termos desta lei, sob a
forma de associações civis devidamente inscritas no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e com estatutos registrados nos respectivos Cartórios de Registros
de Pessoas Jurídicas, constituídas pela associação de
estudantes matriculados em cursos de graduação em
instituições de ensino superior, com o intuito de realizar
projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento do país e de formar profissionais capacitados e
comprometidos com esse objetivo.
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Parágrafo único. Toda empresa júnior deverá ser
reconhecida por, no mínimo, uma instituição de ensino
superior, com atividade voltada a, no mínimo, um curso
de graduação, nos termos de seu estatuto, vedada a
sua vinculação a qualquer partido político.
Art. 3º Para fins de admissão, poderão associar-se
à empresa júnior os estudantes regularmente matriculados na instituição de ensino superior conveniada e
no curso de graduação a que a empresa júnior estiver
vinculada, desde que manifestem interesse, observados os procedimentos estabelecidos no seu estatuto.
§ 1º É facultada à empresa júnior a admissão de
pessoas físicas ou jurídicas que desejem colaborar com
a entidade, mediante deliberação da Assembleia Geral.
§ 2º Os acadêmicos matriculados nos cursos
de graduação associados às respectivas empresas
juniores exercem trabalho voluntário previsto na Lei
nº 9.608/1998.
Art. 4º As empresas juniores somente podem
prestar serviços que atendam, ao menos, uma das
seguintes condições:
I – estejam inseridas no conteúdo programático
específico do curso de graduação a que ela for vinculadas; ou
II – sejam atribuição da categoria de profissionais,
nos termos das respectivas leis regulamentadoras, à
qual os estudantes de graduação a que ela for vinculada fizerem parte.
§ 1º As atividades desenvolvidas pelas empresas juniores deverão ser orientadas e supervisionadas por professores e profissionais especializados,
mas terão gestão autônoma em relação à direção da
faculdade, centro acadêmico ou qualquer outra entidade acadêmica.
§ 2º As empresas juniores poderão cobrar pela
elaboração de produtos e prestação de serviços independentemente de autorização do conselho profissional
regulamentador de sua área de atuação profissional,
ainda que este seja regido por legislação específica,
desde que sejam acompanhadas por professores orientadores da instituição de ensino superior ou profissionais habilitados que supervisionem essas atividades.
Art. 5º Os fins das empresas juniores são educacionais e não lucrativos e, dentre outros específicos,
não poderão deixar de contemplar os seguintes:
I – proporcionar a seus membros as condições
necessárias para a aplicação prática dos conhecimentos teóricos referentes à respectiva área de formação
profissional, dando-lhes oportunidade de vivenciar o
mercado de trabalho em caráter de formação para o
exercício da futura profissão, aguçando o espírito crítico, analítico e empreendedor do aluno;
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II – aperfeiçoar o processo de formação dos profissionais em nível superior;
III – estimular o espírito empreendedor e promover o desenvolvimento técnico, acadêmico, pessoal e
profissional de seus membros associados por meio de
contato direto com a realidade do mercado de trabalho,
desenvolvendo atividades de consultoria e assessoria
a empresários e empreendedores, com a orientação
de professores e profissionais especializados;
IV – melhorar as condições de aprendizado em
nível superior, aplicando a teoria dada em sala de aula
na prática do mercado de trabalho por meio da atividade de extensão;
V – proporcionar aos estudantes a preparação e
valorização profissional por meio da adequada assistência de professores e especialistas;
VI – intensificar o relacionamento entre as instituições de ensino superior e o meio empresarial;
VII – promover o desenvolvimento econômico e
social da comunidade ao mesmo tempo em que fomente
o empreendedorismo de seus associados.
Art. 6º Para atingir seus objetivos, caberá à empresa júnior:
I – promover o recrutamento, a seleção e o aperfeiçoamento de seu pessoal com base em critérios
técnicos;
II – realizar estudos e elaborar diagnósticos e relatórios sobre assuntos específicos inseridos em sua
área de atuação;
III – assessorar a implantação das soluções indicadas para os problemas diagnosticados;
IV – promover o treinamento, a capacitação e
o aprimoramento de graduandos em suas áreas de
atuação;
V – buscar a capacitação contínua nas atividades de gerenciamento e desenvolvimento de projetos;
VI – desenvolver trabalhos envolvendo pesquisa,
estudo e execução prática nas áreas de consultoria,
assessoria, planejamento e desenvolvimento, elevando o grau de qualificação dos futuros profissionais,
colaborando, assim, para tornar os cursos universitários envolvidos mais condizentes com a realidade do
mercado de trabalho;
VII – criar uma cultura dentro da instituição na
qual está inserida, visando ao desenvolvimento de empreendedores e lideranças empresariais, quando for
o caso, de modo a preservar o meio ambiente, para
alcançar o desenvolvimento sustentável; e
VIII – promover e difundir o conhecimento através do intercâmbio com outras associações, no Brasil
e no exterior.
Art. 7º Ficam vedadas às empresas juniores:
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I – captar recursos financeiros para seus integrantes ou para a instituição de ensino a que estiver
vinculada, por intermédio da realização de seus projetos ou qualquer outra atividade; e
II – propagar qualquer forma de ideologia e pensamento político-partidário.
§ 1º A renda obtida com os projetos e serviços
prestados pelas empresas juniores nos seus respectivos segmentos de atuação deverá ser reinvestida na
atividade educacional de associação.
§ 2º É permitida a contratação das empresas juniores por partidos políticos para a prestação de serviços de consultoria e publicidade.
Art. 8º As empresas juniores deverão comprometer-se com os seguintes princípios:
I – exercer suas atividades em regime de livre e
leal concorrência;
II – exercer suas atividades segundo a legislação
específica aplicável a sua área de atuação, e segundo
os acordos e as convenções da categoria profissional
correspondente;
III – promover entre si o intercâmbio de informações de natureza comercial, profissional e técnica sobre estrutura e projetos;
IV – cuidar para que não se faça publicidade ou
propaganda comparativa, depreciando, desabonando
ou desacreditando a concorrência, por qualquer meio
de divulgação;
V – integrar os novos membros por meio de uma
política previamente definida, com períodos destinados
à qualificação e a avaliação;
VI – captar clientela com base na qualidade dos
serviços e competitividade dos preços, vedado o aliciamento ou desvio desleal de clientes da concorrência, bem como o pagamento de comissões e outras
benesses a quem os promova.
Justificação
As empresas juniores são associações civis, sem
fins lucrativos, constituídas exclusivamente por alunos
das mais diversas áreas da graduação de instituições
de ensino superior, com o intuito de estimular o espírito
empreendedor e de promover o desenvolvimento técnico, acadêmico, pessoal e profissional dos estudantes,
mediante a elaboração de projetos para empresas,
entidades e para a sociedade em geral, sob a supervisão de professores e profissionais especializados.
Com efeito, por meio da vivência empresarial,
essas associações propiciam o preparo acadêmico
e a experiência profissional, de maneira a fortalecer
o empreendedorismo, proporcionando a integração
das instituições de ensino superior com a empresa e
a sociedade e, assim, capacitando os alunos de gra-
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duação para o mercado de trabalho de maneira mais
competitiva.
Trata-se de um movimento que tem origem na Escola Superior de Ciências Econômicas e Comerciais de
Paris (L’Ecole Supérieure dês Sciences Economiques
et Commerciales), que se iniciou em 1967, e que hoje
está presente em todos os continentes, formando uma
ampla rede de empreendedorismo estudantil no mundo.
No Brasil, iniciou-se em 1987, com uma convocação pela Câmara de Comércio França-Brasil, sendo
que, de lá para cá foram criadas várias entidades com
esse perfil nas mais diversas áreas de aprendizado de
nível superior. Hoje, são mais de 27 mil universitários
brasileiros espalhados em cerca de 1,2 mil empresas
juniores e realizando mais de 2 mil projetos por ano.
No entanto, a sua criação e organização carecem de regulamentação, razão pela qual estamos
propondo o presente projeto de lei com esse intuito,
de maneira a aperfeiçoar e fortalecer a existência das
empresas juniores.
Sala das Sessões, – Senador José Agripino.
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Constituição, Justiça e Cidadania,
cabendo à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido às Comissões competentes.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.541, DE 2012
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 537, de
2012 (nº 513/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Decisão do Conselho do Mercado Comum do Mercosul de
nº 15/08, das Disposições Transitórias para
Atualizar/Modificar e Implementar a Tabela
de Equivalências Anexa ao Protocolo de
Integração Educativa e Reconhecimento
de Certificados, Títulos e Estudos de Nível
Fundamental e Médio Não-Técnico, acordada em 30 de junho de 2008, na Cidade
de San Miguel de Tucumán.
Relator: Senador Cristovam Buarque
I – Relatório
Esta Comissão é chamada a pronunciar-se sobre o texto do Projeto de Decreto Legislativo nº 537,
de autoria da Representação Brasileira no Parlamento
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do Mercosul, que aprova a Decisão nº 15, de 2008,
do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, que
consiste nas “Disposições Transitórias para Atualizar/
Modificar e Implementar a Tabela de Equivalências
Anexa ao Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível
Fundamental e Médio Não-Técnico”, firmada em 30 de
junho de 2008, na Cidade de San Miguel de Tucumán.
A Decisão Mercosul foi submetida ao Congresso
Nacional por meio da Mensagem nº 436, de 21 de julho de 2010, acompanhada de Exposição de Motivos
do Ministério das Relações Exteriores, datada de 15
de junho de 2010.
Tendo em vista o que determina a Resolução nº
1, de 2011-CN, a mensagem foi apreciada em primeiro
lugar pela Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul, que aprovou a referida Decisão, na forma
do presente Decreto Legislativo.
Em seguida, em sua tramitação na Câmara dos
Deputados, a proposição foi acatada pelas Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
de Educação e Cultura e de Constituição e Justiça e
de Cidadania, sendo por fim aprovada no plenário da
Câmara dos Deputados em 17 de outubro de 2012.
No Senado Federal, a proposição foi distribuída
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
em 29 de outubro de 2012, onde foi designada para o
Relator que subscreve, após o cumprimento do prazo
regimental para recebimento de emendas.
O ato internacional destina-se, como alegado na
Exposição de Motivos ministerial, a “habilitar a Reunião
de Ministros do Setor Educativo do Mercosul a atualizar
e/ou modificar o Mecanismo para a implementação do
Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Fundamental e Médio Não-Técnico” e a aprovar, em caráter
provisório, a Tabela de Equivalência de Estudos a ser
aplicada na integração educativa.
Ainda segundo o informe ministerial, essas medidas de integração exigem adequação permanente
dos seus mecanismos, tendo em vista o aumento significativo da mobilidade estudantil no âmbito do Mercosul e o desenvolvimento dos processos de reforma
educacional na região.
II – Análise
O Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Fundamental e Médio Não-Técnico (doravante abreviado
para Protocolo de Integração Educativa) foi aprovado
pela Decisão CMC nº 04/94, e no qual se criava a Comissão Técnica Regional com o objetivo de:
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• estabelecer as denominações equivalentes
para os diferentes níveis de ensino em cada
um dos Estados Partes;
• harmonizar os mecanismos administrativos
que facilitem o desenvolvimento do que foi estabelecido no âmbito da Comissão;
• criar mecanismos que favoreçam a adaptação
dos estudantes no país receptor;
• resolver as situações que não estejam incluídas nas Tabelas de Equivalências; e
• zelar pelo cumprimento do Protocolo.
Em 2006, por meio da Decisão CMC nº 06/06,
o Conselho aprovou um mecanismo com vistas à implementação do Protocolo de Integração Educativa.
Ainda assim, tendo em vista o aumento da mobilidade estudantil e as reformas educacionais em implantação na região, verificou-se a exigência de adequação
permanente dos mecanismos de integração educativa
e procedimentos operacionais ágeis que garantam a
aplicação eficaz do Protocolo.
Nesse sentido, em 2008 o CMC convencionou
aprovar a decisão em análise, que habilita a Reunião
de Ministros de Educação (RME) a atualizar e/ou modificar o Mecanismo criado pela referida Decisão CMC
nº 06/06, além de adotar, em caráter provisório, uma
Tabela de Equivalência de Estudos para ser usada no
mecanismo de integração (arts. 1º e 2º).
Para dar ainda maior agilidade ao procedimento, a Decisão nº 15/08 determina em seu art. 3º que a
RME poderá, caso ocorram modificações nos sistemas
educacionais dos Estados Partes, atualizar a Tabela
de Equivalências. Essas adaptações terão caráter
provisório e durarão até que se edite uma emenda ao
Protocolo de Integração Educativa. Além disso, a RME
deverá dar ciência formal ao Conselho do Mercado
Comum e ao Depositário do referido Protocolo das
atualizações na Tabela de Equivalências.
Cuida-se, portanto, de uma Decisão CMC de
caráter singelo, mas de grande alcance par propiciar
agilidade a uma sistemática de integração sobremaneira relevante para a comunidade do Mercosul. Com
a crescente mobilidade intrabloco, a adaptação rápida das crianças e adolescentes nas novas escolas
em novos países, sem prejuízo em sua sequência, é
essencial para a própria internalização dos valores da
união nas consciências juvenis.
A integração só se tornará realmente eficaz quando, além do domínio econômico e comercial, a convergência se operar nos ramos das atividades humanas
básicas. O setor educacional merece destaque na
busca de mecanismos que promovam a equivalência,
o reconhecimento mútuo e o livre trânsito.
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A presente Decisão CMC representa mais uma
etapa neste arcabouço e propicia a base jurídica para
que as autoridades educacionais promovam, articuladamente, o regime de equivalência e reconhecimento
recíproco de estudos fundamentais e médio não-técnico.
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III – Voto
Pelo exposto, o voto é pela aprovação do Projeto
de Decreto Legislativo nº 537, de 2012.
Sala da Comissão, 29 de novembro de 2012. –
Senador Cristovam Buarque, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB –
PA) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência recebeu o Aviso nº 80, de 2012
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(nº 1.335/2012, na origem), do Tribunal de Contas da
União, que encaminha Relatório de suas Atividades,
referente ao 3º trimestre de 2012.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O Aviso nº 80, de 2012, vai à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 526,
de 2012, na origem, da Senhora Presidente da República, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 93, de 2012 (nº 2.784/2011, na origem),
de iniciativa da Presidência da República, que dá nova
redação ao art. 387 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, para a
detração ser considerada pelo juiz que proferir sentença condenatória, sancionado e transformado na Lei nº
12.736, de 2012.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Inscrições.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Eu me inscrevo pela liderança; sou o primeiro.
Pois não, Senador.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O primeiro inscrito para uma comunicação
inadiável é o Senador Eduardo Lopes.
Lista de oradores.
O primeiro inscrito Senador Rodrigo Rollemberg.
(Pausa.)
A segunda inscrita é a Senadora Vanessa Grazziotin, por permuta com o Senador João Capiberibe.
A palavra está com V. Exª, Senadora, regimentalmente por 10 minutos, mas V. Exª terá, com certeza, o
tempo que desejar, porque V. Exª sempre traz discursos
importantes para o nosso País.
Com a palavra V. Exª.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senador Mário Couto, Srs.
Senadores, companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, eu quero fazer um breve registro
de que, neste momento, nós estamos na Comissão de
Assuntos Econômicos debatendo com o Ministro Mantega o projeto, a proposta do Governo Federal para pôr
fim à guerra dos portos e aprovar uma alíquota única,
num período até 8 anos, de ICMS para as transações
interestaduais.
Quero dizer que o debate está extremamente
participativo. Lá estou inscrita para indagá-lo a res-
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peito do impacto que essa proposta poderá causar ao
modelo Zona Franca de Manaus. Porque, quando nós
tratamos de questões tributárias no Brasil, nós precisamos, inicialmente, Sr. Presidente, entender que das
27 unidades da Federação brasileira, um Estado possui
um regime tributário diferenciado, que é o Estado do
Amazonas, que abriga um único projeto de desenvolvimento regional baseado em incentivos fiscais, em
incentivos de tributos federais ou tributos estaduais.
Então, de tal forma e de tal sorte que, na apresentação inicial do Ministro Mantega, quando nos veio
dar conhecimento da proposta que unifica o ICMS até
o ano de 2021 em 4% para todas as transações interestaduais, apresentou um dos projetos de resolução
como proposta. Projeto de resolução que deverá ser
apresentado e votado pelo Senado. Uma das alternativas que ele apresenta é tratar também, Senador
Mozarildo, de forma diferenciada, a Zona Franca de
Manaus, assim como as operações relativas ao gás, o
que atingirá também o Estado de Mato Grosso do Sul.
E eu faço esse destaque inicial, Sr. Presidente,
porque considero muito importante a participação e
a observação inicial do Ministro Mantega, porque, de
acordo com os estudos feitos, há impactos que essa
possível mudança acarretará em todos os Estados brasileiros. Mas, sem dúvida nenhuma, de forma disparada,
o Estado do Amazonas é aquele que mais perderia.
Perderíamos aproximadamente 81% da arrecadação
do Estado. Ou seja, Presidente, Senador Mário Couto,
o Estado do Amazonas deixaria de existir como Estado;
poderia, então, ser transformado num território, visto
que perder mais de 80% de arrecadação é inviabilizar
completamente a unidade da Federação.
Mas faço aqui o registro do reconhecimento dessa forma diferenciada que tem o Estado do Amazonas.
Portanto, tem merecido do Governo Central, do Ministério da Fazenda também, um tratamento diferenciado, porque, repito, numa das propostas, está colocado
claramente que as operações a partir da Zona Franca
de Manaus continuarão tendo uma alíquota de ICMS
interestadual de 12%.
Sr. Presidente, venho também a esta tribuna, no
dia de hoje, para falar a respeito da decisão que tomou
a Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU, no
dia 29 de novembro, que concedeu à Palestina o status
de país observador das Nações Unidas.
Isso é muito importante porque, até então, a
Palestina era considerada pela ONU como uma entidade, ou seja, a OLP – Organização para Libertação
da Palestina, como uma entidade observadora, e não
como um Estado observador.
É óbvio que essa decisão não transforma e nem
cria o Estado da Palestina. O que foi previsto, lá nos
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idos de 1947, é que deveria ser criado, em 1948, tanto
o Estado de Israel quanto o Estado da Palestina. Infelizmente, houve a criação do Estado de Israel, mas,
até agora, não se criou ainda o Estado da Palestina.
Então, eu quero dizer que, assim como vários
outros Senadores e Senadoras, democratas do mundo inteiro têm ressaltado essa importante decisão das
Nações Unidas, eu também aqui quero me posicionar,
dizendo que essa decisão, apesar de não trazer reflexos práticos imediatos e que não criam efetivamente
o Estado da Palestina, abre um caminho muito importante para que isso seja feito, no mais curto espaço de
tempo, Sr. Presidente. Isso é muito importante, porque
é o reconhecimento das Nações Unidas de que a Palestina é um Estado efetivamente.
Essa decisão, Sr. Presidente, foi tomada com 138
votos a favor; 9 votos contrários; e 41 abstenções – 41
países abstiveram-se da votação. Entre os países que
não votaram e que preferiram se abster estão o Reino
Unido, a Austrália, a Alemanha, a Bósnia, a Bulgária, a
Hungria, a Ucrânia, Burundi, Guiné Equatorial, Libéria,
entre outros, num total de 41 países. Os 9 países que
votaram contra, infelizmente, Sr. Presidente, obviamente, Israel, Estados Unidos, Canadá, República Tcheca,
Panamá, Palau, Nauru, Micronésia e Ilhas Marshall. O
Brasil está entre os 138 países que votaram a favor.
Então, neste momento, eu quero cumprimentar
o Itamaraty, cumprimentar a diplomacia brasileira que,
nesses assuntos internacionais, principalmente assuntos mais conflituosos, tem tido sempre uma postura
extremamente nobre, Sr. Presidente, de reconhecer o
direito daqueles que são os menos favorecidos e que
mais sofrem.
Em relação aos Estados Unidos, a Embaixadora
junto às Nações Unidas, Susan Rice, considerou, Sr.
Presidente, logo após a decisão adotada pela grande
maioria dos países que compõem a Assembleia Geral das Nações Unidas, essa uma resolução infeliz e
contraproducente. E colocou, inclusive, que essa resolução poderá ser um obstáculo no caminho da paz.
Essa observação não foi apenas da Embaixadora Susan Rice, Embaixadora norte-americana junto às
Nações Unidas, mas também de alguns observadores,
brasileiros inclusive, que têm feito manifestações e têm
publicado opiniões contrárias à decisão das Nações
Unidas, dizendo que poderá mais atrapalhar, prejudicar o caminho da paz, do que ajudar na busca da paz
entre essas duas nações.
Sr. Presidente, quero lamentar e, primeiro, dizer
que não é essa atitude das Nações Unidas, da maioria dos países do mundo, que vai se apresentar como
qualquer obstáculo ao caminho da paz. Pelo contrário,
atitude que não permite a paz é essa que foi anuncia-
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da, nesses dias, por Israel, pelo Governo de Israel,
que é uma decisão de criar um novo, construir novas
unidades habitacionais, ou seja, novos assentamentos habitacionais na Cisjordânia e em Israel Oriental.
Sr. Presidente, então, essa foi uma decisão anunciada
pelo Governo israelense pelo seu Primeiro Ministro,
Netanyahu.
E, diante dessa notícia anunciada pelo Governo israelense, cinco países europeus – Reino Unido,
França, Espanha, Suécia e Dinamarca – convocaram
os seus embaixadores, os embaixadores israelenses
presentes nas suas capitais, para dar explicações a
respeito dessa decisão. E não apenas eles, outros países, como a Espanha, também criticaram duramente
a decisão.
(Soa a campainha.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Aliás, não foi a única decisão de construir novos assentamentos em áreas tradicionais ocupadas
pelo povo palestino, Sr. Presidente, mas também outra decisão, que foi o congelamento da transferência à
Autoridade Nacional Palestina dos impostos recolhidos
no mês de novembro sobre produtos que entram no
território palestino, sob o controle de Israel.
Então, essas, sim, Sr. Presidente, são duas medidas que prejudicam, enormemente, o caminho da
paz; prejudicam, enormemente, o caminho da paz.
Estamos diante do quadro da década de 40 do século
passado, quando, para se resolver um conflito entre
nações, entre povos, uma resolução da ONU foi adotada: a criação de dois Estados – o Estado Palestino e
o Estado de Israel –, propondo-se inclusive qual seria
a fronteira entre esses dois Estados.
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – De lá para cá, muitos anos se passaram e
somente um Estado se viabilizou, que foi o Estado
de Israel.
Então, o que nós, povos, nações do mundo inteiro,
precisamos fazer é contribuir para que não apenas o
caminho da paz seja construído, mas para que o Estado de Israel seja efetivamente criado e reconhecido,
Sr. Presidente. Porque não pode apenas um país se
beneficiar de uma decisão da qual dois países deveriam se beneficiar.
O povo não existe sem o Estado, Sr. Presidente. Então, penso que, para que a gente possa dar um
passo mais concreto em busca da paz faz-se mister o
reconhecimento do Estado Palestino.
(Interrupção do som.)
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Concluo em um minuto, Sr. Presidente.
Repito: diferente do que muitos analisam, a decisão da ONU é muito importante e, no meu entendimento, vai envolver cada vez mais um número maior
de países na ajuda pela busca da paz, mas principalmente na ajuda pela efetivação concreta do Estado
Palestino, porque é um povo como outro qualquer, Sr.
Presidente, que tem nacionalidade e que tem direito
também a ter seu território.
Concluo esta minha intervenção, cumprimentando a grande maioria dos países que compõem as Nações Unidas pela decisão madura, pela decisão acertada que tiveram. Cumprimento também a diplomacia
brasileira, que tem tido um papel muito importante na
busca da paz, visando contribuir para a criação efetiva
do Estado da Palestina.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª parou porque terminou o discurso, mas
poderia continuar, uma vez que hoje estamos com o
plenário vazio. Então, não há por que ter pressa na oratória dos grandes Senadores. Chamo agora, para falar
para uma comunicação inadiável, o primeiro Senador
que se inscreveu: Senador Eduardo Lopes. Logo em
seguida, volta-se à lista de oradores, com o Senador
Mozarildo Cavalcanti, que depois presidirá para que
eu possa falar.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª dispõe de 5 minutos, mais a tolerância
do Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– O.k. Obrigado, Sr. Presidente.
Cumprimento a todos que acompanham agora
esta sessão, seja pela Rádio Senado, pela TV Senado,
pela Internet, e os presentes. E eu quero, nesta tarde,
nesta comunicação inadiável, falar a respeito de algo
que nos tem preocupado muito, e creio que não só o
Estado do Rio de Janeiro, não só a cidade do Rio de
Janeiro, mas todo o Brasil.
Eu quero trazer aqui alguns pontos tratando especialmente da cidade do Rio de Janeiro e do Estado
do Rio de Janeiro.
Sabemos que, desde tempos imemoriais, o uso de
substâncias entorpecentes, que causam dependência
e comprometem o discernimento de homens, mulheres e crianças, tem sido uma constante, infelizmente.
Além da devastação psicológica, física, moral e
econômica individual e da dependência incondicional
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que impõe a seus usuários, a droga está associada
ao crime em escala crescente, bem como à deterioração dos costumes e à erosão de famílias e também
de comunidades.
O Brasil não está imune a essa verdadeira chaga que atravessa os tempos e que, em nossa época,
alcançou patamar inédito, fruto das tribulações da vida
contemporânea e de recorrentes ondas de estúpida
glamourização, capazes de capturar novos e ingênuos usuários, especialmente os jovens e a população
mais sofrida.
Nos últimos 50 anos, cocaína, maconha e até a
inocente – entre aspas – “cola de sapateiro”, ao lado
de medicamentos de uso controlado, passaram a integrar o repertório cotidiano de milhões de brasileiros,
observando a sempre implacável estratificação social.
O uso e a dependência condenam diariamente
milhões de brasileiros a uma existência degradante e
degradada, apartando-os da cidadania e do convívio
familiar e social.
Ao longo das últimas duas décadas a situação
das drogas se viu agravada pelo surgimento do crack,
derivado da pasta de cocaína, de fácil processamento
e com baixíssimo custo.
Surgido na década de 1980 nos Estados Unidos,
o crack, cujo nome deriva do som produzido durante
sua manufatura e consumo, começou a ser difundido
em comunidades pobres de Nova York, Los Angeles e
Miami. Em
��������������������������������������������
menos de 10 anos, ganhou escala continental e, logo, global. E agora, vejo que o crack no Estado
do Rio de Janeiro já avança para as cidades do interior.
Recente e dolorosa experiência é vivenciada, por
exemplo, pelo Município de Itaperuna, no noroeste fluminense, onde a sua distribuição ganha capilaridade
e cada vez vai se expandindo mais.
Tradicional polo de produção leiteira, centro universitário e com 100 mil habitantes, a cidade viu o crack
disseminar-se em seu território.
O crack já alcançou a quase totalidade dos Municípios do Rio de Janeiro. Relatório da Secretaria Estadual de Segurança confirma essa situação alarmante.
Levantamento do Instituto de Segurança Pública
mostra que as apreensões da droga no Estado do Rio
tiveram aumento de 620% em apenas seis anos. Passaram de 326 casos, em 2006, para 2.345, este ano.
No mesmo período, ainda segundo o Instituto, as
apreensões de cocaína e maconha se estabilizaram.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – No
caso da maconha, houve até discreta queda, enquanto
em relação à cocaína houve um aumento inferior a 20%,
passando de 4.564 para 5.651 apreensões no Estado.
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O problema do crack no Brasil ultrapassa o âmbito oficial e não se limita mais aos grandes centros
urbanos, na estrita órbita dos Governos federal, estaduais e municipais.
Esse problema diz respeito a toda a sociedade:
família, escola, organizações religiosas, associações
de classe, sindicatos e também empresas.
Contudo, é responsabilidade do Governo liderar
campanhas e ações integradas para minimizar uma
questão que assume proporções drásticas, como se
verifica pelas estatísticas oficiais.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, vamos concluir.
Nesse sentido, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, órgão do Ministério da Justiça,
desenvolve o programa de prevenção e superação do
uso do crack denominado “Crack, é possível vencer”,
iniciativa que reflete a preocupação e o compromisso
do Governo da Presidente Dilma Rousseff com esse
seriíssimo problema.
Em dezembro de 2011, a Presidenta da República, atenta à questão das drogas, lançou o “Plano
de enfrentamento ao uso do crack e outras drogas”.
Cerca de R$4 bilhões vêm sendo investidos nesse plano, mas o problema insiste em remanescer e se
expandir.
Por isso, é necessário que a sociedade de uma
forma geral venha se colocar nessa luta, nesse embate contra essa droga maldita, todas elas, mas muito
especialmente o craque, que tem se mostrado a pior
de todas. Eu concluo ...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
...com a sua paciência, sua tolerância, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Fique à vontade, fique à vontade.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Dizendo, então, que toda a sociedade – e eu vejo aqui
o nosso querido Senador Mozarildo, doutor, médico,
conhece muito bem esse assunto, já trocamos aqui
discursos a respeito do álcool, e agora eu trago aqui
a droga, o crack, em especial.
Quando passo, Senador Mozarildo, ali no Jacarezinho – sempre cito isso –, eu vejo ali a degradação
humana por causa do crack. E, com a ocupação do
Jacarezinho, esta semana eu passei perto do aeroporto
do Galeão, vi que muitos dali se mudaram para lá. Hoje
a “cracolândia” está ali em Bom Sucesso, perto ali do
trecho que liga a Linha Vermelha à Avenida Brasil. É
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a degradação humana. Então, temos que nos unir e
combater essa droga maldita, que é o crack.
Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância, pela
paciência. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Sr. Senador.
Pela ordem de inscrição, Senador Mozarildo Cavalcanti com a palavra.
V. Exª tem 10 minutos, pelo Regimento, mais a
tolerância do Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mário Couto, fico
até feliz por V. Exª estar presidindo esta sessão – V.
Exª que, como eu, é um homem da Amazônia –, porque ontem eu abordei um tema aqui, publicado na imprensa, sobre os 500 melhores lugares para se viver.
Desses 500 melhores lugares para se viver no
Brasil, 96% deles estão nas regiões Sul e Sudeste. E
dos 500 piores lugares para se viver no País, mais de
97% estão nas regiões Norte e Nordeste. Esse é o retrato atualizado de que as desigualdades regionais no
País continuam e se aprofundam. Nós ficamos muito
felizes de ver, nas regiões do Sul e do Sudeste, cidades
e Municípios que se desenvolveram e apresentam bons
índices de qualidade de vida, mas ficamos tristes de
ver que nós, do Norte e do Nordeste, continuamos no
rabo da fila no que tange ao melhor lugar para se viver.
Eu venho aqui comentar uma matéria publicada
na revista Veja, cujo título é “O Destino do Dinheiro
do Exterior”, que, na verdade, é uma análise de quais
são as condições dos Estados brasileiros para atrair
investimentos estrangeiros. E aí analisa a condição de
cada Estado no que tange a vários aspectos.
Não diria que para nossa surpresa, mas para
nossa tristeza, nós vemos, Senador Mário Couto, que,
coincidentemente, de novo, os melhores Estados nesse ranking são: 1º- São Paulo, com 77,1; depois vem
Rio de Janeiro, com 71,8; depois, Minas Gerais, com
62,8; Rio Grande do Sul, com 60,5; Paraná, com 59,5;
Santa Catarina, com 59,7; Distrito Federal, com 41,7;
e, abaixo da média nacional, estão localizados justamente Estados das regiões Norte e Nordeste: Pernambuco, no 14º lugar; o Pará de V. Exª é o 17º; e o meu
Estado, Roraima, só perde para o Maranhão, o Piauí
e o Amapá. Portanto, meu Estado vem, realmente,
decrescendo no que tange às condições de atração
de investimentos.
E, aqui, eu quero analisar os diversos pontos
que foram levados em conta nessa pesquisa. Primeiro, quanto à infraestrutura, Senador Mário Couto, o
meu Estado está entre os ruins, bem como a Amazônia, praticamente toda, e grande parte do Nordeste.
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No que tange ao regime tributário, coincidentemente,
meu Estado está entre os bons. Quer dizer, para cobrar imposto, nesse particular, meu Estado está bom.
Entretanto, ainda quanto ao regime tributário e regulatório, como acabei de dizer, Roraima está bem, vários Estados da Amazônia e do Nordeste estão ruins.
Quanto ao ambiente político, meu Estado está ruim. Só
ele e o Amapá, na região Amazônica, estão ruins. No
ambiente econômico, meu Estado está na penúltima
classificação: é moderado. No que tange a recursos
humanos, meu Estado e o do Amapá estão entre os
ruins, além do Acre e de alguns Estados do Nordeste.
Em políticas para investimentos estrangeiros, está em
penúltimo, como moderado. Na inovação, meu Estado
está entre os ruins. Na sustentabilidade, está entre os
bons. Isso porque 57% do Estado são constituídos
de reservas indígenas e 20%, mais ou menos, são
reservas ecológicas. Então, se a isso se chama “sustentabilidade”, ele se classifica entre os bons. Nem
está entre os excelentes, nem entre os muito bons;
está entre os bons.
Mas, essa matéria, Senador Mário Couto, mostra
uma realidade. Depois de tantas décadas de Governos... E me lembro, ainda quando era estudante no
Pará, que já havia a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), em que
havia um trabalho de investimento do Governo Federal
nas unidades da Amazônia para desenvolver aquela
região; quando depois fomos para a Sudam, que foi
extinta; depois se criou a Agência de Desenvolvimento
da Amazônia; voltou a Sudam novamente. E temos um
Banco da Amazônia, que é um banco de desenvolvimento. Mas o que estamos vendo é que essas políticas voltadas para a Amazônia não têm funcionado no
sentido de cumprir o que manda a Constituição, que
é eliminar as desigualdades regionais.
Nós somos um país continental, como os Estados
Unidos, mas não tivemos a visão dos Estados Unidos
de, por exemplo, planejar o país em Estados, tanto no
Leste quanto no Oeste, tanto no Norte quanto no Sul,
de moda a visarmos um desenvolvimento harmônico
do país. Não; nós fomos saindo das Capitanias Hereditárias para as Províncias e destas para os Estados
sem planejamento.
Então, o que nós vimos é que, apesar de esforços
de Governos sucessivos – e não estou aqui dizendo
que não tenham sido feito esforços na época do Governo Sarney, do Governo Itamar Franco, do Governo
Collor, do Governo Fernando Henrique Cardoso, do
Governo Lula, do Governo Dilma –, o que temos são
diagnósticos econômicos. Mas, como médico, diante
de um diagnóstico desses, eu procuraria ver qual o
tratamento adequado para corrigir essas distorções
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tamanhas, côo demonstra aquilo que disse ontem no
meu pronunciamento: dos 500 melhores lugares para
se viver, a maioria, quase 100%, está nas regiões Sul
e Sudeste; e dos 500 piores lugares para se viver a
maioria está exatamente nas regiões Norte e Nordeste.
Assim, a Constituição, que, no seu art. 5º, determina que uma das finalidades da República é eliminar
as desigualdades regionais, não está sendo cumprida.
E, aí, eu quero aqui apelar não só para a Presidente Dilma, como chefe do Poder Executivo, mas
também para o Congresso, que pouco faz. E tanto
isso é verdade que estou com um projeto, fruto de um
trabalho da Subcomissão Permanente da Amazônia
e da Faixa de Fronteira, da qual sou Presidente, um
trabalho de dois anos e meio, em que ouvimos autoridades, cientistas e diversas instituições, para formular
uma política nacional de desenvolvimento da Amazônia e da faixa de fronteira – região que responde por
quase 2/3 do Território Nacional. No entanto, esse projeto, aprovado na Subcomissão, foi para a Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde foi
aprovado como um projeto daquela Comissão, e está
na pauta para votação e não é votado.
Eu estou para conversar com o Líder do Governo, Senador Eduardo Braga, um homem da Amazônia, para que mostre... Porque há sempre um prurido
de certos setores do Governo, notadamente da área
econômica ou da área de certas influências, de perder
poder. O Poder Executivo tem muito medo de perder
poder e não aceita sequer ser normatizado pelo Poder Legislativo.
E o que essa lei propõe não impõe nada de especial ao Poder Executivo; ela pretende, sim, traçar
diretrizes que o Poder Executivo regulamentará como
fazer, obviamente de acordo com o Orçamento-Geral
da União e de acordo com trabalhos que realmente
produzam efeitos.
Vou dar aqui um exemplo claro: há um ministério
com um nome pomposo, Ministério da Integração Nacional... Mas nós temos esses dados, Senador Mário
Couto, como os que eu li ontem aqui sobre esses 500
melhores e piores lugares para se viver no Brasil, e a
Região Nordeste, que é a região do Ministro, está entre eles, tanto no que tange aos piores quanto no que
tange à questão de apresentar melhores condições
para o investimento estrangeiro na região. Começa
que, realmente, Pernambuco, que é o Estado dele, é
o 14º, abaixo da média nacional.
Então, nós, comandados até por Pernambuco,
que está na linha fronteiriça, estamos entre esses. E
aí quero ler aqui esses que estão abaixo da média
nacional para ficar registrado nos Anais do Senado:
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Pernambuco, Ceará, Sergipe, Pará, Paraíba, Rondônia, Alagoas...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – (...) Rio Grande do Norte, Tocantins, Acre,
Roraima, Maranhão, Piauí e Amapá.
Então, assim, tem razão a música popular que
diz que, da forma que está, os ricos ficarão cada vez
mais ricos e os pobres, cada vez mais pobres.

DEZEMBRO66095
2012

Quarta-feira 05

Para finalizar e não exceder muito o meu tempo,
peço a V. Exª que autorize a transcrição dessa matéria
como parte do meu pronunciamento.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I. § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Senador. A Mesa tomará as providências necessárias.
Eu quero convidar V. Exª para dirigir os trabalhos
enquanto eu ocupo a tribuna para fazer o meu pronunciamento na tarde de hoje.
Eu agradeço a V. Exª e, desde já, tendo em vista que há poucos Senadores, peço que seja paciente
com o nobre companheiro.
O Sr. Mário Couto 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 Mário Couto,
que falará para uma comunicação inadiável, ou melhor,
pela Liderança do PSDB. (Pausa.)
A assessora da Mesa me corrige, porque V. Exª
fez uma permuta com o Senador Cícero Lucena. Portanto, V. Exª falará como orador inscrito por dez minutos, com a tolerância da Mesa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho, na
tarde de hoje, mostrar ao meu querido Estado do Pará,
de que tanto me orgulho por ser filho, como tanto me
orgulho por ser devoto de Nossa Senhora de Nazaré...
Paraenses, brasileiros, na semana passada, mostrei,
aqui desta tribuna, um jornal do Estado do Pará, feito
com o dinheiro do povo, que se chama Diário do Pará,
jornal que não fala a verdade. Mostrei, naquela tarde,
quantas inverdades existiam naquele jornal, se assim
se pode chamá-lo.
Quando um jornal perde a moralidade, quando
um jornal perde a crença da população, nós não o devemos chamar de jornal, e sim de jornaleco.
Encontraram em mim um Senador bem diferente
de muitos. Encontraram em mim um Senador destemido, bem diferente do que são vocês, do caráter de vocês.
Um jornal que dá apoio a bandido não pode ser
chamado de jornal; tem que ser chamado de jornaleco. Um jornal que é feito com o dinheiro do povo,
tirado do povo!
Como? Como eu, Presidente, um Senador da
República... E ainda vivi tendo algumas empresas.
Mas como é, senhores e senhoras que me ouvem
pela Rádio Senado e que me acompanham na TV Senado e nas galerias desta Casa, que eu posso, como
Senador da República, ter rádio, televisão, jornal, que
hoje podem ser avaliados em R$50 milhões? Como,
Brasil? Como, Brasil?!
E aí nada acontece, Brasil!
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O jornal vem dizendo: “Mário Couto é desmentido
por advogado”. Esse advogado é aquele mesmo que
o jornal publicou que tentou me extorquir em R$400
mil. Eu não sou covarde. Eu não tenho processos no
Supremo Tribunal Federal. Bandido, senhores donos
desse jornal, Sr. Jader Filho, que um dia esteve no
meu gabinete, na Assembleia Legislativa do Estado
do Pará, pedindo benefícios para esse mesmo jornal,
o que foi negado por mim, porque eu tenho caráter,
porque eu tenho moral, porque eu não sou bandido,
porque a minha vida política é limpa...! Bandido é para
ser denunciado. Bandido é para ser algemado. Bandido é para ser preso.
Nação, eu vou arregaçar as mangas do meu
paletó, vou tirar até o meu relógio, Nação brasileira e
paraenses. Vou guardá-lo no meu bolso, para mostrar...
Olhem TV Senado, foquem bem de perto. Olhem, Brasil e Pará. Vejam se nesses pulsos tem marca de algema. Vejam, Nação brasileira, se aqui nesses pulsos
já passou alguma algema e se este nariz já cheirou a
poeira de uma cadeia.
Estes pulsos, que eu acabo de mostrar, irão para
a minha cova limpos, como a honra do meu pai e da
minha mãe me ensinaram! Limpos, com os ensinamentos do meu pai e da minha mãe.
O jornal apoia um bandido. O jornal, Sr. Presidente
Mozarildo, V. Exª que conhece o meu Estado, diz que
eu estava – o advogado – diz que eu estava bêbado
quando gravei a fita. Todos sabem, Senador, inclusive
V. Exª, que eu não bebo álcool. A própria fita mostra
isso, que não tenho voz de embriagado. Todos que me
conhecem sabem que este Senador não ingere bebida
alcoólica, nem fuma.
E o jornal, acreditando num bandido, acostumado
a lidar com bandidos...
E não adianta, Jaderzinho, você dizer que não
foi à Assembleia não, porque eu tenho provas. E eu
não estava bêbado não. Eu estava bom naquele dia e
nesse dia em que gravei o advogado. Não adianta pular, meu filho! Vocês querem me igualar a vocês. Vocês
não têm condição de me igualar a vocês.
Eu puxei hoje, na Internet, os meus crimes e
não encontrei nenhum – nenhum. O Supremo Tribunal
Federal diz, Senador Mozarildo, que há duas multas
contra mim por causa de uma inscrição na época de
campanha numa cidade do Estado do Pará, um Estado
de 143 Municípios, que não dá para controlar.
Agora, eu puxei, Jaderzinho, eu puxei. Olhe aqui,
olhe quantos processos pesam nas costas de vocês –
olhem, Pará: processos de tudo quanto é tipo e tamanho, que envergonham aqueles paraenses que puxam
na Internet, porque isso está posto em todo o Brasil.
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O nosso Estado não merece isso. O nosso Estado é
um Estado honrado.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mas,
como sou muito cauteloso, Presidente, eu quero pedir
desculpas à imprensa da minha terra. Quero mostrar
apenas este CD a esse jornaleco mentiroso e irresponsável, que tem um diretor que me procurou na Assembleia Legislativa, quando eu era presidente, para pedir
benefícios próprios. Não encontrou em mim a canalhice
que lhe é peculiar. Não encontrou em mim a marca da
deslealdade aos paraenses. Não encontrou em mim
a guarida da corrupção a que estão acostumados...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Por
isso falam ou tentam falar de mim nesse jornaleco.
Eu sou precavido (Fora do microfone.) ...contra a corrupção e contra os corruptos. Não deixarei de falar,
não deixarei de combater aqueles que ficam com o
dinheiro da saúde, aqueles que ficam com o dinheiro
da educação, aqueles que ficam com o dinheiro dos
pobres – safados! –, aqueles que viram milionários à
custa dos pobres coitados.
Esses são enterrados com a marca da sem-vergonhice, com o cheiro de prisão, com a marca das
algemas, com o pecado da corrupção.
Eis aqui, Presidente. Estou entregando ao Senado nacional e à Polícia Federal. Só não vou fazer isso
à imprensa, porque já fui aconselhado a não fazê-lo,
em função das investigações que estão sendo feitas
– algumas delas, Presidente, já com a resposta de
que a Polícia Federal e a Polícia Civil já estão investigando o caso.
E vou mostrar a esse jornaleco que eles defendem bandidos, a quem se igualam. Eis, paraenses, a
minha honra.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Está
aqui, Presidente, a segunda fita que eu próprio gravei dentro da minha residência. Esse advogado levou
proposta de um juiz paraense, Dr. Elder Lisboa, juiz
da 1ª Vara.
Esta é a segunda fita. Eu soltei para a imprensa
a primeira, para que esse advogado tentasse se defender, mas é burro. Chegou ao Ministério Público e
disse que fez aquela proposta porque ele e eu estávamos alcoolizados. Está aqui a segunda. Ele vai ter que
dizer de novo, ele vai ter que falar de novo a mentira.
E esse jornal – vai lá, advogado! –, com certeza,
te apoia, porque tu és bandido.
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Aqui está a segunda fita, revelando mais detalhes, comprovando relações, recheada, para a Polícia
Federal colocar os bandidos na cadeia.
Já vou descer, Presidente.
Essa é a minha tarefa. Esse é o meu dever.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Cerca de 1,5 milhão de paraenses acreditaram em mim.
Eu não vou esconder na gaveta da minha casa
a corrupção. Eu não vou esconder na gaveta da minha casa a extorsão, parta de quem partir, de juiz ou
de quem for!
Só quero aqui resguardar o nobre Tribunal de
Justiça do meu Estado, dirigido pela nobre Desembargadora Raimundinha. É preciso respeitar os desembargadores daquela Casa, respeitar os juízes daquela
Casa, que, com muita nobreza, atuam em processos
criminais.
Respondam pelos seus atos aqueles que pecaram.
Ao terminar, Sr. Presidente, permita-me só ler o
que eu puxei da Internet. Srª Senadora, permita-me
só um minuto.
Olhe só o que há na Internet, o que cabe àqueles que tentam se aproximar da moralidade, da moral
e do conceito do Senador Mário Couto.
A diferença é muito grande.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
diferença é tão substancial que este Senador da República tem 25 anos de mandatos consecutivos sem
sequer ter uma condenação. Nada, absolutamente
nada, Presidente.
Mas olhe aqui, Presidente, ação penal: uma, duas,
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze,
doze e por aí vai, Nação brasileira. Puxem na Internet
o site do Supremo Tribunal Federal.
Joaquim Barbosa, meu querido Joaquim Barbosa, vou ler aqui o que penso de você. Você, que hoje
é um dos homens que honra a maior Corte da Justiça
do Brasil, que honra os brasileiros, Joaquim Barbosa!
Homem destemido, Joaquim Barbosa! Homem guerreiro, homem com sede de justiça, Joaquim Barbosa!
O quanto eu te admiro, o quanto sou teu fã, Joaquim Barbosa! Julga estes processos, Joaquim Barbosa! São muitos! Julga, Joaquim!
Hoje, o Estadão mostra que temos, na Corte Suprema, 500 processos de políticos.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Julga, Joaquim Barbosa! É a hora que o povo brasileiro
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te adora, te encanta. É a hora que o povo brasileiro
percebe que tu és o homem que engrandeceu a nossa
Pátria, que moralizou a nossa Pátria. Moraliza mais,
Joaquim Barbosa!
Olhe o quanto o povo foi enganado. Põe, Diário
do Pará. Põe, Diário do Povo. Põe na primeira página do teu caderno todos esses crimes! Põe! Eu quero
ver tu colocares!
Ação Penal nº 549, Joaquim Barbosa, crime praticado por funcionário público contra a Administração
Geral, emprego regular de verbas, rendas públicas.
Origem: Tocantins.
Já vou descer.
Ação Penal no 498, peculato, Amazonas. Ação
penal, réu, crime contra a fé pública, falsidade ideológica, crime contra a paz, quadrilha, bando.
Ação penal no 339, crime contra o Sistema Financeiro Nacional.
Ação penal no 336: emprego irregular de verbas
públicas.
E vai embora, Senadores. E vai embora! É muito crime.
Põe, Diário! Põe na primeira página. Amanhece
amanhã pedindo a prisão para quem cometeu todos
esses crimes que estão na Internet. Não adianta dizer
que é mentira. Estão na Internet.
Julga, Joaquim! Julga, Joaquim Barbosa! Eu vou
te pedir todos os dias, porque eu sei que tu és um homem honrado. Eu sei que a Nação hoje te admira. Eu
sei que a Nação hoje te respeita, Joaquim! Julga. Julga
os processos e põe na cadeia os corruptos do Brasil.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra neste instante à
Senadora Angela Portela, do PT do nosso Estado de
Roraima.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti;
Srs. Senadores; Srªs Senadoras, nós, que militamos
na área social e que por ela lutamos, acreditamos
na importância de o Governo brasileiro fazer investimentos para atender às nossas crianças, aos nossos
adolescentes, às famílias que se tornam vulneráveis
pela pobreza e pela exclusão social. Nós nos sentimos
muito felizes e honrados de dar uma notícia já amplamente divulgada na imprensa: a expansão do plano
denominado Ação Brasil Carinhoso, que faz parte do
programa de combate à pobreza extrema do Governo
da Presidenta Dilma.
A partir do próximo dia 10 de dezembro, mais
8,1 milhões de crianças e adolescentes brasileiros
passarão a ser beneficiados pela ação oficial Brasil
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Carinhoso, do Governo Federal. Ação integrante do
Plano Brasil sem Miséria, o Brasil Carinhoso, que já
beneficia famílias com filhos de 0 a 6 anos, passará a
atender às famílias que vivem na extrema pobreza e
que têm jovens de até 15 anos de idade. Então, com
a expansão da idade, de 0 a 6 anos para 6 a 15 anos,
vai se atender e incluir, nesse grande programa de
proteção e de combate à pobreza, um número muito
maior de crianças.
Anunciada na semana passada pela Presidenta Dilma, foi a mais impactante ação da área social
do atual Governo, pois irá beneficiar 16,4 milhões de
pessoas em todo o País, que compõem famílias que
vivem na extrema pobreza. A garantia do Governo é a
de que todas as famílias extremamente pobres, com
um ou mais jovens de até 15 anos, tenham renda mínima superior a R$70,00 por pessoa.
Queremos chamar a atenção dos gestores municipais para a expansão desse programa Brasil Carinhoso, que, sem dúvida alguma, vai incluir muitas
crianças que não estão ainda sendo contempladas e
beneficiadas pelo Bolsa Família.
O Brasil Carinhoso prevê, ainda, o repasse para
creches e pré-escolas, com o aumento de 66% da verba destinada para a alimentação das crianças e com o
investimento em construção de mais unidades, como
forma de aumentar o número de vagas.
Eu queria registrar que, em nosso Estado, Roraima, já há inúmeras ações dos gestores municipais
no sentido de ampliar as vagas para as crianças em
creches e em pré-escolas. Aliás, com essa ação governamental, as creches e pré-escolas foram beneficiadas com a extensão do programa Saúde na Escola,
do Ministério da Saúde.
Só para se ter uma ideia, Sr. Presidente, entre
junho e outubro deste ano, 2,9 milhões de crianças
entre 6 meses e 5 anos receberam doses de Vitamina
A. Outros 1,4 milhão de meninos e meninas receberam sulfato ferroso, sem contar a distribuição gratuita
de medicamentos para asma, que é a segunda maior
causa de internação e óbito das nossas crianças.
Conforme balanço feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o início do pagamento do benefício de transferência de renda dirigida às famílias com
crianças de 0 a 6 anos foi tão impactante no programa,
que reduziu em 40% a miséria no Brasil, desde junho
de 2012. É um número que não podemos deixar de
considerar muito importante.
Até hoje, Srªs e Srs. Senadores, 2,8 milhões de
crianças de O a 6 anos saíram da miséria. Se contarmos as crianças de 0 a 6 anos e os seus irmãos até 15
anos, chegamos a 5 milhões de crianças que o Brasil
Carinhoso conseguiu retirar da extrema pobreza. Com
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essas crianças e jovens, saíram da pobreza também
seus irmãos e seus pais, perfazendo a cifra de 8,7 milhões de pessoas fora dessa condição desumana de
extrema pobreza.
A ampliação dessa ação representa um custo
adicional de R$1,74 bilhão ao ano no programa Bolsa
Família e está dentro das metas do Governo Federal de
retirar 16 milhões de pessoas da extrema pobreza e de
caminhar na construção de um País de classe média.
Vale ressaltar, Sr. Presidente, que, até agora, a
Ação Brasil Carinhoso já retirou da condição de pobreza extrema mais de 9 milhões de pessoas.
Eu, como Relatora revisora no Senado Federal
desse programa, vejo agora os resultados obtidos
pelo programa quanto à condição de vida das nossas
crianças, dos nossos adolescentes e das famílias mais
pobres do nosso País.
Estudos mostram que a pobreza se concentra
na Região Nordeste, revelando a eterna relação de
desequilíbrio entre os entes da Federação. Esse desequilíbrio foi encarado pelo ex-Presidente Lula, que,
em 2003, teve a ousada ideia de criar e construir o
programa de transferência de renda Bolsa Família, na
época bastante criticado. Foi graças à ousadia do ex-Presidente Lula que 36 milhões de brasileiros saíram
da pobreza extrema nos últimos anos e, agora, contam com uma renda monetária mínima própria, igual
ou acima de R$/70,00.
Estudo divulgado por uma consultoria internacional revelou que, entre 150 países estudados, o Brasil
foi o que, nos últimos 5 anos, melhor usou os frutos
do crescimento econômico para elevar o padrão de
vida e o bem-estar de sua população. De acordo com
o estudo, o Brasil cresceu, em média, 5% ao ano e
promoveu ganhos sociais equivalentes a um país com
crescimento médio de 13% ao ano.
Não se trata, Sr. Presidente, tão somente, de
mera transferência de renda. Mostra, isto sim, o reforço ao compromisso do Estado brasileiro e das famílias
que estão incluídas no programa com a educação das
crianças. Isso
����������������������������������������
o programa Brasil Carinhoso vem garantindo com a ampliação de vagas em creches e em
pré-escolas, fortalecendo a obrigação de frequência
escolar mínima de 85%.
Os estudos mostram também que a evasão escolar entre as crianças beneficiadas é menor e que
a presença das crianças incluídas no programa Bolsa Família também é maior. Então, mostra que é um
programa que não visa apenas a transferir recursos
públicos para as famílias. Existem as condicionantes
exigidas para que essas famílias e crianças continuem
recebendo o benefício. E aí vêm os dados da educa-
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ção do nosso País, das crianças que fazem parte do
Bolsa Família.
Enfim, Sr. Presidente, Srªs Senadores e Srªs Senadoras, nós reconhecemos que muito tem sido feito
nos últimos anos, mas reconhecemos também que
há muito a ser feito. Ainda existem muitas famílias na
extrema pobreza que precisam ser resgatadas, buscadas através do programa, em que há um dispositivo
chamado Busca Ativa. E aí a gente fala para os prefeitos do País inteiro da importância de sinalizar uma
atenção maior e de incluir essas famílias vulneráveis
no programa Bolsa Família, na Ação Brasil Carinhoso.
Os resultados apresentados aqui, Sr. Presidente,
mostram que o País está no caminho certo no que diz
respeito ao combate à pobreza em nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Senadora Angela Portela, quero cumprimentá-la pelo pronunciamento, em que aborda temas
muito importantes, do ponto de vista social, para as
mães e para as crianças. Estou inteiramente solidário
ao pensamento de V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, do
PT do Rio Grande do Sul, como orador inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, na semana passada, realizamos, na Comissão de Direitos Humanos,
uma audiência pública para festejar o Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro.
E ontem mesmo aconteceu, aqui em Brasília, a
abertura da III Conferência Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, com o tema “Um olhar através da Convenção da ONU (Organização das Nações
Unidas) sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência:
novas perspectivas e desafios”.
A abertura aconteceu ontem, no auditório do
Centro de Eventos Brasil 21, com a presença da Ministra Gleisi, da Ministra Maria do Rosário e da Ministra
Tereza Campello.
O Conade dividiu os eixos temáticos em dez grupos de trabalho, que são os mesmos eixos da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e que estão servindo de base para o alinhamento do Grupo de
Trabalho do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é
de nossa autoria e que eu espero, mediante o acordo
firmado, que ele seja aprovado então em 2013, e, no
máximo, no máximo, 21 de dezembro, o Dia Nacional
da Pessoa com Deficiência, a gente possa festejar já
a sanção do Estatuto, que interessa hoje a cerca de
46 milhões de pessoas.
Mas os eixos básicos são: educação; esporte,
lazer e cultura, que estão no art. 30 do Estatuto; traba-
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lho e reabilitação profissional, que estão no art. 27 do
Estatuto; acessibilidade, que está no art. 9º; comunicação, que está no art. 9º e 21; transporte e moradia,
que estão nos arts. 19 e 20; saúde e prevenção, que
estão no art. 25; reabilitação, órtese e prótese, que estão no art. 26; segurança e acesso à Justiça, padrão
de vida e proteção social adequados; padrão de vida
e proteção social, especificamente, no art. 28.
Cumprimento aqui todos os organizadores da III
Conferência da Pessoa com Deficiência, especialmente
os delegados que estão lá, vindos de todos os Estados. Meus cumprimentos a todos os delegados. Não
pude estar presente, embora convidado para estar na
abertura e falar um pouco do Estatuto, mas farei de
tudo para, na quinta-feira, estar lá para dialogar, para
cumprimentar os familiares, os delegados, as pessoas com deficiência, que, digo sempre, só precisam de
oportunidade para mostrarem toda a sua capacidade.
A III Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência prossegue até o dia 6 de dezembro.
Meus cumprimentos a todos que estão participando desse evento tão importante. Sei que são cerca
de 2 mil pessoas, Senador Wellington Dias, que estão
lá, e V. Exª tem trabalhado muito também nessa área.
V. Exª que, inclusive, apresentou o relatório final dos
autistas, que vamos votar amanhã. Está na pauta, é
tranquilo, mediante acordo, e amanhã votaremos. E
claro que V. Exª sabe do compromisso que nós todos
temos com os autistas.
Um aparte a V. Exª.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Paulo Paim, queria agradecer e também aqui me
somar a V. Exª, que tem nos liderado nessa área dos
direitos humanos e também, com muita convicção,
nessa área da pessoa com deficiência. Quero saudar
a conferência. Na verdade, é algo novo a conferência
específica das pessoas com deficiência. Hoje, esteve
presente lá a Presidenta Dilma Rousseff, estiveram lá
a Ministra Maria do Rosário, a Ministra Gleisi; enfim,
outros membros da equipe do Governo. Destaco aqui a
importância desse evento, que permite o planejamento para o ano inteiro, e acho que nada melhor que, na
semana da conferência, podermos comemorar, fazendo parte o Senado, se Deus quiser, amanhã, votando
esse projeto, que é um projeto de iniciativa popular,
abraçado pela Comissão de Direitos Humanos, juntamente com a Senadora Ana Rita, o Senador Lindbergh e eu pessoalmente, que trabalhamos com V. Exª os
relatórios nas várias Comissões, para garantir essas
condições de votação amanhã. E gostaria de saudar
aqui, me permita, todo o Brasil e saudar, em especial,
a delegação do Piauí, que é liderada pelo Secretário...
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se puder,
encaixe a delegação do Rio Grande do Sul também.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – E a delegação do Rio Grande do Sul. Saúdo a delegação do
Piauí, através do Secretário das Pessoas com Deficiência, Hélder Jacobina, da Deputada Rejane, que estão aí com o Mauro e outras Lideranças participando,
de modo ativo, na defesa dos interesses das pessoas
com deficiência. Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Wellington Dias, que faz uma saudação a todos os que estão participando dessa importante conferência.
Sabe, Senador Wellington, no dia em que fizemos
a audiência pública – e quem assistiu a audiência pública tenho certeza de que se somou a um choro coletivo, quando vimos a bela palestra de um cidadão que
tinha problemas graves, diria, de dicção, não conseguia
se expressar, precisava de um tradutor, e o tradutor
traduzia o que ele queria, na verdade, dizer ao Brasil
–, eu diria que foi a melhor palestra que ouvi, durante
o ano de 2012, pela profundidade, pelo conteúdo e
pela sabedoria daquele jovem, que nos brindou com
aquela obra de arte, naquela sessão que fizemos em
homenagem às pessoas com deficiência.
Sr. Presidente, também quero aproveitar o momento para fazer um apelo ao Ministério da Educação
no sentido de que se some à emenda que apresentamos para a UERGS, em torno de R$15 milhões, uma
emenda de Bancada. Apresentei-a em nome de toda
a Bancada, visando fortalecer a nossa universidade
estadual. Sei que hoje a Bancada vai ter uma reunião
com o Secretário Executivo do MEC, no sentido de que
essa verba seja liberada. E eu estarei lá, se possível,
mas, se não estiver, com certeza, falarei por telefone
com o Secretário Executivo do MEC, sobre a importância da liberação da emenda para a nossa Universidade Estadual livre e gratuita do Rio Grande do Sul.
Por fim, Sr. Presidente, recebi, da Diretoria Colegiada da Associação dos Orientadores do Estado do
Rio Grande do Sul – AOERGS, diversas ponderações
que desejo dividir com os senhores.
A AOERGS, ao longo dos seus 46 anos de trabalho coletivo, vem reafirmando a congregação dos
orientadores educacionais do Estado, por meio de
ações de articulação, de mobilização e da formação
permanente desses profissionais, qualificando suas
práticas pedagógicas e sociais.
Ao festejar o Dia Nacional do Orientador Educacional, dia 4 de dezembro, a AOERGS assegura compromissos históricos da entidade junto à sociedade, ao
povo gaúcho e ao povo brasileiro.
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Um exemplo dessa trajetória é a Carta do III Congresso Brasileiro dos Profissionais de Educação e o
XXII Seminário Estadual de Orientação Educacional,
realizado na cidade de Porto Alegre-RS, que diz:
Estamos inseridos numa realidade em constante mutação, na qual as transformações e
acontecimentos ocorrem de forma acelerada,
quase que diariamente.
Apesar dos avanços da tecnologia, do desenvolvimento das redes sociais, das informações que deveriam contribuir para uma grande
transformação social, ainda observamos uma
sociedade marcada pela violência desenfreada, corrupção, miséria crescente, injustiças,
opressão, exclusão e a existência da progressiva aceitação do anormal, ou seja, da violência.
Diante dessa realidade, justifica-se a existência do Orientador Educacional como um profissional da educação indispensável na busca
de uma educação de qualidade para todos,
a qual possibilite diminuir as desigualdades
sociais, promovendo a vida, resgatando os
valores essenciais que permitam o respeito
profundo à dignidade humana.
A atuação dos profissionais da educação é
fundamental para a construção de uma sociedade humana e para a formação de seres
pensantes, políticos, afetivos, críticos, criativos, rebeldes; capazes de fazer uma leitura
do contexto em que estão inseridos e agir
sobre o mesmo, auxiliando na construção de
uma convivência avançada, fortalecendo as
comunidades, a família, incentivando, dessa
forma, toda ação comunitária;
A figura do Orientador Educacional é um estímulo à educação da sensibilidade, ao desenvolvimento da criatividade, à busca de uma
identidade pessoal e social e ao exercício da
cidadania plena e planetária, que promova a
conduta ética, o bem-estar físico e social, oportunizando o cultivo da paz e da solidariedade,
a vivência da democracia e o resgate da autoestima; possibilitando, assim, a construção
de uma história cuja escola seja inspiradora
de um projeto de vida, semeando, pois, paz e
esperança. Sendo assim, é imprescindível a
atuação de Orientadores Educacionais com a
devida formação.
Sr. Presidente, a Carta do III Congresso Brasileiro dos Profissionais de Educação e XXII Seminário
Estadual de Orientação Educacional diz ainda:
Portanto, defendemos:
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– uma educação de qualidade com acesso e
permanência para todos;
– a valorização dos profissionais da Orientação Educacional, com formação em nível de
graduação e/ou pós-graduação, conforme determinação legal, e de qualidade;
– a formação de Orientadores por meio de
cursos de graduação em instituições credenciadas pelo MEC, com previsão de estágio e
disciplinas compatíveis ao exercício pleno da
Orientação Educacional, ou cursos de pós-graduação latu sensu em nível de especialização, com duração mínima de 360 horas;
[Soa a campainha.]
– a permanência do art. 64 da Lei n° 9.394/96
– LDBEN –, que trata da formação dos profissionais de educação: Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão e Orientação
Educacional;
– salários e carreiras compatíveis com o nível
de formação;
– o respeito à Lei n° 6.672, de 1974, que trata
do Plano de Carreira do Magistério do Estado
do Rio Grande do Sul;
– a aplicação imediata do Piso Salarial em todas as redes de ensino, não só do Rio Grande,
mas do Brasil;
– condições dignas de trabalho;
– a aposentadoria especial a todos os profissionais da educação;
– a formação continuada;
– a ativa participação na construção e/ou reavaliação de Planos Municipais e Estadual da
Educação, com base nas diretrizes que estão
sendo estabelecidas no Plano Nacional de
Educação;
– a continuidade da oferta de Seminários, Encontros e similares, bem como da edição da
Revista Prospectiva, do Jornal Prenúncio, e
demais publicações sistemáticas da AOERGS;
– a transformação da AOERGS em sindicato;
– a realização de concursos públicos em todas
as esferas públicas;
– o fortalecimento da UERGS – Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul, oferecendo
formação específica em Orientação Educacional, Supervisão Escolar, Filosofia, Sociologia,
Línguas Estrangeiras, entre outros [como eu
dizia na abertura, a importância de liberamos
junto ao MEC a emenda que apresentei de
R$15 milhões, em nome da Bancada do Rio
Grande, naturalmente];
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– a aplicação, por parte do Governo Federal,
de 10% do PIB para a educação [aqui grifado
aplicação, por parte do Governo Federal, de
10% do PIB em educação];
– a exigência dos profissionais de Orientação
Educacional em todos os estabelecimentos de
Educação Básica e Superior, bem como em
todas as demais instituições ligadas à educação, com a devida formação;
– o respeito à Lei Federai nº 5.564, de 1968,
que criou a profissão de Orientadores Educacionais, e o Decreto nº 72.846, de 26 de setembro de 1973, que a regulamentou.
Terminando, Sr. Presidente, gostaria de lembrar
que, ao longo deste percurso de 46 anos, a AOERGS
tem tido o compromisso da valorização principalmente de políticas que vão na linha do fortalecimento dos
direitos humanos.
Cabe lembrar, ainda, que o Educador, Orientador
Educacional, e não simplesmente um técnico, é um
importante instrumento para a participação de uma
sociedade justa, igualitária e que aponte na linha e
construa uma sociedade onde a justiça e os direitos
humanos estejam em primeiro lugar.
Por fim, digo, Sr. Presidente: a Orientação Educacional entra, desse modo, com sua contribuição para
um projeto de educação qualificada para a sociedade
que queremos: politicamente democrática, socialmente
solidária, economicamente justa, culturalmente plural,
ecologicamente equilibrada.
As palavras que encerram o texto que recebi da
AOERGS e aqui transcrevi nessa leitura rápida são:
“Nossas mãos unidas lutando, construindo uma sociedade de paz e justiça, temos a certeza que amanhã
tudo será diferente..!” (Tereza Gamba, associada benemérita da AOERGS)
Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a tolerância de V. Exª como sempre,
nobre Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Após o brilhante pronunciamento do
Senador Paulo Paim, concedo a palavra ao Senador
Alvaro Dias, do PSDB do Paraná.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Congresso Nacional debateu intensamente a proposta de
redistribuição dos royalties do petróleo. A Presidente
Dilma ausentou-se deliberadamente desse debate. A
sua ausência demonstrou que fugiu à responsabilidade de administrar os interesses conflitantes envolvidos
nessa questão, com a autoridade de quem preside o
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País. Ausenta-se, igualmente, do debate sobre o novo
pacto federativo.
São questões essenciais para o futuro do País.
E, num regime presidencialista de tanta força, como o
nosso, a ausência da Presidência da República compromete os objetivos. Um País com diferenças regionais gritantes exige a administração desse conflito de
interesses a partir da liderança maior, que é a Presidente da República, Dilma Rousseff.
Não houve participação no debate, mas, de maneira autoritária, a Presidente vetou o projeto aprovado
pelo Congresso Nacional, submetendo-o à condição de
almoxarifado do Poder Executivo. Simples almoxarifado
do Poder Executivo. A postura simplista da Presidência
da República vetou como se estivesse assinando um
autógrafo a um fã que da Presidente se aproximasse.
E mais: medida provisória define a destinação
dos recursos que passam a pertencer aos Municípios
brasileiros.
Mas a Presidência da República se recusa a aceitar a decisão do País, por meio do Parlamento, de destinar os 10% da Receita da União ao serviço de saúde
pública no Brasil. Portanto, é uma postura conflitante:
a Presidente quer definir a destinação dos recursos
que pertencem aos Municípios, mas não aceita que o
País defina a destinação dos recursos da União para
o setor saúde pública.
Se o Congresso adotasse uma postura de independência, derrubaria o veto. Já há um movimento de
Governadores que passa a exigir que o veto seja deliberado. Há um movimento de Parlamentares – Senador
Wellington Dias já está colhendo assinaturas – pedindo
urgência para a votação desse veto.
A Presidente da República anunciou, portanto,
medida provisória que estabelece a destinação dos
recursos para a educação. O assunto será certamente
objeto de discussão nas duas Casas do Congresso e
já merece um posicionamento oficial da Presidência
da República. Nós vamos apresentar uma proposta de
emenda a essa medida provisória para retirar dos cofres da União os recursos necessários para eventuais
perdas que possam ocorrer com a redistribuição dos
royalties entre todos os Estados e Municípios do País.
Nós consideramos um direito dos Estados produtores
alegar eventuais prejuízos e consideramos que é justo que esses recursos sejam destinados pela União,
ou seja, que a compensação de eventuais perdas dos
Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo
saiam dos cofres da União.
A propósito, a edição dessa medida provisória
caracteriza uma aberração jurídica, considerando que
ela versa sobre matéria objeto de veto ainda pendente
de apreciação pelo Congresso.
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Ou seja, o Governo não se importa mais com as
aberrações jurídicas. É alimentado por elas. Sobretudo
na edição de medidas provisórias, a aberração jurídica
é rotina, a afronta à Constituição é reiterada. Portanto, nesse caso, há uma aberração jurídica: é flagrantemente inconstitucional a medida provisória editada
pela Presidência da República
Vislumbra-se ainda, Sr. Presidente, um cenário
inadministrável: se derrubado o veto e aprovada a
medida provisória, teremos dois instrumentos legais
vigentes e conflitantes.
A Lei dos Royalties foi sancionada com o veto
do art. 3º, que definia a partilha para todos os Estados e Municípios. O anúncio foi feito com pompa e circunstância pela Chefe da Casa Civil, pela Ministra de
Relações Institucionais e pelo Ministro da Educação.
Entre as manifestações da sociedade organizada
contra o veto, consideramos que a nota emitida pela
Confederação Nacional de Municípios, assinada pelo
seu Presidente, Paulo Ziulkoski, expressa o clamor
dos entes federados. Por essa razão, solicitamos a
sua transcrição para os Anais da Casa.
A Confederação Nacional de Municípios (CNM)
lamenta a decisão da Presidente da República
de vetar a regra que garantia a distribuição de
royalties para todo o Brasil. Os motivos que
justificam esta posição são:
1. O projeto agora vetado nasceu de um amplo
acordo envolvendo representantes do Governo
Federal, os Presidentes da Câmara e do Senado, líderes partidários e representação da
sociedade civil. Este acordo foi construído para
evitar a apreciação do veto que o ex-Presidente
Lula fez ao projeto, aprovado pelo Congresso
Nacional, em 2010. A CNM não compreende
a mudança de posição do Governo Federal,
que descumpre o acordo firmado em outubro
de 2011.
2. A justificativa do veto, fundamentada no argumento de quebra de contratos, é um verdadeiro absurdo, uma vez que os instrumentos
celebrados entre as empresas e a Agência
Nacional de Petróleo não sofreriam qualquer
tipo de alteração. As alterações propostas pelo
projeto vetado mudavam a forma de distribuição
das receitas de royalties entre a União, Estados e Municípios. Por sinal, alterações como
estas já aconteceram quatro vezes desde o
início da exploração.
3. O veto manterá o privilégio injustificado de
Estados e 30 Municípios, que receberão, até
o final da década, R$201 bilhões, enquanto
que o restante do País, ou seja, 170 milhões
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de brasileiros, receberão apenas R$17 bilhões.
É, portanto, inaceitável a perpetuação desse
modelo que promove tamanha concentração
de recursos.
4. A decisão tomada significa, na prática, um
veto à educação, pois a regra mantida com o
veto não possibilita investimentos na área. Da
forma como decidiu o Governo Federal, o Brasil
terá de esperar mais de 10 anos para poder
realizar investimentos em educação, já que o
regime de partilha só gerará recursos nesse
prazo. De acordo com estimativas da Agência
Nacional do Petróleo (ANP), serão cerca de
R$400 bilhões fora da educação.
Diante disso, a Confederação Nacional dos
Municípios (CNM) convoca todos os gestores
municipais e os 170 milhões de brasileiros que
foram excluídos da distribuição dos royalties
para mobilizarem-se desde já pela derrubada
do veto pelo Congresso Nacional.
Peço a V. Exª que registre nos Anais do Senado
esse documento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), assinado pelo seu Presidente, Paulo
Ziulkoski.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante,
ao Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito
Federal, por permuta com o Senador Inácio Arruda.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
parabenizar a Presidenta Dilma Rousseff pela coragem, pela lucidez e pela coerência ao garantir 100%
dos recursos dos royalties obtidos com novos contratos
de exploração de petróleo para a educação no Brasil,
além de destinar metade dos rendimentos do Fundo
Social do pré-Sal para o setor. Com essa decisão, a
Presidenta garante à educação 10% do Produto Interno
Bruto brasileiro, conforme prevê o Plano Nacional de
Educação, uma vitória importante para o setor e para
o desenvolvimento da Nação.
A história tem nos mostrado que o progresso
de um país depende da educação do seu povo. Sem
formação, sem capacitação, não há produtividade, e,
sem produtividade, não há crescimento. O conjunto
das atividades produtivas do nosso País depende diretamente da expansão com qualidade da educação.
E a Presidenta Dilma Rousseff teve sensibilidade para
isso, porque não adianta inflarmos as estatísticas de
alunos de instituições e cursos no País se não avançarmos proporcionalmente em investimentos que se
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traduzam na qualidade da formação, tanto para o aluno
quanto para o professor.
Nesse sentido, eu quero cumprimentar a União
Nacional dos Estudantes, que colocou essa bandeira como uma das bandeiras mais importantes da sua
atuação política e que, sem dúvida alguma, teve um
grande sucesso com a decisão da Presidenta Dilma
Rousseff.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero dizer que recebo com muito entusiasmo a medida provisória editada pela Presidenta Dilma Rousseff,
publicada ontem à noite, na edição extra no Diário Oficial da União, que confirma essa decisão de garantir
os recursos dos royalties para a educação no Brasil.
Só seremos uma forte liderança mundial se resolvermos as graves lacunas da educação no Brasil, que
ainda padece com 14 milhões de analfabetos, carência
de creches e precário atendimento na educação infantil, além dos trágicos resultados de avaliação, como o
Ideb, que recentemente nos mostrou que nossas escolas públicas estão na média de apenas 3,7 numa
escala de 0 a 10. E o mais grave é que o desempenho
piorou em muitos Estados, se compararmos as notas
de 2009 e 2011.
E não há investimento melhor, que produza mais
resultados econômicos do que o investimento em educação. É importante registrar que nós não conhecemos
nenhum analfabeto filho de família alfabetizada, o que
demonstra que, quando alfabetizamos uma geração,
nós temos consequências para as gerações seguintes.
Por isso, a Presidenta Dilma tomou uma decisão
de grande significado histórico, principalmente porque
traz uma resposta efetiva para o debate do segundo
Plano Nacional de Educação, o Projeto de Lei nº 8.035,
de 2010, que, neste mês de dezembro, já completa
2 anos de tramitação no Congresso Nacional. São 6
meses aqui no Senado e 18 meses na Câmara dos
Deputados, onde foi aprovado, por unanimidade, em
junho deste ano, definindo aumento de 5% para 10%
do Produto Interno Bruto no percentual dos gastos
públicos destinados ao ensino no prazo de 10 anos.
Alguns dizem que as metas do Plano Nacional
de Educação não são realistas, não são viáveis num
prazo de 10 anos. Uma meta histórica que nunca foi
cumprida no País, por exemplo, é a erradicação do
analfabetismo, que se arrasta desde a promulgação
da Constituição de 1988. Mas esta meta nunca se
concretizou, porque não houve planejamento, entre
outros fatores, e o Plano traz o avanço do planejamento integrado, mas não avançou principalmente porque
faltou vontade política.
Além de garantir os recursos dos royalties do petróleo para a educação, a Presidenta Dilma Rousseff
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já deu inúmeras outras provas de que vontade política
não falta para impulsionar o Brasil no salto que precisa
dar no setor. Por exemplo, ao consolidar a expansão do
ensino superior, técnico e profissionalizante, no Brasil;
ao criar programas como o Ciências sem Fronteiras
e o Pronatec; ao dar continuidade às bem-sucedidas
Olimpíadas de Conhecimento, de Matemática e Português, dentre várias outras ações.
É claro que os desafios ainda são muitos, que
vão desde as carências estruturais das nossas escolas
até a precariedade de condições que se impõem aos
docentes no País, que ainda lutam por salários dignos,
equipamentos adequados e formação continuada para
qualificar seu trabalho em sala de aula.
É o momento de se pensar no conjunto de desafios que a educação impõe ao nosso desenvolvimento.
É hora de recuperar os fundamentos do projeto arrojado de educação para a democracia e a cidadania
implantado por Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo
Freire e tantos outros mestres que o Brasil gerou, para
enfrentar os novos desafios educacionais, éticos e
tecnológicos que se colocam de forma cada vez mais
acelerada na sociedade moderna e em seu projeto de
desenvolvimento.
A proposta do 2º Plano Nacional de Educação
foi amplamente debatida com os movimentos sociais
vinculados ao setor e reflete boa parte das deliberações aprovadas na Conferência Nacional de Educação.
Traz avanços, por exemplo, para a universalização e ampliação do atendimento escolar, da creche à
pós-graduação, para a valorização da carreira do magistério e para o fortalecimento e ampliação da jornada
escolar, com a expectativa de inclusão de 11 milhões
de crianças na educação integral.
Os recursos garantidos pela Presidenta Dilma
Rousseff para o setor dos royalties do petróleo e do
Fundo Social do Pré-Sal vêm permitir que todas as
20 metas e estratégias do Plano tenham uma possibilidade real de concretização, pois quase todas as
diretrizes do Plano Nacional de Educação em debate
nesta Casa podem ser factíveis em quatro anos de Governo se forem alocados pelo menos 7% do Produto
Interno Bruto nos primeiros cinco anos de vigência e,
progressivamente, pudermos atingir a meta de 10%
do Produto Interno Bruto para formação de crianças
e jovens brasileiros.
Hoje, o Brasil tem apenas 20% de suas crianças
atendidas nas escolas de educação infantil; apenas
7,9% da população que consegue completar sua formação numa faculdade. A taxa de abandono escolar
passa de 10% no Ensino Médio, enquanto a taxa de
repetência chega a 12,5%.
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Outro avanço estratégico da proposta do 2º PNE
é a manutenção da fixação do piso salarial dos professores. Essa valorização está presente do início ao
fim do relatório, que tem 1/3 do seu texto voltado para
esse tema.
A proposta também avança na avaliação de desempenho, para se chegar a um diagnóstico preciso
da educação no Brasil, pois é muito importante que se
saiba qual é a realidade de cada região, de cada Município, para que se possa agir de forma eficaz nesse
cenário de desigualdades do País.
É claro que já se avançou muito com a Prova Brasil, que é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar,
com o Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica, e com o Enem – Exame Nacional do Ensino
Médio, que, mesmo com as dificuldades de logística,
tem cumprido um papel importante. Mas ainda estamos longe do diagnóstico ideal.
Outro ponto positivo diz respeito à formação inicial dos profissionais da educação, já que é evidente
a falta de professores habilitados em diversas áreas
do conhecimento na educação básica. Além de trazer
propostas para qualidade da formação de professores,
o 2º Plano Nacional de Educação reforça a importância
da formação continuada, para que os docentes possam
ter acesso permanente ao conhecimento, levando-os
a atualizar a sua própria aprendizagem e, em consequência, a aprendizagem dos seus alunos.
As 20 metas contidas no Plano Nacional de Educação vêm para resgatar a grande dívida social do Estado brasileiro com o seu povo. Além de serem uma
garantia de direitos básicos, são também uma alavanca
para o País frente aos desafios apresentados pelo mercado internacional e por uma nova governança global.
O tamanho da economia brasileira não traduz
a magnitude da riqueza do seu povo. Já não é mais
possível esperar pela educação de qualidade, pois a
qualidade e a sustentabilidade do desenvolvimento que
queremos vão depender da educação que oferecemos
às futuras gerações.
Faço apenas um reparo que devemos, no meu
entendimento, corrigir quando da apreciação da medida provisória. Essa visão de educação deve ser mais
ampla, incluindo também ciência, tecnologia e inovação, a produção do conhecimento, fundamental para
agregar valor à nossa produção industrial e para fazer
com que o Brasil efetivamente se torne uma das grandes potências econômicas mundiais.
Com esta decisão, a Presidenta Dilma Rousseff
planta a semente de um novo Brasil. Como ela mesma disse, “se o pré-sal e petróleo são o passaporte
para o futuro, não há futuro melhor do que investir na
educação”.
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Era este o registro, Sr. Presidente, que eu gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante,
ao Senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje à
tribuna para tratar de um tema extremamente estratégico para o Brasil de hoje, mas, em especial, para
o Brasil de amanhã, e um tema que já nessa semana
merecerá a atenção de parcela expressiva do Congresso Nacional.
Refiro-me, Sr. Presidente, à Medida Provisória de
nº 579, editada pela Senhora Presidente da República.
Nós nos lembraremos bem, até porque isso ocorreu
às vésperas da última eleição municipal: a Senhora
Presidente da República anunciou a todo o País que
faria um grande esforço para diminuir os encargos nas
contas de luz das famílias brasileiras ou do setor produtivo brasileiro. Ninguém, em sã consciência, neste
Brasil, pode deixar de apoiar uma medida que visa
garantir competitividade para as nossas indústrias e,
obviamente, maior economia principalmente para as
famílias de mais baixa renda.
Surpreendeu-nos, Sr. Presidente, em primeiro
momento, a oportunidade do anúncio, já que ele ocorria às vésperas da eleição e os efeitos da medida só
ocorreriam no ano seguinte. Pois bem; estava no direito a Senhora Presidente da República, por mais que
nós, àquela época, já considerássemos exagerada a
utilização de uma cadeia de rádio e televisão para uma
propaganda política tão explícita como essa. E mais
grave ainda, Sr. Presidente: nesses onze anos de Governo do PT, nós não assistimos, até aqui, a qualquer
esforço nessa direção. Ao contrário, foram os Estados
brasileiros, em especial os Estados administrados pelo
PSDB, que, ao longo de todos os últimos anos, sem
qualquer preocupação em fazer disso uma propaganda
eleitoral, permitiram que boa parte das famílias brasileiras tivesse a isenção daquele que é praticamente
o único imposto estadual, o ICMS, nas contas de luz.
Minas Gerais, por exemplo, ilustre Senador Clésio
– meu companheiro de bancada e que acompanhou de
perto esse nosso esforço já que era Vice-Governador
na época –, é o Estado brasileiro que proporciona às
famílias de mais baixa renda a maior das isenções.
Todos os mineiros que consomem até 90 kilowatts de
energia são isentos do pagamento de ICMS na conta
de luz. Isso significa, Senador Pedro Taques, que metade das famílias mineiras, há longos anos, há cerca
de dez anos ou mais, já não pagam absolutamente
nenhum imposto estadual incidente sobre a conta de
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luz, restando cerca de outros dez ou doze encargos
federais a agravar o preço dessa conta.
Faço apenas essa introdução, Sr. Presidente. E
poderia me referir aqui ao Estado de São Paulo, que
dá uma isenção muito próxima a essa, em contraponto
com, por exemplo, Estados governados pelo PT, como
o Rio Grande do Sul, que não dá isenção de ICMS a
uma família sequer; como e a Bahia, que, apenas este
ano, certamente inspirada pelos Estados governados
pelo PSDB, dá uma isenção ainda muito tímida para
as famílias que consomem até 50 kilowatts – praticamente metade daquilo que nós oferecemos –, mas
louvamos esse esforço, mesmo que tardio, do Governador da Bahia.
Mas sem problemas, Sr. Presidente, em discutirmos aqui, com seriedade e com responsabilidade, os
caminhos para que as famílias e as indústrias brasileiras possam ter, sim, uma conta de luz mais barata.
Vi, inclusive, um anúncio na televisão, ontem, do
Presidente da Fiesp, de certa forma excitado na defesa
da indústria brasileira, mas consideramos que temos
o mesmo objetivo, talvez apenas compreendendo que
temos caminhos diversos para alcançar esse objetivo.
Se o Governo Federal, Sr. Presidente, viesse
no caminho dos Estados governados pelo PSDB e
por outros partidos, porque essas isenções não são
exclusividade do PSDB – elas ocorrem de forma diferenciada em vários Estados brasileiros –, se viesse no
mesmo caminho, por exemplo, retirando a cobrança de
PIS/Cofins sobre a conta de luz, a economia seria de
alguma coisa em torno de 5%. Se, por exemplo, buscasse cancelar pelo menos metade (50%) da taxa de
fiscalização da Aneel, que é cobrada e não é repassada à Aneel – ela fica no Tesouro para a construção do
superávit primário do País –, se houvesse, portanto, a
supressão desse encargo, por si só nós teríamos aí,
talvez, mais 1% de redução na conta de luz. Se pudéssemos pensar em outros caminhos, eu falaria da
diminuição dos encargos do Programa de Eficiência
Energética ou do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento. Esses são caminhos, Sr. Presidente, naturais e
claros para quem quer efetivamente fazer um esforço
para diminuir a incidência de impostos na conta de luz.
O Governo Federal, ao contrário, Sr. Presidente,
mais uma vez, sem diálogo, sem dividir as preocupações com os Estados responsáveis por várias das
companhias que mais vêm investindo, seja em geração, em transmissão, seja em distribuição, sem compartilhar preocupações, a pretexto da diminuição do
custo da conta de luz, na verdade faz uma profunda
intervenção no setor elétrico.
Nós estamos, Sr. Presidente, num dilema: De
um lado, alguns líderes do Governo querem dividir o
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País em dois, como se pudesse, repito, alguém, em
sã consciência, não apoiar a diminuição do custo das
contas de luz. Querem dividir o País entre aqueles que
defendem a diminuição da conta de luz e aqueles que
defendem as empresas.
Nada mais falso, Sr. Presidente! O que nós defendemos é um setor elétrico organizado, com capacidade para investir, pois, como já diziam outros que aqui
vieram antes de nós, em especial um ex-governador
de Minas Gerais chamado Juscelino Kubitschek, não
há, Sr. Presidente Mozarildo, energia mais cara do que
a energia que não se tem.
O que nós queremos é garantir a solidez das empresas de energia; garantir, sim, a continuidade da sua
capacidade de investimentos e, obviamente, a distribuição dos dividendos para os Estados, que são os seus
acionistas. E esses dividendos significam investimentos em saúde, em educação, em segurança pública.
Existem caminhos, Sr. Presidente, muito mais
fáceis para serem enfrentados sem o risco da judicialização dessa questão e sem o risco, principalmente,
de criarmos uma gravíssima instabilidade no setor. E
o caminho do Governo Federal não poderá ser outro
senão o de transformar os investimentos privados,
que hoje vêm chegando ao setor de forma farta, em
investimentos públicos.
A Eletrobrás talvez seja o caso mais exemplar
entre todos aqueles a que hoje estamos assistindo,
pois o preço das suas ações, portanto o valor do seu
patrimônio, já decresceu cerca de 60% desde o anúncio
dessas medidas. Isso significará que, no ano que vem,
para cumprir com seu cronograma de investimentos,
a Eletrobrás precisará de cerca de R$8,5 bilhões, que
só poderão vir de um agente, o Tesouro. São recursos, portanto, da sociedade brasileira que deverão ser
transferidos para a Eletrobrás, para que ela continue
mantendo o nível dos investimentos que garantirão a
construção de Belo Monte e Santo Antônio, por exemplo.
Portanto, o alerta que estamos fazendo aqui,
desta tribuna, já o fiz particularmente ao Relator da
matéria, Senador Renan Calheiros, e ao Ministro interino, Márcio Zimmermann, quando em visita ao Congresso Nacional. Todos nós queremos contribuir para
que possa haver tarifas de energia mais baratas para
todos os brasileiros, mas é um risco, uma imprudência,
eu diria quase um desatino, Sr. Presidente, fazermos
isso à custa da insolvência do setor.
O Brasil constituiu, ao longo do tempo, um setor
energético complexo. Por isso mesmo, todas as medidas
que o afetam devem ser tratadas com enorme cuidado.
Fiz recentemente uma visita à Bahia. Eu me lembro, Sr. Presidente, de que lá existe uma grande plataforma eólica construída, que está em condições de
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gerar, a partir de hoje, 300 megawatts. E só não gera
essa energia, Sr. Presidente, porque se esqueceu o
Governo Federal, através da Chesf, de construir as linhas de transmissão, Senador Clésio, que ligam esse
parque eólico ao sistema nacional.
Portanto, a falta de planejamento, a falta de diálogo do Governo Federal e a incompreensão de que nós
todos queremos permitir que o Brasil avance, gerando
mais energia no futuro, têm levado a esse impasse.
Não é justo, Sr. Presidente, não é adequado –
repito –, não é racional que uma medida que interessa não apenas ao Governo, mas também ao País, às
atuais e às futuras gerações, seja decidida pelo rolo
compressor do Governo sem que alternativas possam
efetivamente aqui ser discutidas.
E há um caso específico sobre o qual nós devemos também demonstrar as nossas preocupações:
contratos assinados que garantiam a algumas usinas
uma renovação automática não onerosa pelos próximos 20 anos. Esses contratos estão claramente sendo
descumpridos, Sr. Presidente. Isso afeta não apenas
a credibilidade do setor energético, mas também já se
reflete por meio de uma recomendação negativa das
principais agências de crédito em relação à aquisição
de papéis de outros setores, como o setor petrolífero,
dada exatamente a incerteza que passa a pairar em
relação ao não cumprimento de contratos assinados.
Venho, portanto, fazer esse alerta, Sr. Presidente,
já que estamos ainda em condições de negociar, de
ponderar e de fazer com que o Governo possa cumprir
com o objetivo, que passa a ser de todos os brasileiros: a diminuição da conta de luz, cortando na própria
carne, não agindo, como faz costumeiramente, com o
chapéu alheio, quando dá medidas de incentivo de IPI
ou de Imposto de Renda a determinados setores da
economia, punindo Municípios e Estados.
É hora de o Congresso Nacional ser respeitado,
Sr. Presidente! E não é plausível, não é aceitável que,
hoje, dia 4 de dezembro, as empresas sejam obrigadas a decidir se assinarão ou não os contratos sem
conhecer os termos da decisão do Congresso Nacional, sem discutir a medida provisória da forma como
ela precisa ser discutida e sem saber, ao final, se a
Presidente Dilma vai vetar ou não, em parte, aquilo
que o Congresso Nacional decidir.
Portanto, o gesto de açodamento, o gesto apressado do Governo, o gesto que me parece de desconsideração para com este Poder deve receber a reação não
apenas dos parlamentares da oposição, mas também
de todos os parlamentares que aqui têm o dever de fazer respeitar as prerrogativas do Congresso Nacional.
Definir hoje, data final para a assinatura dos
contratos, sobre o que lá se sabe, porque a lei sequer
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foi aprovada pelo Congresso Nacional, certamente
é uma usurpação, por parte do Poder Executivo, de
uma responsabilidade que constitucionalmente é do
Congresso Nacional. E é lamentável que não ouçamos aqui também a palavra forte e crítica daqueles
que apoiam o Governo.
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Repito, para encerrar, Sr. Presidente: estamos tratando
de algo que diz respeito ao crescimento da economia
brasileira por muitos anos e não apenas no período
deste Governo. O autoritarismo do Governo e a arrogância daqueles que têm negociado essa matéria demonstram que estão pouco acostumados a viver no
Estado de direito, no Estado democrático, preferindo
compreender que o Congresso Nacional é apenas uma
extensão do Palácio do Planalto.
Mas, enquanto tivermos espaço, Sr. Presidente,
direito a voz, sempre vamos cobrar do Governo Federal
diálogo, entendimento, sobretudo em uma matéria de
tamanho interesse para a população brasileira.
Está fácil para o Governo chegar ao objetivo anunciado a todo o País no período eleitoral, basta que o
Governo corte um pouco mais nos impostos que, ao
longo de todos os últimos anos, vêm onerando a conta
de luz dos brasileiros, impostos federais, Sr. Presidente, já que, ao longo desses últimos dez anos, o PT não
se preocupou, em momento algum, em diminuí-los ou
em extirpá-los das contas de luz.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador João
Costa, do PPL do Tocantins. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques, do
PDT do Mato Grosso.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, subo a esta
tribuna hoje, mais uma vez – segunda vez esta semana –, para tratar de um tema que entendo relevante.
Aliás, vou tratar de dois temas.
O primeiro deles é a chamada eleição para Presidência da Mesa do Senado. Estamos quase a findar
a Sessão Legislativa da 54ª Legislatura, e nesta Casa
não acompanhamos, ao menos durante a sessão,
nenhum debate a respeito do próximo Presidente do
Senado da República.
Ao que parece, trata-se de um cargo de somenos importância, Sr. Presidente, mas não é. Nós não
podemos permitir, como Senadores, que tenhamos
representantes da Federação, de cabresto: aqueles
que só no dia 1o de fevereiro do ano que vem chegarão
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aqui, depois do recesso parlamentar, com o pacote já
feito do novo Presidente, que assumirá a cadeira em
que V. Exa está assentado. Nós, como Senadores, não
podemos permitir que um debate importante como
esse, da Presidência desta Casa, possa ser feito em
jantares na Presidência da República, em palácios, e
não aqui, nesta Casa da Federação.
Mais uma vez, nós estamos acompanhando pela
imprensa quem será o Presidente do Senado, quem
exercerá os cargos mais importantes da Mesa, e ninguém debate, Senador Aécio. Ninguém debate aqui
propostas. Eu gostaria de saber do futuro Presidente
do Senado da República o que ele entende sobre medida provisória. A proposta de emenda à Constituição
apresentada pelo Senador Sarney e relatada pelo Senador Aécio está parada na Câmara dos Deputados.
O que o futuro Presidente do Senado vai fazer para
que aquelas propostas de emenda, aquelas proposições legislativas que se encontram adormecidas na
Câmara dos Deputados possam andar em um prazo
que seja razoável? Eu quero saber, Sr. Senador Clésio
Andrade, o que o futuro Presidente do Senado pensa
a respeito dos principais debates que se encontram
na pauta nacional, a pauta nacional elaborada pelo
Poder Executivo.
Nós não podemos permitir que uma decisão importante como essa chegue a esta Casa só no dia 1o
de fevereiro do ano que vem. Eu estou aqui convidando
os Senadores da República a fazer esse debate, não
permitindo que, mais uma vez, independentemente de
nomes, independentemente de partidos políticos... Mas
o próximo Presidente do Senado, ou aquele que deseja ser Presidente do Senado, precisa vir aqui, precisa
subir a esta tribuna e trazer os temas mais importantes
para a República.
Ninguém debate. No dia 1o de fevereiro, nós todos
voltaremos e, mais uma vez, receberemos um pacote
já feito, um pacote já com um lacinho, e nada se debate nesta Casa.
O próximo tema, Sr. Presidente, é a respeito da
entrevista do Ministro do Supremo Tribunal Federal, o
Ministro Fux, no jornal Folha de S. Paulo, ao que consta, no sábado. Foi uma entrevista lamentável. Lamentável! Isso nos faz pensar que nós, aqui no Senado,
encarregados de aprovar os futuros, os próximos Ministros do Supremo Tribunal Federal devemos propor
a necessidade de que a sabatina feita na Comissão
de Constituição e Justiça possa ser uma sabatina mais
profunda, uma sabatina que cumpra, efetivamente, o
papel constitucional ofertado pela Lei Fundamental a
esta Casa.
Eu, daqui para frente, como Senador da República, vou querer saber com quem o indicado conversou
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para chegar até aquele ápice, o momento em que ele
será ou não aprovado pela Comissão de Constituição
e Justiça.
Imaginem! Para ser Ministro do Supremo não
se pede, ninguém se oferece para ser Ministro do Supremo. E não podemos, também, recusar os convites
que são feitos. Agora, fazer campanha para Ministro
do Supremo Tribunal Federal, isso só ocorre em terras
de jabuticaba. Isso só ocorre aqui no Brasil.
Imagine, para você chegar ao Supremo Tribunal
Federal, a conversa foi feita, ao que consta, na entrevista
junto ao Deputado Paulo Maluf, junto ao principal líder
do MST, ou seja, foi feita com réus em ações penais já
em andamento no Supremo Tribunal Federal. Isso só
ocorre no Brasil. Nada contra conversas republicanas,
Sr. Presidente, para se chegar ao Supremo Tribunal
Federal, mas aos próximos indicados ao Supremo Tribunal Federal terei aqui o grande prazer de perguntar
com quem eles conversaram, quais caminhos fizeram
para chegar até a Comissão de Constituição e Justiça.
E não adianta dizer que essa questão não possa ser
revelada, uma vez que essa questão está acobertada
pela Lei de Acesso à Informação.
Não podemos ter, na República, segredos. O próximo indicado vai ter que responder isso lá na Comissão de Constituição e Justiça, sob pena de, mais uma
vez, transformarmos a sabatina, a aprovação ou não
daquele que estará no Supremo Tribunal, Sr. Presidente, em um candidato que transita pelos corredores do
Senado da República, fazendo campanha para chegar
ao Supremo Tribunal Federal, fato esse que se aplica
também aos demais tribunais superiores.
Nós todos estamos acostumados a receber, aqui,
no Senado da República, candidatos aos tribunais superiores, que para cá vêm, fazendo campanha com
a chamada humildade franciscana, mas, depois que
chegam aos tribunais superiores, possuem a arrogância napoleônica.
Muito bem, esse indicado vai precisar revelar,
como se diz em Mato Grosso, tintim por tintim, com
quem conversou e quais foram os temas conversados,
sob pena de comprometermos naquele que ocupará o
cargo mais importante do Poder Judiciário, Ministro do
Supremo Tribunal Federal, a sua imparcialidade, a sua
capacidade subjetiva, já que é um direito constitucional
de todo cidadão ter um juiz imparcial.
Para se chegar ao Supremo, Sr. Presidente, não
se oferece. Não queremos oferecidos para o Supremo Tribunal Federal, e quem é convidado não pode se
recusar. Agora, campanha para chegar ao Supremo
Tribunal Federal isso é um absurdo. É um absurdo.
Recentemente, eu estive buscando no Senado
dos Estados Unidos da América se os Senadores, nos
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Estados Unidos, fazem esse tipo de questionamento.
E fazem, Sr. Presidente, este tipo de questionamento:
quero saber com quem o senhor conversou e quais os
temas conversados para chegar ao Supremo Tribunal
Federal. Ai, sim, nós, no Senado, estaremos exercendo
a nossa atribuição constitucional.
Tratei de dois temas, Sr. Presidente, penso, de
importância para a República: a Presidência do Senado. Aquele que sentará nesta cadeira deve vir a esta
tribuna expor as suas posições sobre os mais variados
temas; o segundo: quem exercerá o cargo do Supremo Tribunal Federal deve revelar à Nação com quem
conversou e por que conversou.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador Pedro
Simon. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador João Capiberibe.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
(Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias,
do PT do Piauí, que está presente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aqui, mais uma
vez, quero externar minha saudação especialmente à
delegação do meu Estado na Conferência Nacional da
Pessoa com Deficiência, que ocorre em Brasília nesta
semana. Quero saudar toda a delegação, em nome do
Secretário Estadual para a Inclusão da Pessoa com
Deficiência, Helder Jacobina; de Mauro Eduardo, que é
da Associação dos Deficientes Físicos de Teresina; da
Deputada Estadual Rejane Dias, que participa desse
evento. Assim, cumprimento toda a delegação.
Eu queria também saudar a equipe do jornal O
Dia, pelo centenário do Dr. Octávio Miranda, uma figura que marcou a história do meu Estado nessa área
da imprensa democrática e livre, por meio do jornal O
Dia. Eu queria fazer o registro das comemorações que
ocorreram em Teresina nesta semana.
Eu ainda gostaria de citar aqui, Sr. Presidente, a
forma como recebemos o veto ao projeto de distribuição
dos royalties e da participação especial. Hoje, houve
um encontro dos governadores de 24 Estados, com a
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presença de governadores, de vice-governadores ou
de secretários que ali os representaram. Para amanhã,
está previsto um encontro com as coordenações de
bancadas desses 24 Estados, com a representação
dos Municípios, com a Confederação Nacional dos
Municípios, com as associações dos Municípios ou
de Prefeitos, que estarão aqui com o Presidente José
Sarney, manifestando uma posição, primeiro, em relação à medida provisória que trata da destinação de
recursos para a educação. Há um amplo caminho para
aprovação pelo entendimento. Na verdade, todos nós
desejamos priorizar a educação nos investimentos.
A Câmara dos Deputados já aprovou o Plano
Nacional de Educação, em que prevê alcançarmos
10% do PIB aplicados anualmente em educação, ou
seja, dobrar o volume de recursos aplicados atualmente para a educação. Nesses termos, quero aqui dizer
que o que chamou a atenção foi apenas um ponto: na
verdade, para dobrar os recursos para a educação,
em valores atuais, Senador Moka, vamos precisar de
aproximadamente R$150 bilhões. Ora, os recursos
que foram colocados na medida provisória são recursos dos royalties, da participação especial e ainda do
Fundo Social.
E eu coloco aqui que, apenas dos recursos dos
royalties e participação especial da área já licitada, os
recursos dos royalties da área da partilha que vai para
a licitação, nós vamos ter uma previsão de alcançarmos
– atualmente já são R$31 bilhões, é o que devemos
chegar este ano –, vamos alcançar algo em torno de
R$360 bilhões. Ora, se são R$369 bilhões e se são
necessários R$150 bilhões, também queremos discutir
o que fazer do excedente.
Eu não creio que nem o Governo, nem o Congresso, nem os Estados, nem os Municípios querem
deixar de priorizar a educação, mas também queremos
colocar aquilo que é o necessário. Junto com isso, eu
ressalto que há realmente necessidades em outras
áreas: áreas como saúde, segurança, infraestrutura,
ciência, tecnologia, pesquisa, a própria erradicação
da miséria, a própria área ambiental, enfim. Então, eu
acho que vai ser um importante debate, mas, nesse
ponto, eu creio que a proposta da Presidenta Dilma
contará com todo o nosso apoio.
Da mesma forma, agradecemos por ter sido sancionada a área da partilha. Ou seja, permanecem as
regras. Nessa área da partilha, a União fica com 22%;
aliás, os royalties; acaba a Participação Especial; os
royalties, que são 10%, passam para 15%; e a União,
que ficava com o equivalente a 40%, reduz para 22%.
E, na área dos Municípios e Estados confrontantes,
também permanece um patamar de 24%: 20% para
os Estados, 4% para os Municípios confrontantes ou
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afetados pelos impactos dos trabalhos relacionados
às plataformas dentro do território.
Devo ainda dizer que, com isso, nós temos também uma distribuição justa, equilibrada: serão 56% no
Fundo Social; metade para os Estados, metade para
os Municípios. Nesse aspecto, também total apoio e
agradecimento do povo brasileiro.
Qual é o ponto, então, da discordância? É quando
se tem o veto, no art. 3º, nos itens que tratam da área
já licitada. Ou seja, a compreensão que vem desde os
debates, ainda na época que eram encabeçados pelo
Deputado Ibsen Pinheiro. Aliás, já tramitou na Câmara, já tramitou no Senado, fizemos a segunda rodada
nas duas Casas.
Nesse ponto, a compreensão é simples: a parte
licitada se trata de petróleo em mar; estamos falando
de uma área estudada no mar territorial ou na plataforma continental. E a compreensão é simples: é a
de que gás e petróleo em mar, como qualquer outra
riqueza, diz o art. 20, pertencem à União. E, se pertencem à União, pertencem a todos os brasileiros. Temos sustentado que o Rio e o Espírito Santo possam
ter o recebimento dos valores que já recebem e que,
a partir daí, se tenha a aplicação de uma nova regra,
que, da mesma forma que queremos descentralizar,
desconcentrar da União, também não queremos deixar concentrado nesse ou naquele Estado, nesse ou
naquele Município.
E, nesse ponto, temos aqui uma sustentação
dada por 24 Estados brasileiros – São Paulo tem uma
divisão ou neutralidade; na Câmara, parte votou de
um jeito, outra parte votou de outro; aqui, quando votamos, tivemos a Bancada também acompanhando
essa nossa tese.
Enfim, o que quero dizer é que é legítimo, é legal o
ato da Presidenta de fazer o veto, da mesma forma que
é legítimo, é legal o Congresso Nacional poder apreciar o veto. E o que desejamos é apenas uma medida
justa, ou seja, tenho sustentado que a nossa geração
não vai perdoar uma oportunidade que temos de fazer
uma descentralização de recursos para investimentos
– investimentos em Minas Gerais, investimentos em
Roraima, no Ceará, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, ou no meu querido Estado do Piauí, ou na
Paraíba, ou lá em Santa Catarina; enfim, para todo o
Brasil, que esse dinheiro possa chegar às 27 unidades da Federação, para chegar aos 5.500 Municípios
aproximadamente, a todos os Municípios, voltado para
investimento, com uma destinação carimbada, como
também é nosso desejo e o da Presidenta.
Com o maior prazer, ouço o Senador Waldemir
Moka.
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O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Rapidamente, Senador Wellington Dias, gostaria de dizer
que, assim como V. Exª, também acho que a Presidente
da República tem todo o direito em exercer o seu direito constitucional de fazer um veto, ainda que parcial.
Mas realmente nós...
(Soa a campainha.)
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – E
aí não é uma posição política partidária ou qualquer
um outro tipo de questionamento. Trata-se realmente,
no meu caso específico, de defender o meu Estado, o
Mato Grosso do Sul. Eu quero dizer a V. Exª que nós,
da Bancada do Mato Grosso do Sul, estamos colhendo
assinaturas para que S. Exª o Presidente do Congresso
Nacional, Presidente José Sarney, possa submeter à
apreciação o veto da Presidente Dilma, para que, democraticamente, o Congresso possa deliberar sobre
esse veto. É o aparte que faço a V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
agradeço. Devo dizer que já estou me somando a V. Exª
nessa mesma missão, e sou grato aos parlamentares
que têm manifestado todo esse apoio. Os Senadores
Inácio Arruda, Waldemir Moka, Clésio já assinaram.
Ressalto que amanhã haverá o encontro da representação dos Governadores. Aliás, foi na representação do Ceará o encontro hoje com o Governador Cid
Gomes. E amanhã o Governador Puccinelli, o Governador Wilson Martins e todos os outros vão reunir-se
com o Presidente Sarney, por volta das 10h30. Nós
estamos pedindo que pelo menos os coordenadores
das Bancadas estejam presentes, pois é uma oportunidade para a representação dos Municípios – cinco mil e tantos Municípios – que se sentem também
prejudicados pelas medidas se o veto permanecesse.
Repito, como disse o Senador Moka, que quero
sustentar exatamente esta posição: primeiro, é uma
posição própria da Federação. Do mesmo jeito que
considero legítimo que o Senador Lindbergh, que o
Governador Sérgio Cabral, que o Governador Casagrande defendam os interesses dos seus Estados –
com o maior prazer, Senador Moka –, da mesma forma
que compreendo como legítima e importante a defesa
que fazem dos interesses dos seus representados do
povo carioca, do povo capixaba, também me sinto na
obrigação, no dever da defesa dos interesses do povo
piauiense, assim como do povo cearense, que conta
com o apoio do Senador Inácio Arruda, e cada um dos
presentes aqui.
Mas não é pelo fato de termos maioria – teoricamente, teríamos 24 Estados de um lado e 2 do outro
– que queremos exercer essa maioria para desequilibrar o Rio e o Espírito Santo. Não! O que queremos é

DEZEMBRO 2012

66112 Quarta-feira 05

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

um caminho em que possamos garantir as condições
da sustentabilidade do Rio e do Espírito Santo, mas
também que permita as condições de assegurarmos
o legítimo direito da distribuição justa de uma riqueza
que é de todo o Brasil. Uma riqueza de todo o Brasil.
Quero aqui enfatizar isso.
Em rigor, o meu Estado, o Piauí, não é produtor
de petróleo. Por quê? Porque não produz uma gota de
petróleo no seu território. Aliás, aprovamos agora as
regras para as novas licitações. E essas regras vão colocar, já no próximo edital, a Bacia do Parnaíba, onde
já existem estudos apontando a presença de gás e
petróleo E também petróleo em mar.
Ali, entre Barreirinhas e Parnaíba, já foram leiloados e temos blocos também com a presença de gás
e petróleo. Aliás, louvo a posição do Rio Grande do
Norte, de Sergipe, que inclusive têm decréscimo nas
suas receitas também, mas sustentam uma posição da
democratização dos royalties e da participação especial.
Digo isso para esclarecer que não se trata nem
de uma disputa intrapartidos, nem entre os partidos,
de quem é Governo ou de quem é oposição e, sim, da
defesa dos interesses maiores da Federação.
Senador Eduardo Lopes, com o maior prazer. Em
seguida, ouço o Senador Casildo.
O Sr. Eduardo Lopes (Bloco/PRB – RJ) – Senador Wellington, claro que eu estou totalmente alinhado
com o seu pensamento, porque, realmente, não se trata de guerra, vamos assim dizer. Cada um de nós tem
que ver os seus interesses, mas eu reforço a posição
que tomo desde quando estava como Deputado Federal, quando votamos pela primeira vez essa questão,
no sentido de que podemos discutir, sim, e devemos
discutir a questão do pré-sal, uma nova riqueza, uma
riqueza muito grande que deve beneficiar o País. Isso
para nós é ponto pacífico, como também é ponto pacífico a questão dos contratos já licitados. Então, o nosso
ponto é esse. Eu sempre defendi esse argumento. Vamos discutir a nova divisão da nova riqueza e vamos
respeitar os contratos já licitados, que foram licitados
conforme regras do sistema vigente. Então, essa é a
nossa posição, mas eu me alinho totalmente ao seu
discurso. Parabéns.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
que agradeço a V. Exa. É esse debate maduro, enfim,
que acho que temos de travar, para chegarmos a um
ponto que respeite os interesses maiores da Federação.
Senador Casildo, com o maior prazer.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Eu ouvi V. Exa dizer que o seu Estado do Piauí não é
um produtor de petróleo. Se por enquanto não é – vai
ser amanhã ou depois –, é consumidor de petróleo.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Se
Deus quiser!
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC)
– Mas é consumidor, mesmo que não produza por
enquanto. E, se não há consumo, não há royalties.
Tem que haver consumo. E o Brasil todo consome. A
maior parte do Brasil, a grande maioria do Brasil, por
enquanto, não produz petróleo, mas consome, e daí
se origina isso.
(Interrupção do som.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
V. Exa tem coordenado muito bem esse trabalho aqui,
no Senado, de haver a partilha, de haver a comunhão
entre os brasileiros, entre os Estados do País de uma
riqueza que é de todos nós, sem prejuízo dos que estão
produzindo. Eu acho que essa comunhão nacional é a
melhor coisa que há. Se restam dúvidas em relação a
isso, o Judiciário está aí para dirimi-las. Então, por isso
que eu acho que não foi a melhor saída a Presidente
da República entrar nessa. Eu acho que o caminho é
analisarmos agora esse veto, com os pés no chão, e
se, porventura, restar alguma questão a ser dirimida,
o Judiciário ainda tem tempo para dirimi-la. Nós não
queremos prejudicar ninguém. Agora, a comunhão nacional, a participação nacional é alguma coisa que é
nossa, e, sem dúvida alguma, esse é o melhor caminho.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Quero finalizar aqui, Sr. Presidente, apenas dizendo
que, na prática, a essência é que, mesmo na área já
licitada, trata-se de petróleo no mar. É uma riqueza de
todo o Brasil. Não há que se falar que Rio e Espírito
Santo são produtores, porque não são, pois a produção
no mar pertence à União. Essa é a essência.
Segundo: não há quebra de contrato, porque,
como sustento, o contrato é entre o Governo Federal,
a União e as empresas, e não há nenhuma alteração
nesse aspecto no projeto.
Terceiro: se há um ponto que eu acho que deve
ser considerado – e eu quero aqui que o Senador Lindbergh possa nos ouvir –, ele diz respeito àquilo que
os Estados já recebem. Ou seja, da área já licitada – é
um fato –, em 2012, em vários campos foram geradas
extrações de petróleo, e desses campos foram geradas
receitas para Estados e Municípios, como Rio, Espírito
Santo e seus Municípios. É dessa receita que é feita a
antecipação de royalties.
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sei
que estou abusando da boa vontade de V. Exª, mas
já concluo.
É dessas receitas que se faz a antecipação.
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Então, o que temos sustentado? Um exemplo:
se nós pegarmos as receitas de 2012 para Rio e Espírito Santo como patamar, não há que se falar em
prejuízo em relação à antecipação. Por quê? Porque
há exemplo de outras receitas, como IPI, Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica, enfim, que também fazem
antecipações, por exemplo, através de financiamentos.
Agora mesmo a Presidente acaba de liberar 20
bilhões de empréstimo do BNDES com um juro simbólico de 1%, 1,5%. O que é isso? Na verdade, é uma
antecipação de receita. Como isso vai ser pago? Com
dinheiro das receitas dos Estados que ali estão contraindo. No caso dos royalties, ali é cobrado um ágio
e, a partir dali, é feita a antecipação.
Então, é essa receita base que sustenta o pagamento. É por essa razão que eu defendi, quando lá na
Câmara, o Projeto Zarattini como um projeto adequado
para o entendimento. Infelizmente, não houve abertura para o entendimento. Nesse ponto, eu sustento, fui
Governador junto com ele, meu colega Sérgio Cabral,
um Líder importantíssimo do PMDB, mas acho que,
naquele instante, houve um erro em não se buscar um
entendimento. Aliás, registro que o Governador Casagrande, do Espírito Santo, manifestou publicamente
uma posição favorável àquele entendimento.
Então, eu acho que é possível, mesmo com requerimento de urgência, abrirmos os espaços, as
condições, para o entendimento. Como fazer isso?
Quem sabe, na própria medida provisória, que tramita nesta Casa.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Era
isso, Sr. Presidente, mas quero aqui manifestar: sou do
Partido da Presidenta da República, mas, nesse caso,
já manifestei ao meu Líder e ao meu Governo que estarei defendendo os interesses maiores do povo que
represento aqui, do Estado do Piauí.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra ao ilustre Senador
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu subo a esta tribuna primeiro para falar que o veto da Presidenta Dilma foi um
veto equilibrado. Muita gente acha que: “ah, o Rio de
Janeiro ganhou”. Senhores, nós ganhamos a parte
que já estava contratada. Daqui para frente, Senador
Jarbas Vasconcelos, há uma mudança muito grande.
A Presidenta Dilma preservou o projeto do Senador
Wellington Dias em relação aos contratos daqui para
frente, tanto em concessão, quanto em partilha. Vou dar
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um exemplo: os Municípios produtores, por exemplo,
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, recebiam, pelo
atual modelo, 26,25%. Sabe para quanto vai cair na
partilha? Para 5%. Na concessão, os Municípios que
recebiam 26,25% caem para 4%. Então, a Presidenta
fez um veto, a meu ver, equilibrado. Preservou a parte
que já estava contratada, citando o art. 5º da Constituição, quando fala de direito adquirido e ato jurídico
perfeito, mas aceitou integralmente o projeto aprovado
no Congresso Nacional em relação ao futuro. Então,
veja bem, foi uma saída equilibrada.
Para os senhores terem uma ideia, juntando Estados, Municípios produtores e Municípios afetados,
pela regra atual, 61,25% ficam com os produtores e
apenas 8,75% com os não produtores. E sabem para
quando vai? Os não produtores sobem para 49% e os
produtores caem de 61% para 29%.
Agora, eu queria chamar a atenção dos senhores para outro aspecto. Eu quero trazer aqui o texto do
veto da Presidenta Dilma. Eu queria chamar atenção
para o que eu acho que era o melhor caminho a seguirmos, um caminho de acordo a partir desse veto.
Senhores, eu vou abrir aqui o trecho do veto – só um
segundo, desculpe, estou aqui no meu iPad. Senador
Wellington Dias, no veto da Presidenta Dilma, ela cita
o art. 5º, quando fala de direito adquirido, de ato jurídico perfeito, mas ela cita – e eu quero ler um trecho do
veto – o art. 20, §1º. Vou ler a razão do veto ao art. 3º:
As novas regras de distribuição dos royalties
previstas no art. 3º do projeto, ao não ressalvar
sua aplicação aos contratos já em vigor, violam frontalmente o disposto no inciso XXXVI
do art. 5º e no §1º do art. 20 da Constituição.
Os royalties fixados na legislação constituem
uma compensação financeira dada aos Estados e Municípios produtores e confrontantes
em razão da exploração do petróleo em seu
território. Devido a sua natureza indenizatória,
os royalties incorporam-se às receitas originárias destes mesmos entes, inclusive para
efeitos de disponibilidade futura.
O que eu quero dizer aqui aos senhores é o seguinte: nós aceitamos o que saiu do veto da Presidenta
Dilma. Não é o que nos atendia, de início. Há gente no
Rio que reclama, há Municípios que reclamam, mas
aceitamos aquilo.
Eu quero chamar atenção dos Estados não produtores, dos Parlamentares. A arrecadação de receitas
desses recursos, Senador Wellington, Senador Moka,
vai ser muito importante para esses Estados não produtores no futuro.
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Se os senhores optam por esse caminho de derrubar o veto, nós vamos judicializar tudo. Eu chamo
atenção que, se formos ao Supremo, com base nesses
argumentos, os senhores podem, na minha avaliação,
perder o que conquistaram em relação ao futuro, o que
não é pouca coisa. Estou convencido, com base nesse
veto, até a questão futura entra em discussão, porque
ela está vinculando claramente a compensação.
Estou falando isso porque o que a gente quer
mesmo aqui é um entendimento, que não haja derrubada do veto. Eu sei da situação financeira difícil dos
Estados e Municípios não produtores. Nós sabemos
disso, há uma desaceleração da economia, a desoneração está atingindo Estados e Municípios, mas nós
temos outro caminho de resolver o momento. Hoje discutimos com o Ministro Mantega a questão da dívida
pública. Agora, eu acho, sinceramente, que a derrubada do veto vai ser ruim para todo mundo, inclusive
a conquista que os Estados não produtores tiveram
aqui em relação ao futuro vai estar em jogo e vai ser
analisada pelo Supremo Tribunal Federal.
Concedo aparte ao Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Lindbergh Farias, quero parabenizar V. Exª pela
forma brilhante com que defende, com entusiasmo,
com paixão, a sua tese.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Obrigado.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Isso me
deixa orgulhoso até como seu companheiro de partido.
Como eu dizia há pouco, não se trata de uma situação
de divergência intrapartido, nem entre os partidos, nem
quem é base e quem é oposição. Na verdade, é algo
que unifica posições dos diferentes Estados. Apenas
pelo que V. Exª mesmo acabou de ler, é verdade, é uma
compensação. O que é o royalty? Não há imposto, não
há tributo, então, é cobrado da empresa que ganha o
direito de explorar um campo. Essa empresa é dona
do petróleo na concessão, ela pode pegar o petróleo,
vender bruto, refinar, vender querosene, vender gasolina, enfim, ela tem toda a liberdade sobre o petróleo.
Ela paga, na verdade, um bônus, no momento em que
concorre à licitação e, em seguida, paga uma compensação financeira. Essa compensação financeira são os
royalties e a participação especial, que foi criada em lei
mais à frente. Agora veja só, aí mesmo, quando V. Exª
lia, ela é paga à União, Estados e Municípios. O que
ela quer dizer? Que tem uma parte que é da União,
sempre; e uma outra parte que pertence a Estados e
Municípios. E o que V. Exª lê também: que onde tem só
Estados e Municípios no seu território – no seu território. Ou seja, o mar é território da União. O mar não é
território de nenhum Estado individualmente. Então, é
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por isso que eu sustento, com a maior convicção, que
não há, naquilo em que trabalhamos no projeto aqui,
aspectos de inconstitucionalidade. É por isso que eu
acho que o caminho adequado é este do entendimento – é o do entendimento. Por quê? Porque eu acho
que é importante considerar sim, mesmo sendo dois
Estados e do outro lado 24, os interesses do povo capixaba e do povo carioca. É isso que eu também defendo. Muito obrigado.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Mas o que eu queria chamar a atenção de V. Exª, Senador Wellington – e vou ler novamente – é que aqui, e
os nossos pareceres, tanto do Prof. Célio Borja, como
do Prof. Luis Roberto Barroso, no veto da Presidenta, apontam um efeito de vinculação nos royalties aos
Estados produtores e confrontantes. De forma que a
minha opinião é a seguinte: se for para o Supremo Tribunal Federal – se for para o Supremo Tribunal Federal
–, a conquista que os Estados não produtores tiveram
aqui pode ser derrubada.
Eu quero ler o texto novamente, para o senhor
entender a vinculação: “Os royalties fixados na legislação em vigor constituem uma compensação financeira
dada aos Estados e Municípios produtores e confrontantes, em razão da exploração do petróleo.”
Olha a vinculação.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – No entendimento de V. Exª, quem são os produtores?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Os produtores?
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Quem
são?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Rio de janeiro, Espírito Santo, e muitos outros.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Não são.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Inclusive o Estado de V. Exª vai fornecer.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Esse é
que é o problema. Esse que é o problema: o Rio, no seu
território; Espírito Santo, no seu território, não são produtores. Os produtores são: Ceará, Amazonas, Bahia,
Rio Grande do Norte, que produzem no seu território.
É só para isso que quero chamar a atenção.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – V. Exª me
concede um aparte, Senador?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – É
claro. Concedo um aparte ao Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Com todo
o respeito a V. Exª, este debate não vai a lugar nenhum.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Vai.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – A tese do
Senador Wellington é conhecida desde o projeto Vital do
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Rêgo. E ele sabe que eles venderam, para os Estados
deles e para a população, gato por lebre. O povo hoje,
no País, em cada Estado, acha que royalty é petróleo.
O petróleo, o mineral, o que está debaixo do solo, do
subsolo, é de todos, diz a lei. Mas royalty – todo mundo sabe – é pagamento de passivo ambiental. Eu só
quero dar uma contribuição a V. Exª. É passivo social;
uma série de passivos. É pagamento de aluguel. Só
para trocar tudo isso em nota de R$1,00 para quem
está em casa entender. A Presidente Dilma vetou e
ela deu uma contribuição respeitosa ao País, porque
ninguém virá mais aqui disputar uma licitação com um
País que quebra contrato e vive de insegurança jurídica. V. Exª falou corretamente: se o veto for derrubado,
e ao vetar ela foi muito corajosa – quero aplaudir com
todas as minhas forças – e compreensiva, mostrando
compreensão da Constituição brasileira, como Chefe de Estado, reconhecendo que nenhum país deste
mundo e nenhum empresário, nenhuma empresa virá
aqui disputar licitação de postos de petróleo com insegurança jurídica, porque nós vamos judicializar, caso
o veto seja derrubado, mas a Presidente Dilma cumpre o que já dizia lá no governo Lula quando ela só
era Ministra, e foi Ministra das Minas e Energias. Não
é alguém cega, não lúcida e que tomou uma posição
meramente política, até porque o Colégio Eleitoral do
Espírito Santo, ó o tamanhozinho. Não podia achar que
vai resolver politicamente no Brasil só com o Colégio
Eleitoral do Rio porque é grande. Mas ela tomou uma
atitude grande, uma atitude, realmente, de Chefe de
Estado. Dizer que os Estados produtores do Brasil não
são o Espírito Santo nem o Rio, é até uma brincadeira...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Eu queria só concluir dizendo o seguinte, Srªs e Srs.
Senadores, primeiro agradecer o aparte do valente Senador Magno Malta nessa luta. O Senador Wellington
Dias sabe que em relação à exploração de petróleo
no mar, Senador...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES. Fora do microfone.) – Sabe tanto que saiu...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Senador Magno Malta, em relação à exploração de
petróleo no mar, a gente tem o exemplo no Rio de
uma cidade como Macaé, que, em 20 anos, triplicou
sua população. Mas eu estou aqui não no sentido de
defender uma posição A ou uma posição B. Eu subi a
esta tribuna porque eu, sinceramente, acho que tem
que haver um caminho de entendimento, que a derrubada do veto é o pior dos caminhos.
A judicialização, inclusive, pode levar a conquistas
assumidas por esse Congresso Nacional em relação
aos Estados não produtores, porque estou convencido
de que a parte nossa, que já foi contratado, como falou
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a Presidenta, isso é direito adquirido. Não é só o veto
da Presidenta que diz isso. O Supremo vai dizer isso.
Agora, ao invés de parecer uma postura combativa,
vamos levar ao veto.
Os senhores podem estar perdendo a conquista que tiveram, porque alguém acha que o Supremo
Tribunal, depois desse veto da Presidenta Dilma, não
vai concordar com a tese do direito adquirido, o ato
jurídico perfeito? Os senhores acham, sinceramente,
que, em relação ao que está passado no Supremo
Tribunal Federal, tem chance? Não, não tem chance!
Agora tem chance de perder do futuro, por isso
estou subindo a esta Tribuna, não é para incendiar, é
para acalmar. E o que queria era o seguinte: Que os
Governadores dos Estados não produtores mandassem suas procuradorias estudar o veto, mandassem,
fizessem uma análise jurídica rigorosa, porque no calor
dos acontecimentos a decisão da derrubada do veto
pode ser contra os Estados não produtores. Então é
hora de esfriar a cabeça e ter uma análise jurídica, cada
Estado fazer isso. Se fizerem isso, eu tenho certeza,
que vão vê que essa derrubada do veto não é o melhor
caminho. Então é esse o apelo que nós fazemos aqui.
Nós queremos e tivemos hoje uma reunião – encerro dizendo isso – com o Ministro Guido Mantega,
onde a gente falava da necessidade de renegociar as
dívidas públicas, de aumentar a capacidade de investimento de Estados e Municípios. Mas o sentindo da
minha fala aqui hoje eu acho que os senhores entenderam, é para tentar, eu acho sugerir aos Estados não
produtores, aos seus representantes para fazer uma
análise jurídica, rigorosa. Agora não é hora de agir com
o coração, agora é hora de calma e de paciência para
a gente construir um entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Antes de passar a palavra ao próximo
orador, a Presidência lê os seguintes comunicados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs.
Parlamentares que a sessão conjunta do Congresso
Nacional, convocada para hoje, dia 4 de dezembro, às
12h30, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à deliberação de Projetos de Lei do Congresso
Nacional, foi transferida para hoje às 19h30.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência designa o Senador João
Costa, em substituição ao Senador Vicentinho Alves,
e o Senador Cidinho Santos, como membros titulares,
para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento nº 1, de 2012-CN, nos
termos do Ofício nº 196, de 2012, da Liderança do
Bloco Parlamentar União e Força no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 196/2012-BLUFOR
Brasília, 3 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que indico, pelo Bloco Parlamentar União e
Força, para integrarem a Comissão Mista Parlamentar
de Inquérito – CPMI, destinada “A investigar práticas
criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’ da Polícia
Federal,” o Senador João Costa, em substituição ao
nobre Senador Vicentinho Alves, e o Senador Cidinho
Santos, como membros titulares.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Sr. Presidente, vai ter Ordem do Dia? Já são
16h50.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Secretária informa que sim.
Concedo a palavra, e já se encontra na tribuna,
para uma comunicação inadiável, ao Senador Inácio
Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu tenho
a opinião de que nós devemos tratar essas questões
da Federação, de fato, com muita calma, com muita
tranquilidade, examinando a questão sempre de forma muito objetiva.
A discussão em torno da redistribuição dos royalties foi suscitada no debate do novo Marco Regulatório.
Foi exatamente uma descoberta especialíssima em
alto mar que permitiu um amplo debate em torno da
redistribuição de royalties e participações especiais.
É bom que nós estejamos atentos para o custo das matérias em debate no Congresso Nacional e
no Senado. Nós temos a questão do FPE, que ainda
não conseguimos um acordo – já avançado, mas não
conseguimos – em torno de uma proposta que está se
buscando fechar com o relatório do Líder do Partido
dos Trabalhadores nesta Casa, que já apresentou uma
proposta. Nós não conseguimos fechar, ainda, em torno
dessa proposta do Líder Walter Pinheiro, mas há um
debate em torno dessa matéria. Não é uma questão
fácil essa do FPE.
Segundo. É a equalização da alíquota de ICMS
interestadual. Eu quero dizer que, salvo melhor juízo,
Norte e Nordeste não se saem bem na proposta que
está sendo discutida. Vão perder. O Ceará perde algo
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em torno de R$300 bilhões, ou mais. Isso na discussão de ICMS.
Depois, vem o problema da redistribuição de royalties. E nós somos um Estado produtor. O Ceará produz
petróleo; Rio Grande do Norte produz petróleo; Sergipe
produz inclusive em terra, no mar e em terra; Bahia, no
mar e em terra. Esses Estados todos, agora mesmo
a Petrobras anunciou uma descoberta alvissareira no
Ceará: uma jazida com milhões de barris de petróleo.
Assim mesmo, nós examinamos que o debate
iniciado com o novo Marco Regulatório precisava ter
alcançado um caminho mais adequado para distribuir
a riqueza de todos. Quando, Srªs e Srs. Senadores,
descobriu-se o pré-sal, nós decidimos e aprovamos,
aqui neste plenário, o aporte do Tesouro Nacional de
R$50 bilhões para a Petrobras – R$50 bi. Não é dinheiro do Rio de Janeiro, não é dinheiro do Espírito Santo,
não é dinheiro de São Paulo, não é dinheiro do Paraná,
não é do Rio Grande do Sul, não é da Bahia, não é do
Ceará, não é do Piauí, não é do Amazonas, não é do
Pará. É dinheiro do Brasil! É o Brasil inteiro investindo
na expectativa de explorar uma de suas maiores riquezas, que é exatamente o petróleo e o gás que vêm da
bacia do pré-sal. Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é que nós devemos buscar um caminho
adequado, com o máximo de tranquilidade.
Eu vejo, por exemplo, que a vinculação de royalties e do Fundo Social do Pré-Sal com a educação é
algo correto. Aliás, quando aprovamos a distribuição
dessa riqueza e criamos o Fundo Social do Pré-Sal,
emenda de minha autoria, do Senador Valadares, da
Senadora do Estado de Rondônia, nossa colega Fátima
Cleide, que foi sequenciada pelo Senador Cristovam e
um conjunto de outros Senadores, nós aprovamos a
emenda. A emenda, Senador Wellington, é absolutamente igual ao que veio agora na medida provisória. Se
nós tivéssemos aprovado, e não vetado, essa emenda
em 2010, nem estaria precisando dessa medida provisória, incluindo o pré-sal.
Agora, isso é correto, está bem ajustado. O que
não está bem ajustado é o método de distribuição da
riqueza e de examinar o projeto nacional. Se você não
tem compensações industriais adequadas, se você não
tem beneficiamento adequado da nossa produção de
produtos primários, se nós continuamos exportando
ferro e contratando os trilhos na China, aí, sinceramente, nós temos que encontrar uma salvaguarda. E
essa riqueza transformou-se numa possibilidade de
salvaguarda. Os nossos Estados, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, nesse caso, por uma ideia, um trabalho, um esforço de um Governador ou outro, estão
em situação difícil. É difícil a situação dos Estados e
é difícil também a situação dos Municípios.
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Há uma proposta em curso, em debate, uma proposição que foi levantada pelo Senador Luiz Henrique,
de que nós possamos utilizar 20% da dívida dos Estados para investimentos. Isso para dar um alívio nas
negociações que foram feitas, que levam Estados a
usarem 15% da sua receita por mês. É uma barbaridade.
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
...índices que levam, Sr. Presidente, a comprometer
18%, 19% da receita de um Estado, por mês. É uma
barbaridade!
Eu não acredito que nós possamos continuar
dessa maneira. A redistribuição do bolo tributário de
forma mais adequada, a redistribuição das alíquotas,
fruto de benefícios como os royalties do petróleo e do
gás, é uma necessidade imediata.
Nós temos que sentar, e isso exige Governo Federal, Estados, Municípios e o Congresso Nacional. É
aqui que nós temos que discutir. Não se discute, não
se debate o direito do Governo muito menos o do STF.
Sei lá o que o STF vai decidir. Eu não posso antecipar
aqui que o STF vai dizer: não, o Senador...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
(Fora do microfone: Wellington Dias) ...tem razão ou
o contrário, quem tem razão é o Senador Lindbergh.
Eu não consigo fazer esse prévio julgamento em
relação à posição dos juízes que têm assento no STF.
Eu acho que nós temos que buscar cumprir o nosso
papel aqui no Congresso Nacional. Tivemos uma vitória parcial quando aprovamos; agora nós temos que
examinar. Eu não quero entrar nessa ideia de que nós
vamos nós perder tudo se nos arriscarmos a derrubar
o veto aqui no Congresso Nacional.
Eu acho que não é exatamente assim que devemos tratar a questão.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador, primeiro parabenizar V. Exª pela forma competente
com que trata do tema. E lembra, inclusive, um ponto
fundamental, ou seja, os investimentos que foram feitos lá atrás, para ter as pesquisas, agora, para poder
ter a prospecção, são investimentos de toda a Nação.
Segundo, apenas para lhe dizer que, na verdade, essa
parte que foi dita aqui, de que a gente pode perder, já
foi sancionada. E, na minha visão, acho que o projeto
feito pelo relatório do Senador Vital do Rêgo tem plena
sustentação jurídica. Muito obrigado.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu sou dessa linha. Acho que não pode ser colocado
esse risco. É como se o Supremo tivesse que retroagir
no sentido de examinar aquilo que já foi conquistado.
Acho que o Supremo não entraria numa fria dessa
ordem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir
Moka, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo o Senador...
Pois não, pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Não sei se algum
Senador, antes de mim, “cobrou” da Mesa a Ordem do
Dia. Se foi cobrado, eu não estava aqui, estava almoçando. Então, eu peço a V. Exª que possa me orientar.
São 17 horas, o quórum é baixo, aparentemente.
Eu gostaria que V. Exª pudesse me orientar se haverá
ou não Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Logicamente, haverá. A que horas abrirá a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Mário Couto, eu estou assumindo a Mesa, na condição de 2º Vice-Presidente,
exatamente para iniciar a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA.) – Eu
lhe agradeço. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Estou, na verdade, aguardando a presença do Líder do Governo, que está chegando.
Parece que há um entendimento de que votemos
algumas matérias que estão acordadas. Em função disso, é que eu acho que o Líder do Governo está, neste
momento, se dirigindo ao plenário, para que possamos,
de imediato, iniciar a Ordem do Dia.
Enquanto o Líder do Governo não chega, concedo a palavra, dos inscritos presentes em plenário,
ao Senador Cássio Cunha Lima.
Só um minuto. Senador Mário Couto, ainda respondendo a V. Exª, afirmo que ao cabo dos dez minutos em que usará da palavra o Senador Cássio Cunha,
mesmo na ausência da Liderança, a Presidência vai
iniciar a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA.) –
Pois é, Presidente, sem querer criticar, acho eu que o
Líder do Governo deveria ser o primeiro a estar aqui,
sem querer tecer crítica a qualquer colega. Então, nós
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não temos por que esperar. O Senador descendo da
tribuna, V. Exª tomará as providências. E eu agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Muito obrigado. É que eu acho que
estão apostando no entendimento, e acredito que vai
acontecer.
Com a palavra o Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pela
terceira semana consecutiva, ocupo esta tribuna para,
novamente, tratar do grave problema da estiagem que
atinge o Semiárido do Nordeste.
Acabo de participar de uma audiência pública com
a presença do Ministro da Fazenda, Guido Mantega.
E aproveitei a presença de S. Exª para, diante de uma
autoridade do alto escalão do Governo Federal, tentar
chamar a atenção para a gravidade do problema, que
tem desestruturado, por completo, sobretudo a microeconomia do Semiárido do Nordeste.
E aqui não adianta o argumento, que vem sendo
usado de forma reiteradamente equivocada por parte
do Governo Federal, de que a atual seca não é tão
grave, porque, se fosse no passado, as consequências
seriam mais danosas. É amesquinhar a discussão, é
diminuir o impacto econômico que o Nordeste brasileiro
vem sofrendo por achar que a rede de proteção social
que foi criada, não importa no governo de quem, se de
Fernando Henrique Cardoso ou de Lula, hoje mitiga
as consequências dessa estiagem.
O fato é que a seca é um fenômeno natural, volta
a ocorrer no Nordeste com intensidade e tem atingido a nossa economia de forma absolutamente grave.
Semana passada mesmo, eu conversava aqui
com o Senador Wellington Dias, digno representante
do Piauí nesta Casa, e o Senador Wellington dizia:
“Cássio, no Piauí, já perdemos mais de 100 mil hectares de cajueiro; o nosso Estado, que é o maior produtor de mel, já não é mais, porque as abelhas estão
morrendo; o rebanho está desaparecendo”.
Portanto, não adianta dizer que existe hoje uma
rede de proteção, enquanto a economia real da região
está sendo duramente atacada e atingida, porque não
há crédito, nossos produtores estão endividados e não
há suplementação alimentar para o rebanho, porque o
Governo não consegue gerenciar a logística mínima
para a distribuição, por exemplo, do milho.
Estamos pedindo à Presidenta Dilma que edite
um decreto reconhecendo o estado de emergência na
região, de forma tal que possibilite, por exemplo, que a
Conab esteja dispensada das licitações que a lei exige
para a entrega desse milho.
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Hoje, diante do problema logístico da região, o
porto de Cabedelo, no Estado da Paraíba, dispõe de
15 mil toneladas para armazenamento. Ocorre que a
Conab não pode contratar direto essa silagem porque
ela está submetida à Lei de Licitações. E para promover a dispensa de licitação que faça que esse milho
chegue não apenas à Paraíba, mas também, Senador
José Agripino, ao Rio Grande do Norte, era preciso um
simples decreto reconhecendo aquilo que os Estados
e os Municípios já fizeram.
Mas a letargia do Governo assusta; assusta e
destrói – não quero ser dramático –; assusta e mata!
Porque é muito, muito grave o que está acontecendo.
Eu fazia referência, na semana passada aqui, meu
querido Antonio Barros e Cecéu, com a audiência de
vocês mais uma vez – e quero, desde já, manifestar
a minha solidariedade à luta que vocês estão desenvolvendo pelos direitos autorais –, mas, para voltar ao
tema da minha fala – reiterada, repito –, eu lembrava
a necessidade de olharmos para o problema da seca
com uma perspectiva ainda mais grave, Senador Inácio.
É que, além do problema conjuntural, nós estamos com o problema de desertificação do Semiárido.
Boa parte do território do Nordeste, que é Semiárido,
caminha para se transformar em uma região árida, sem
falar na paralisação das obras da transposição do São
Francisco, que têm sido alvo de matérias, sobretudo
do Jornal Nacional e do Jornal da Globo. Ontem mesmo, Beatriz Castro, de Pernambuco, Senador Jarbas,
que V. Exª conhece bem, fez uma belíssima matéria
dos produtores de Pernambuco indo até o Estado vizinho de Alagoas para conseguir alguma palma para
salvar o rebanho.
Portanto, a situação é muito grave e você tem
uma situação e uma realidade de completo abandono. Transposição com obras paralisadas, 43% da sua
execução realizada até aqui. Não há crédito, não há
suprimento de água nos caminhões-pipas num volume
suficiente, porque, na prática do dia a dia, os pipeiros,
Senador Mário Couto, estão trabalhando por R$8 mil,
enquanto o Governo Federal só repassa R$5 mil. As
prefeituras são obrigadas a complementar o restante
e não há volume de recursos suficientes para garantir
esse suprimento de água onde parte da nossa população continua consumindo água barrenta.
Então, a situação exige providências. E esta Casa,
tanto o Senado como o Congresso Nacional, precisa
reagir mais fortemente, sobretudo as nossas bancadas do Nordeste brasileiro, a fim de não retardar mais
essas providências. É a terceira semana que ocupo
esta tribuna para cobrar pelo menos o gesto do decreto de reconhecimento de emergência, para que as
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licitações possam ser, nos casos especificados por
lei, dispensadas.
Portanto, quero encerrar meu pronunciamento –
já vamos começar a Ordem do Dia –, fazendo...
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Senador Cássio.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– Senador Inácio, escuto com muito prazer.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – É
que nós temos o problema da silagem...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Sim.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – ...que
depende do processo licitatório, e o transporte, que
também depende de processo licitatório. Então, é
uma situação em que temos que instar nosso Ministro e nossa Presidente para a realidade. É a maior
seca, estamos contando, dos últimos 40 anos. Mas,
em alguns Estados, em termos de estragos econômicos, é, talvez, uma das maiores de todos os tempos.
Há o problema que estamos com essa salvaguarda
dos programas sociais, que têm protegido as cidades
dos antigos saques a que nós assistíamos. V. Exª fez
referência a isso há pouco, no debate com o Ministro
Guido Mantega. Mas a questão econômica, a tragédia
econômica dos nossos Estados é muito grande. No
Ceará é muito grande. E temos esta particularidade:
a oferta do milho para a criação de animais no nosso
Estado está absolutamente prejudicada pela silagem,
que tem que ser contratada nos termos da Lei de Licitações, e também os fretes, que têm que ser submetidos também ao mesmo processo licitatório. Acho que
deveríamos juntar esforços. Se for o caso, formarmos
aqui uma comissão e ir ao nosso Ministro e ao nosso
Presidente da Conab, para fazer uma embaixada junto
ao Governo, no sentido de fazer esse reconhecimento
público para facilitar o processo de socorro ao povo
e à nossa economia, simultaneamente. Agradeço a
oportunidade de fazer referência ao tema tão importante que V. Exª destaca, neste momento, da tribuna.
Muito obrigado.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – O agradecimento é meu, Senador Inácio Arruda,
pela sua intervenção.
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– Apenas para informá-lo que, há aproximadamente
15 dias, a Bancada da Paraíba esteve reunida com o
Ministro da Agricultura e também com a direção da
Conab, e recebemos exatamente essa informação.
Quando fiz referência à Conab, eu tratava do aspecto
logístico como um todo, não apenas do armazena-
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mento, como também do transporte, como muito bem
complementou V. Exª.
Foi exatamente o pleito apresentado pela equipe
técnica da Conab, e referendado pelo Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, que sinalizava para a necessidade dessa providência. O fato é que o tempo está
passando, a situação se agravando, e o Nordeste, na
sua economia, continua ao deus-dará.
Muito obrigado pela atenção de todos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Cássio Cunha.
Declaro aberta a
ORDEM DO DIA
Por favor, Senador José Pimentel, queira anunciar
o acordo possível hoje aqui no plenário. A Presidência
aguarda o pronunciamento de V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, conversando com
os Líderes aqui presentes, em especial com a Oposição,
temos acordo para votar o Item 1, que trata do Projeto
de Conversão nº 24, da Medida Provisória nº 580. E os
demais... O item 2 continuaria na pauta para amanhã.
Portanto, esse é o entendimento que estamos
fazendo nesta fase primeira da sessão. E também votar o Requerimento nº 12, da Ordem do Dia de hoje,
que trata do FPE, para que possamos ter a tramitação,
conforme aqui requerido.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência consulta as demais Lideranças em relação ao acordo mantido.
Não havendo, por parte dos Srs. Líderes presentes...
Vamos passar, então, à Ordem do Dia.
Primeiro item da pauta:
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 24, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 580, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 24, de 2012, que altera as
Leis nºs 11.759, de 31 de julho de 2008, que
autoriza a criação da empresa pública Centro
Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada
S.A. CEITEC, 11.578, de 26 de novembro de
2007, que dispõe sobre a transferência obrigatória de recursos financeiros para a execução
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de
ações do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, e 12.462, de 4 de agosto de
2011, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 580, de 2012).

DEZEMBRO 2012

66120 Quarta-feira 05

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

545

Dezembro de 2012

Parecer sob nº 32, de 2012, da Comissão
Mista, Relator: Deputado Afonso Florence (PT-BA) e Relator Revisor: Senador Anibal Diniz
(PT–AC); favorável à Medida Provisória, nos
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 24,
de 2012, que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – E no mesmo sentido do Senador José
Agripino.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos: foram
apresentadas à Medida Provisória 29 emendas; a matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia
20 de novembro, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 24, de 2012, apresentado pela Comissão
Mista; o prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado
por igual período pelo ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional nº 47, de 2012, e se esgota no
dia 24 de fevereiro de 2013; o projeto de Lei de Conversão nº 24, de 2012, foi lido no Senado Federal no
dia 26 de novembro.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária.
Para encaminhar.
Não havendo quem queira, a Presidência coloca
em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os
pressupostos de relevância e urgência, adequação
financeira e orçamentária permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão, da medida provisória e das emendas, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira, encerro a discussão.
Há, sobre a mesa, requerimento de destaque
que passo a ler.
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado do art. 4º do Projeto de Lei de
Conversão nº 24, de 2012, proveniente da Medida
Provisória nº 580, de 14 de novembro de 2012, do
Senador Randolfe Rodrigues.

Sr. Presidente,
Nos termos do inciso I, letra a, do art. 314, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro destaque
para votação em separado do artigo 4º, do Projeto de
Lei de Conversão nº 24, de 2012.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.057, DE 2012
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado do art. 4º do Projeto de Lei de
Conversão nº 24, de 2012, proveniente da Medida Provisória nº 580, de14 de setembro de 2012.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues, PSOL-AP.

É o seguinte o Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.058, DE 2012

Justificação
O dispositivo em apreço insere o inciso V ao
art. 1º da Lei nº 12.462/2011, que Institui o Regime
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, para
estendê-lo às licitações e contratos necessários à
realização de obras e serviços de engenharia no
âmbito dos sistemas públicos de saúde (ou Sistema
Único de Saúde).
Sobredito regime de contratação pública é objeto
de gravíssimas críticas em razão de flexibilizar os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal).
Sala das Sessões, – Senador José Agripino.
Art. 4º O art. 1º da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ............................................................
........................................................................
V – das obras e serviços de engenharia no
âmbito dos sistemas públicos de saúde.” (NR)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, de de 2012. – Deputado
Afonso Florence, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – E também no mesmo sentido do Senador Alvaro Dias.
É o seguinte o Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.059, DE 2012
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do Artigo 4º do Projeto de Lei
de Conversão nº 24, de 2012.
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Justificação
Ao permitir que o RDC seja aplicado também às
licitações e contratos para obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o
governo fere de morte, mais uma vez, a lei de licitações.
O que se deveria exigir é mais fiscalização e não
menos. Mas o desejo petista de libertar-se das amarras
da lei de licitações é antigo, e recorrente.
Desde o governo Lula, a gestão federal convive
muito mal com os sistemas de controle existentes no
país.
Além do mais, o artigo destacado fere o disposto
na Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre
a elaboração, redação e alteração dos atos normativos
primários previstos no art. 59 da Constituição Federal,
e que é taxativa em determinar que uma proposição
trate apenas de uma única disciplina, para que se respeite o preceito básico de clareza, precisão e ordem
lógica no texto legislativo.
§ 4º Os editais de licitação e os contratos decorrentes do disposto no § 3º deverão reproduzir as cláusulas relativas à exigência de aquisição de produtos
manufaturados nacionais e serviços nacionais constantes do termo de compromisso a que se refere o art. 3º.”
Art. 4º O art. 1º da Lei nº 12.462, de 4 de agosto
de 2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º ............................................................
........................................................................
V – das obras e serviços de engenharia no
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
..................................................................”(NR)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Peço a atenção das Srªs e dos Srs.
Senadores que vou colocar e discussão o destaque.
(Pausa.)
Encerrada a discussão.
Vou colocar em votação o destaque do requerimento dos três Senadores.
Para encaminhar.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para encaminhar pela Liderança do Governo.
O Governo encaminha “não” ao requerimento
de pedido de destaque de votação em separado. E
aproveito também, Sr. Presidente, para comunicar a
V. Exª, que num esforço – e aqui quero reconhecer a
importância que tiveram os nossos Líderes de Oposição, tanto o Líder Alvaro Dias quanto o Líder Agripino
Maia – com todos os Líderes conseguimos construir
um acordo para que pudéssemos votar as duas MPs,
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tanto a 580 quanto a 583, no dia de hoje, tendo em
vista que a 583 é uma MP específica de crédito, que
não possui emendas. Portanto, poderíamos assim ter,
no dia de amanhã, a pauta sem medidas provisórias,
adiantando, desde já, o entendimento com as lideranças também com relação à questão do Ecad, para que
não tenhamos a votação desta matéria, inclusive de
retirar a urgência em função do entendimento amplo
entre as lideranças deste Senado em atendimento até
aos nossos compositores e artistas que aqui compareceram esclarecendo aos nossos líderes e aos Srs.
Senadores a utilidade e a demanda de todo o seu trabalho cultural tendo, portanto, que passar pelas comissões para um amplo debate e para o melhor domínio
da matéria em questão.
Apenas para fazer essa comunicação a V. Exª e
agradecer-lhe pela compreensão em função das tratativas que tivemos de buscar com todas as lideranças.
Repetindo, a base encaminha “não”, ao pedido
de destaque de votação em separado dos três requerimentos, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM –RN) – Sr.
Presidente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Para encaminhar o Senador Agripino
Maia, o Senador Acir Gurgacz e, logo em seguida, o
Senador Gim Argello.
Com a palavra o Senador Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
para ratificar a palavra do Senador Eduardo Braga, fizemos hoje, pela manhã, um acordo de entendimento
para agilizar votações. Em que sentido? Se votarmos
hoje as duas medidas provisórias, as duas MPs, fazendo
o registro devido, a MP nº 580 tem já o transcurso do
prazo estabelecido por acordo entre os líderes de três
sessões de deliberação. Já ocorreu o transcurso das
3 sessões. Da MP nº 583 ainda não. Hoje é o segundo dia de discussão, seria o segundo dia da busca de
entendimento. Ocorre o seguinte, estamos no final do
ano, devemos ter esta semana e a próxima semana,
não sei se na outra ainda teremos quórum para deliberação. A alternativa que temos para deliberar sobre
matérias, sobre projetos de lei em tramitação, com a
pauta aberta, seria o dia de amanhã, na medida em que
nós votássemos as duas MPs: uma com três sessões
transcorridas; a outra com duas sessões transcorridas.
Então, excepcionalmente, o Senador Alvaro Dias e eu,
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fizemos um entendimento com o Senador Eduardo Braga de votarmos para abrir uma brecha, amanhã, para
a votação de projetos de lei com a pauta desobstruída. Agora, na MP nº 580 apresentamos um destaque
para votação em separado por entendermos que abrir
o Regime Diferenciado de concorrência (RDC), para
matérias ou para despesas do SUS, como a construção
de hospitais, aquisição de medicamentos, aquisição
de equipamento hospitalar, sem concorrência ou com
concorrência frouxa, conosco não conta. Então, estamos apresentando um DVS – Destaque para Votação
em Separado, para encaminharmos o nosso posicionamento e o nosso voto contra a extensão a despesas
do SUS dentro do regime da RDC, por entendermos
que isso é uma porta aberta para a prática do ilícito e
da convivência com a improbidade.
De modo que, com esse encaminhamento e com
essas explicações, nós manifestamos o nosso apoiamento ao DVS, que não é só meu; é meu, do Senador
Alvaro Dias e de outros Srs. Senadores.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Continua, ainda, o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Para encaminhar, o PDT vota “não” para o pedido de destaque, Sr.
Presidente; essa é a indicação do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Gim Argello e, logo em seguida, Senador Renan Calheiros.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O encaminhamento do Bloco União e Força, da
mesma forma, como o encaminhamento do Governo,
é pela votação “não” ao destaque, e, da mesma forma como foi colocado aqui pelos demais Senadores,
agradeço a todos por essa união que foi feita hoje aqui,
no Senado, em prol dos compositores e dos artistas,
daqueles que fazem a música brasileira. O que eles
nos pediram foi mais tempo para poderem explicar
isso. Todos os compositores aqui estão presentes – já
tivemos várias reuniões hoje – e todos entenderam
que não fazia mais sentido ter o pedido de urgência
naquele projeto.
Então, eu, o Senador Renan Calheiros, o Senador Eduardo Braga, o Senador Aloysio e o Senador
Agripino entendemos que vamos discutir um pouco
mais. Já foi conversado com o Senador Randolfe e com
Lindbergh. Então, existe um grande entendimento para
que a gente possa colocar essa questão para fevereiro,
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para que possamos, aí sim, com muita calma e com
muita tranquilidade, achar o melhor caminho para os
nossos queridos artistas.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Renan Calheiros, V. Exª vai
encaminhar?
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é exatamente o que o Senador Gim Argello
falou: nós hoje tivemos uma agradável conversa com
os artistas que nos honram com as suas presenças
aqui no Senado Federal e combinamos, Sr. Presidente, antes de qualquer coisa, nós conhecermos mais
detalhadamente essa questão do Ecad para, afinal,
podermos deliberar com mais segurança.
De modo que esse foi um acordo que nós temos
muita honra de subscrever, de retirar esse assunto, por
enquanto, de pauta. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Mesa agradece.
Eu vou colocar em votação o requerimento.
Srs. Senadores que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, apenas para mais uma vez encaminhar no sentido de que os do Governo se manifestam
de forma contrária, levantando, portanto, o braço para
sua manifestação.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Rejeitado o requerimento.
Votação do projeto de lei de conversão que tem
agora preferência regimental.
Para encaminhar a votação (Pausa.)
Não há quem queira encaminhar.
Srªs e Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam
prejudicadas a Medida Provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 24, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 580, de 2012)
Altera as Leis n°s 11.759, de 31 de julho de
2008, que autoriza a criação da empresa pública Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica
Avançada S.A. – CEITEC, 11.578, de 26 de novembro de 2007, que dispõe sobre a transfe-
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rência obrigatória de recursos financeiros para
a execução pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios de ações do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, e 12.462, de 4
de agosto de 2011, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1º Os contratos firmados nos termos do § 3º
do art. 17 da Lei nº 11.759, de 31 de julho de 2008, e
em vigor na data de 14 de setembro de 2012 poderão
ser prorrogados por mais 12 (doze) meses, a contar
da data de seu encerramento, por deliberação do Conselho de Administração da Empresa Centro Nacional
de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. – CEITEC.
Art. 2º A Lei nº 11.759, de 31 de julho de 2008,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:
“Art. 18-A. É dispensada a licitação para a
contratação da Ceitec por órgãos e entidades
da administração pública para a realização de
atividades relacionadas a seu objeto.”
Art. 3º A Lei nº 11.578, de 26 de novembro de
2007, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 3º-A:
“Art. 3º-A Os editais de licitação e os contratos
necessários para a realização das ações integrantes do PAC, sob a modalidade de execução direta ou descentralizada, poderão exigir a
aquisição de produtos manufaturados nacionais
e serviços nacionais em setores específicos
definidos em ato do Poder Executivo Federal.
1º Para cada setor, o Poder Executivo Federal:
I – estabelecerá regras e condições requeridas
para caracterizar os produtos manufaturados
nacionais e os serviços nacionais;
II – indicará as normas técnicas brasileiras
específicas a serem atendidas na fabricação
dos produtos manufaturados e na prestação
dos serviços adquiridos;
III – fixará o percentual mínimo de produtos
manufaturados nacionais e de serviços nacionais a ser adquirido;
IV – definirá a forma de aferição e de fiscalização do atendimento da obrigação de aquisição de produtos manufaturados nacionais e
serviços nacionais.
§ 2º O Poder Executivo Federal acompanhará e
avaliará periodicamente a implantação da exigência de aquisição de percentual mínimo de
produtos manufaturados nacionais e serviços
nacionais, conforme disposto em regulamento.
§ 3º No caso de transferências obrigatórias
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a execução das ações do PAC,
poderá ser estabelecida a exigência de que
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trata o caput no termo de compromisso a que
se refere o art. 3º.
§ 4º Os editais de licitação e os contratos
decorrentes do disposto no § 3º deverão reproduzir as cláusulas relativas à exigência de
aquisição de produtos manufaturados nacionais
e serviços nacionais constantes do termo de
compromisso a que se refere o art. 3º.”
Art. 4º O art. 1º da Lei nº 12.462, de 4 de agosto
de 2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º ............................................................
........................................................................
V – das obras e serviços de engenharia no
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
..................................... ..........................”(NR)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Segundo ainda o acordo, Senador José
Pimentel, parece-me que houve um avanço no acordo...
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, o item 2...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – E nós temos condições de votarmos
também a Medida Provisória do item 02.
Item 2:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 583, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 583, de 2012, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da
Integração Nacional, no valor de seiscentos e setenta e seis milhões de reais, para
os fins que especifica.
Parecer sob nº 34, de 2012, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: Relatora: Senadora Angela Portela (PT/
RR); e Relator Revisor: Deputado Leonardo
Monteiro (PT/MG), favorável à Medida Provisória e contrário às Emendas nºs 1 a 9.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos: foram
apresentados à Medida Provisória nove emendas. A
matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia
27 de novembro. A Medida Provisória nº 583, de 2012,
foi lida no Senado Federal no dia 30/11.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira.
Para encaminhar (Pausa.)
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Não havendo quem queira encaminhar, a Presidência vai colocar em votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam os
pressupostos de relevância, urgência e adequação
financeira e orçamentária permaneçam como se encontram (Pausa.)
Aprovado.
Discussão da medida provisória e das emendas,
em turno único.
Para discutir. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação da medida provisória sem prejuízo das
emendas. (Pausa.)
Para encaminhar.
Não havendo quem queira encaminhar, as Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das Emendas de nºs 1 a 9,
de parecer contrário.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam
queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
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As Emendas de nºs 1 a 9 foram rejeitadas.
É o parecer.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 583, DE 2012
Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Integração Nacional, no valor de R$676.000.000,00, para os fins que
especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em
favor do Ministério de Integração Nacional, no valor
de R$676.000.000,00 (seiscentos e setenta e seis
milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Mesa consulta ao Plenário porque
anterior a V. Exª, o Senador José Pimentel havia anunciado que havia também acordo para o requerimento
de item da pauta de nº 12. Eu consulto os Srs. Líderes se podemos proceder à votação do Item de nº 12.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, apenas para um esclarecimento geral
para o Plenário. O Item nº 12 trata da tramitação da
matéria que é hoje fruto do amplo debate e da ampla
discussão nesta Casa, que é a nova redistribuição do
Fundo de Participação dos Estados.
Este requerimento não é um requerimento de
urgência, ao contrário, é um requerimento para a tramitação dos demais projetos também na Comissão de
Constituição e Justiça.
Entendemos todos que a aprovação desse requerimento não impede a construção de um entendimento
e de um acordo que possa advir de um novo requerimento que possa estabelecer urgência e que traga
todos esses processos para o plenário. Mas, tendo em
vista que o Requerimento nº 12 encontra-se à mesa
para a deliberação e votação já há algum tempo, entende a maioria dos Lideres que é prudente que nós
possamos fazer a votação desta matéria também no
dia de hoje, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência quer apenas e tão somente ratificar que não é um requerimento de urgência, conforme disse V. Exª. É para que a matéria possa
ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 12:
REQUERIMENTO Nº 958, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
958, de 2012, do Senador Ricardo Ferraço,
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35,
89, 100 e 114, de 2012 – Complementares, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal – FPE).
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias retornam ao exame da Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, seguindo posteriormente às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não há mais matérias cuja votação possa ser feita, pelo acordo produzido pelos Srs. Líderes.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 129, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 987, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito 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 literomusicais e de fonogramas.
4
SUBSTITUTIVO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 253, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.033, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara dos Deputados do Projeto De Lei Do
Senado nº 253, de 2009, de autoria do Senador
Expedito Júnior, que altera as Leis nºs 12.468,
de 26 de agosto de 2011, e 6.094, de 30 de
agosto de 1974; e dá outras providências (regulamenta a profissão de taxista).
Parecer da Comissão de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Renan Calheiros, favorável
ao Substitutivo da Câmara dos Deputados,
com ajuste redacional, que apresenta.
5
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 re-
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gime 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.
6
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.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 77, DE 2012
Discussão, em turno único, do 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).
Parecer favorável, sob nº 1.359, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Magno Malta.
8
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 380, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que institui a Política Nacional de
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia
e da Faixa de Fronteira.
9
REQUERIMENTO Nº 926, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
926, de 2012, do Senador Delcídio Amaral,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
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de Lei do Senado nºs 513, de 2007; e 127, de
2012, por regularem matéria correlata (serviços essenciais para efeito de greve).
10
REQUERIMENTO Nº 938, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
938, de 2012, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 83, de 2007 (que se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº
84, de 2007); e 127, de 2012, por regularem
matéria correlata.
11
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
957, de 2012, da Senadora Ana Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 351, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos (juros e correção
monetária no âmbito da Justiça do Trabalho).
13
REQUERIMENTO Nº 963, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
963, de 2012, do Senador Humberto Costa,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 300, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(crimes contra o sistema financeiro nacional
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.542, DE 2012
Da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sobre a Sugestão
nº 15, de 2011, originária do Projeto de Lei
do Senado Jovem nº 9, de 2011, que altera
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a
prevenção à violência nos estabelecimentos de ensino.
Relator: Senador Clovis Fecury
Relator ad hoc: Senador Anibal Diniz
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I – Relatório
A Sugestão (SUG) nº 15, de 2011, trata de proposta do Jovem Senador George Queirós, aprovada pelos
parlamentares do Projeto Jovem Senador, instituído no
âmbito do Programa Senado Jovem Brasileiro, criado
pela Resolução nº 42, de 2010. Pretende-se, com a
proposição, sugerir ao Senado Federal a tramitação
de projeto de lei que altere a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
A proposição busca inserir, entre as incumbências
dos estabelecimentos de ensino, a de promover programas de prevenção à violência, com o fim de assegurar
um ambiente escolar seguro, pacífico e solidário. De
acordo com a SUG, esses estabelecimentos poderão
estabelecer parcerias com as autoridades judiciárias,
sanitárias e de segurança pública.
Por fim, a parceria entre as escolas e as autoridades poderá, nos termos da sugestão, envolver atividades de capacitação continuada para os profissionais da educação, atendimento especializado para a
comunidade escolar, desenvolvimento de atividades
educativas e estudo de medidas de caráter preventivo e punitivo de agressões físicas e/ou psicológicas.
A justificação para apresentação e aprovação da
matéria menciona a violência na escola pública como
um dos maiores problemas da atualidade, que precisa
ser combatido com a implementação de ações educativas, de caráter preventivo contra as agressões, por
meio de parcerias entre as escolas e as autoridades
de saúde, as polícias militar ou civil e o próprio Ministério Público.
A proposta foi aprovada por 26 Jovens Senadores, em 18 de novembro de 2011, em sessão Plenária
realizada no âmbito da 1ª Legislatura do Projeto Jovem
Senador – instituído pela Resolução nº 42, de 2010.
II – Análise
Nos termos do parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 42, de 2010, tem tratamento de sugestão
legislativa, prescrito no inciso I do art. 102-E do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), a proposição
legislativa devidamente aprovada e publicada. Estão,
portanto, atendidos os pressupostos regimentais para
admissibilidade da SUG nº 15, de 2011.
Sobre a matéria, importa observar que, historicamente, a escola é considerada o local de criação,
desenvolvimento e consolidação de laços sociais. Nela,
abrem-se enormes possibilidades de enfrentamento da
violência Nela, podem-se construir programas de prevenção – com a finalidade de assegurar um ambiente
escolar seguro e pacífico –, que certamente reverberarão nos círculos sociais externos ao ambiente escolar.
Nesse processo, as parcerias sugeridas podem ser
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essenciais – parcerias em programas de capacitação,
que possam atender as especificidades do ambiente
escolar e promover a integração escola/sociedade.
A Sugestão nº 15, de 2011, de fato, oferece uma
possibilidade de minimizar o problema da violência no
País, por meio de ações no ambiente educacional. Assim, entendemos que a ideia deve ser objeto de debate e análise desta Casa, como proposição legislativa.
Por essa razão, julgamos pertinente sua aprovação e
transformação em projeto de lei do Senado.
III – Voto
Em face do exposto, votamos pela aprovação
da Sugestão nº 15, de 2011, nos termos do seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 438, DE 2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para dispor sobre a
prevenção à violência nos estabelecimentos de ensino.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso IX:
“Art. 12. ..........................................................
........................................................................
IX – promover programas de prevenção à violência, com o fim de assegurar um ambiente
escolar seguro, pacífico e solidário.” (NR)
Art. 2º Para os fins de que trata o art. 1º desta Lei,
os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer
parcerias com as autoridades judiciárias, sanitárias e
de segurança pública.
Parágrafo único. A parceria entre escolas e as
autoridades mencionadas no caput poderá envolver
atividades de capacitação continuada para os profissionais da educação, atendimento especializado para
a comunidade escolar, desenvolvimento de atividades
educativas e estudo de medidas de caráter preventivo e punitivo de agressões físicas e/ou psicológicas.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Um dos maiores problemas da atualidade é a
violência na escola pública, que vem amedrontado a
comunidade infra e extraescolar. Para combatê-la, é
fundamental a implementação de ações educativas, de
caráter preventivo contra as agressões, por meio de
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parcerias entre as escolas e as autoridades de saúde,
as polícias militar ou civil e o próprio Ministério Público.
Atualmente, no Brasil e no exterior, tornou-se frequente na mídia a veiculação de matérias referentes a
casos de agressões sofridas por servidores, professores e alunos no ambiente escolar. Esse tema tem sido
abordado em diversas salas de debate institucionais e
governamentais. A referida violência, proveniente de
fatores sociais, psicológicos e pedagógicos, demonstra o desafio da socialização e do respeito comum que
tem faltado na escola.
Diante dessa problemática, faz-se necessária a
edição de lei, para prever que as escolas, em parceria
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com o Ministério Público, a Polícia Militar e/ou Civil e
as autoridades de saúde, instaurem medidas educativas e preventivas de agressões entre professores,
dirigentes educacionais, orientadores, agentes administrativos e alunos. Isso é fundamental para que as
escolas sejam vistas como um lugar de paz e solidariedade, em que haja uma profunda preocupação com
a formação do cidadão.
Em face do exposto, esperamos contar com o
apoio dos nobres Parlamentares para aprovação da
matéria.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –
Senador Anibal Diniz, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
....................................................................................
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de:
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e
horas-aula estabelecidas;
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho
de cada docente;
V – prover meios para a recuperação dos alunos
de menor rendimento;
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VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade
com a escola;
VII – informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre
a execução de sua proposta pedagógica.
VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com
seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais,
sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como
sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
(Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009)
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município,
ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que
apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta
por cento do percentual permitido em lei. (Incluído pela
Lei nº 10.287, de 2001)
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Constituição, Justiça e Cidadania)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
1.542, de 2012, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 15, de
2011, que encaminha o Projeto de Lei do Senado Jovem nº 9, de 2011, proveniente do Programa Senado
Jovem, concluindo pelo seu acatamento, nos seguintes termos:
– Projeto de Lei do Senado nº 438, de 2012,
que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que “estabelece as diretrizes e ba-
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ses da educação nacional”, para dispor sobre
a prevenção à violência nos estabelecimentos
de ensino.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai às Comissões de
Educação, Cultura e Esporte; e de Constituição, Justiça e Cidadania, para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
1.543, de 2012, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 8, de
2011, que encaminha o Projeto de Lei do Senado
Jovem nº 1, de 2011, proveniente do Programa Senado Jovem, concluindo pelo seu acatamento, nos
seguintes termos:
– Projeto de Lei do Senado nº 439, de
2012, que proíbe a utilização de sacolas
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plásticas pelos estabelecimentos comerciais.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai às Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
para exame de mérito.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
1.544, de 2012, da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 19,
de 2011, que encaminha o Projeto de Lei do Senado Jovem nº 13, de 2011, proveniente do Programa
Senado Jovem, concluindo pelo seu acatamento, nos
seguintes termos:
– Projeto de Lei do Senado nº 440, de 2012,
que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
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de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, para dispor sobre
a assistência estudantil na educação superior.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, pareceres que serão
lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu o Ofício
nº 146, de 29 de novembro de 2012, do Ministro de
Estado do Esporte, em resposta ao Requerimento
nº 703, de 2012, de informações, de iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Comissão requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 344,
de 2012, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
comunicando que foi dado conhecimento aos membros
daquele Órgão técnico do inteiro teor da Mensagem
nº 22, de 2012, e recomendando seu arquivamento.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 344/2012/CMA
Brasília, 3 de dezembro de 2012
Assunto: Mensagem (SF) nº 22, de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) realizou, na 13ª reunião extraordinária de 10-4-2012, a leitura da Mensagem (SF)
nº 22, de 2012, nos termos do Ato nº 2, de 2009-CMA.
Informo que, transcorrido o prazo de sete dias
previsto nos ato supracitado, não houve qualquer manifestação por parte dos senadores membros desta
comissão, razão pela qual foi determinado o arquivamento da matéria.
Respeitosamente, Senador Rodrigo Rollemberg,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A matéria vai ao Arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 81,
de 2012 (nº 127/2012, na origem), do Banco Central
do Brasil, que encaminha, em atendimento ao disposto
na Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emis-
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sões do real referente ao mês de outubro de 2012, as
razões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Aviso nº 81, de 2012, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimentos que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
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Of. GSLMAT nº 533/2012
Brasília, 4 de dezembro de 2012

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 365, de 2012 e do Projeto de Lei do Senado nº 484, de 2008, por versarem
sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência cordialmente, comunico que em razão de compromisso político-partidário inadiável, deixei de comparecer à Audiência Pública da CPI do Tráfico de Pessoas, criada pelo
Requerimento nº 226, de 2011, realizada no dia 3 de
dezembro de 2012, na cidade de Natal – RN, requerendo seja determinado o cancelamento das despesas
referentes à passagem aérea e diárias.
Atenciosamente, Lídice da Mata, Senadora da
República.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.063, DE 2012

É lido o seguinte:

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A proposta de emenda à Constituição
que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela Liderança do Governo...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, pela ordem, Senador Mário
Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, foi criada
e aprovada aqui uma comissão para ir ao Pará fazer
uma investigação na Federação Paraense de Futebol.
Eu já tenho 5 nomes para compor a comissão.
Quero que V. Exª me ajude a resolver a questão.
Quantos nomes são, Presidente? São 5 ou 6? Como
deve ser feito: eu anuncio daqui, a Mesa copia os nomes
dos Senadores ou eu mando através de requerimento?
É óbvio, Presidente, que este ano nós não teremos mais oportunidade de ir ao Estado do Pará,
porque para a semana já se encerra. Mas eu adianto
os nomes e, logo no início da próxima legislatura, nós
vamos nos deslocar ao Estado do Pará.
Já que eu tenho 5 nomes interessados, que são
os Senadores Jarbas Vasconcelos, Mário Couto, Aloysio
Nunes, Flexa Ribeiro e Pedro Taques, queria saber se
eu encaminho por requerimento, se a Mesa vai fazer
isso através das lideranças ou se é indicação do autor
do requerimento.
Como devo agir, Presidente, por favor?
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Mário Couto, tenho na Mesa:
Tendo sido criada a Comissão Temporária
composta de seis membros titulares e igual
número de suplentes para, no prazo de 90 dias,
acompanhar a crise na Federação Paraense de
Futebol, solicito de V. Exª a indicação de dois
membros titulares e dois membros suplentes
para integrar a referida Comissão do Bloco
de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PCdoB e
PRB) de acordo com o cálculo de proporcionalidade em anexo.
Estou lendo para V. Exª, porque esses requerimentos...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Entendi. Então já entendi: é a Mesa que vai fazer, de acordo
com o partido e a proporcionalidade de cada partido.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O critério de proporcionalidade.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pronto, era essa a informação que eu queria.
Muito obrigado.
Eu gostaria que pudesse ser criada ainda este
ano, para que, no ano que vem, a gente possa se
deslocar.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não. Com certeza, amanhã o Presidente Sarney deverá assinar esses requerimentos.
Pela Liderança, o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
apenas pedir a V. Exª que siga a ordem de inscrição,
em decorrência de uma audiência que tenho, nesse
momento, no Ministério.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Inscrito, em seguida, o Senador Eduardo Lopes.
Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Quero, nesta tarde, cumprimentando a todos que
acompanham esta sessão, seja pela TV, pela Rádio
ou pela Internet, e aos presentes, trazer um assunto
que foi hoje muito falado na tribuna, que é a questão
dos royalties e o veto da Presidenta Dilma. E hoje
quero esclarecer a manifestação que fiz, na semana
retrasada, sobre a minha expectativa em relação ao
veto presidencial aos dispositivos do Projeto de Lei
do Senado nº 448, de 2011, que visavam usurpar de
forma truculenta compensações financeiras asseguradas constitucionalmente aos Estados produtores
de petróleo.
Naquela oportunidade, esclareço, não duvidei da
coragem e da força pessoal da Presidente Dilma para
enfrentar o tema e vetar a proposta. Em minha análise
política, considerei a possibilidade de ela não vetar,
pois esse veto estaria sujeito ao referendo do mesmo
Congresso Nacional que aprovou aquela usurpação
de direitos. Dessa forma, não vetando, a Presidenta
evitaria um desgaste político inútil.
Os Senadores que me antecederam, em especial o Senador Lindbergh, do Rio de Janeiro, falaram
sobre a questão do veto. O Senador Lindbergh falou
aqui sobre discutirmos isso, não derrubarmos o veto.
Eu também concordo com o pensamento de S. Exª.
Não consigo pensar de outra forma que não seja o
Supremo Tribunal decidir a questão em favor dos Esta-
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dos produtores no que diz respeito à não violação dos
contratos já licitados. Isso para mim é ponto pacífico.
Caso o veto venha a ser derrubado no Congresso... Já estamos vendo movimentações de Senadores
e Deputados. Até li na imprensa que eles disseram que
vão virar de cabeça para baixo a MP que foi editada
ontem, numa edição extra do Diário Oficial.
Posso até imaginar, como pensava duas semanas atrás, que, pelo fato de o veto presidencial não ser
terminativo, por ficar sujeito à deliberação do Plenário
do Congresso Nacional... No momento eu não achava,
politicamente, que a Presidente viesse a vetar, mas,
é claro, fico muito feliz com a atitude, com a coragem
da Presidenta de vetar, mostrando assim o que considero... No alto da sua responsabilidade, ela cumpriu
o seu dever de defender a Constituição Federação,
obrigação de todos aqueles que, como eu, fazem o
seu juramento de posse, quando juram exatamente
defender essa Constituição.
Então, quando nós falamos em mudança de regras, em contratos já licitados, que eu quero também
citar aqui, se foi feita da maneira como foi feita, no sistema de concessão, então fica válida a regra que foi
feita dentro daquele sistema. Também ouvi o Senador
Inácio Arruda dizer que, claro, fomos nós que aprovamos. O Congresso mudou o sistema de concessão
para o sistema de partilha. Foi o Congresso Nacional
que mudou.
Como Deputado Federal, no mandato de 2007 a
2011, eu fiz parte da comissão que analisou a questão
do capital, tendo sido aprovados R$50 bilhões para
que a Petrobras viesse a ganhar musculatura para
poder trabalhar o pré-sal. Então, eu fiz parte de uma
comissão que tratou exatamente disso, da questão do
investimento de R$50 bilhões na Petrobras. Eu participei da primeira votação dos royalties, advindos do
projeto do Deputado Ibsen Pinheiro, do Rio Grande
do Sul. Eu participei da votação, que nós perdemos,
o que foi muito natural, uma vez que são 25 Estados
contra 2 Estados. Então, naturalmente, nós perdemos
a votação. Ele veio para o Senado, foi alterado, e chegou aonde chegou.
Mas quero, aqui, então, reforçar minha posição.
Há duas semanas, eu afirmei aqui que eu não tinha
dúvidas quanto à coragem e à determinação da Presidenta em fazer valer a Constituição. Fazendo uma análise política, eu disse que o veto não seria terminativo.
Já no Supremo, ele é terminativo. Então, eu acredito
e reforço o que já falei, com respeito ao Senador Lindbergh, que não acredito que alguém possa pensar
que no Supremo vai ser diferente a decisão, ainda mais
com respeito aos contratos licitados.
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Com respeito ao futuro, sim. Eu disse aqui, sim,
em aparte ao Senador Wellington Dias, que nunca
nós nos privamos de discutir uma nova divisão, de ver
novos valores, novos percentuais de divisão. Mas eu
tenho aqui uma tabela que mostra como fica a divisão
das receitas do petróleo.
Por exemplo, os Estado produtores, hoje, recebem 26,25% dos royalties. Em 2013, continuariam com
26,25%; depois, em 2013, para 20%; em 2020, também
cairiam para 20%. Já os Municípios produtores têm hoje
os mesmos 26,25% que têm os Estados, mas cairiam,
já para 2013, a 15%; e depois, em 2020, cairiam para
4% do royalty. E devemos lembrar aqui um ponto que
eu também citei já em várias manifestações: o Rio de
Janeiro já sofre com o regime diferenciado de arrecadação, que foi aprovado, retirando do Estado produtor
a questão de ICMS. ICMS do petróleo é cobrado no
destino, e não na origem. E nós sabemos por números,
quando se iniciou essa discussão. Inclusive, na época,
a Presidente da Associação dos Municípios Produtores de Petróleo, a Prefeita Rosinha, de Campos dos
Goytacazes, trouxe números para nós na discussão
em que, ao longo de pouco mais de 20 anos, o que o
Rio de Janeiro recebeu de royalty, que foi criado como
uma compensação das perdas do ICMS, foi 20 vezes
menor ele teria recebido com a arrecadação de ICMS.
Então, imagina, ao longo desses 20 e poucos anos, o
Rio de Janeiro deixou de arrecadar 20 vezes o que ele
arrecadaria com ICMS, se fosse cobrado na origem,
mas, na ocasião, foi aprovado o regime de arrecadação diferenciada do ICMS, no caso do petróleo. E,
agora, nós temos a questão da divisão dos royalties.
Então, imagine um Município produtor cair, hoje, dos
seus 26,25% do royalty para 4%, em 2020. O Estado
do Rio de Janeiro cair dos 26,25% para 20%. Então,
nós queremos aqui deixar bem claro a nossa posição.
Eu quero parabenizar aqui – e, como disse o
Senador Magno Malta, eu também o faço, Senador
Magno Malta –, com todas as minhas forças, a nossa
Presidenta Dilma pela coragem, pela determinação,
porque, se ela fosse pelo viés político, eu creio que
ela não vetaria. Já disse isso e reafirmo aqui. Mas eu
vejo que ela foi realmente guardiã da Constituição. No
mais alto da sua posição, ela foi realmente guardiã da
Constituição. E eu quero reforçar aqui, então, parabéns
à nossa Presidenta Dilma.
Nós vamos aí, agora, a essa fase, em que já estão colhendo assinaturas para que se vote rapidamente
essa questão do veto presidencial.
Nós vamos continuar aqui a nossa luta, porque,
naquilo que fere o estatuto jurídico perfeito nos contratos já assinados, eu repito que, para mim, é ponto
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pacífico, não há como e eu acredito que a vitória é
certa no Supremo Tribunal. Eu acredito nisso.
Agora, cabe aqui ressaltar que ao político não
podem faltar nunca habilidades para discutir as questões e resolver os conflitos sociais com sensatez. Sem
essa virtude e sem respeito às regras de negociação
dos interesses públicos, não se alcança resultado algum que seja socialmente justo. O que restou nesse
episódio de brutal ataque foi apenas a percepção de
hostilidades. Foi nessa atmosfera funesta que se votou
essa matéria tão complexa e polêmica e que conflita
seriamente interesses federativos, tanto que a sua discussão não foi contaminada por conveniências partidárias ante a liberação das Bancadas. Esse projeto não
poderia ser aprovado sem o necessário entendimento
entre os interessados e, pior, empurrando goela abaixo
da Bancada dos Estados produtores argumentos que
não resistem à simples leitura da Constituição Federal.
Na ânsia de votar logo a matéria, o recado que
nos deram veio na forma de exigência, de ultimato. Eu
me lembro de que, quando Deputado Federal, eu ouvi
de colegas Deputados a frase que vou citar aqui agora. E eu falo como testemunha, pois ouvi isto quando
no exercício do mandato de Deputado Federal, entre
2007 e 2011. Quando se começou a discussão, eu ouvi
exatamente de companheiros isto aqui: “ou o Rio de
Janeiro e o Espírito Santo aceitam o que está sendo
oferecido ou vocês vão perder até o que têm”. Então,
foi uma palavra dura, falada de forma bruta também.
Ainda afirmaram: “se vocês não quiserem, vocês vão
perder, porque vocês são minoria e, no voto, vocês vão
perder”. Claro que, no voto, nós vamos perder. Se são
25 Estados contra 2 Estados, é claro que, nos votos,
nós iríamos perder, como realmente perdemos.
Mas gostaria de enfatizar aos novos prefeitos
eleitos de todo o Brasil – e sabemos que a maioria
estava na expectativa de receber os royalties – que
não somos contra repartir as riquezas do pré-sal com
os demais Municípios e Estados, desde que seja de
forma justa e equilibrada.
Eu trago aqui de novo os números de que já falei.
Pensem comigo. Hoje, um Município produtor recebe
26,25% de royalty; no ano de 2013, ele cai para 15%;
e no ano de 2020, Senador Magno Malta, vai cair para
4%. Imaginem isto: um Município produtor cair dos
26,25%, hoje, para 4% dos royalties em 2020! Como
foi falado por outros, vai haver Estados não produtores que vão receber mais do que o Município produtor. Quer dizer, fica fora, fica desequilibrado. Então, eu
reforço: não somos contra repartir as riquezas do pré-sal, mas que seja de maneira equilibrada, que seja
realmente discutido.
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Quando aparteei o Senador Wellington Dias, eu
disse isto: para mim não encerra o assunto, o assunto não está encerrado, mas vamos discutir essa nova
divisão. Ao contrário, o que se fez foi adequar a lei à
figura dos Estados produtores confrontantes e dos
Municípios produtores confrontantes, de forma a não
prejudicar os entes localizados nas áreas de proteção.
Eu quero aqui, já disse e reforço o meu louvor à
Presidenta Dilma pelo seu veto, na Mensagem nº 522,
que vou ler agora.
Na Mensagem nº 522, a Presidenta diz o seguinte:
As novas regras de distribuição dos royalties previstas no art. 3º do projeto, ao não
ressalvar sua aplicação aos contratos já em
vigor, violam frontalmente o disposto no inciso XXXVI do art. 5º e no § 1º do art. 20 da
Constituição.
Os royalties fixados na legislação em vigor
constituem uma compensação financeira dada
aos Estados e Municípios produtores e confrontantes em razão da exploração do petróleo em seu território. Devido a sua natureza
indenizatória, os royalties incorporam-se às
receitas originárias destes mesmos entes, inclusive para efeitos de disponibilidade futura.
Trata-se, portanto, de uma receita certa, que,
em vários casos, foi objeto de securitização
ou operações de antecipação de recebíveis.
A alteração desta realidade jurídica afronta o
disposto no inciso XXXVI do art. 5º e o princípio do equilíbrio orçamentário previsto no art.
167, ambos da Constituição Federal.
Essas são palavras da Mensagem nº 522, da Presidência da República, vetando a questão dos royalties,
atingindo os contratos já licitados.
Presidenta Dilma, eu e o povo do meu Estado
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo permanecemos
confiantes na seriedade dos seus propósitos, da intransigência das suas convicções e, acima de tudo,
da sua coragem para defender a Constituição Federal.
Obrigado, Presidenta, pela concessão de mais
esse prazo de reflexão que é concedido ao Parlamento. Que ele sirva para que o Congresso Nacional possa se redimir desse ato de violência praticado contra
os cofres dos Estados produtores e também contra a
Carta Cidadã!
Mais uma vez, parabéns Dilma. Parabéns ao povo
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo também – mas
principalmente ao do Rio de Janeiro – pela marcha
que foi realizada, há duas semanas, a nossa marcha
Veta, Dilma! E está aí o resultado. A nossa Presidenta
realmente vetou.
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Não é comum, não é prática, o Congresso Nacional tradicionalmente não derruba veto presidencial,
mas, caso aconteça – o que é lícito, é voto, é a palavra
final do Congresso –, como já disse o nosso Governador Sérgio Cabral, nós vamos ao Supremo Tribunal
Federal e cremos que ali a Constituição realmente será
respeitada como deve ser respeitada.
Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente e caros colegas, estou consciente do risco de ser cansativo, monocórdio, ao trazer
novamente esse tema à tribuna do Senado. Considero,
no entanto, que risco maior está sendo impingido à sociedade brasileira, e não podemos nos calar.
A ONG Contas Abertas divulgou em seu endereço na Internet um levantamento com números preocupantes.
Trago isso, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e caros
colegas, porque vi há pouco a questão do Nordeste
e aquela seca. Eu vi o Senador Cunha Lima falando
sobre o drama que estão passando. Eu venho agora
dizer que não é só isso. Todo ano, ou dá seca ou dá enchente, ou vem chuvarada, ou vem isso ou vem aquilo
e nos estamos na mesma rodada. Estamos seguindo
os mesmos caminhos de não sermos previdentes em
relação a isso.
Então a ONG Contas Abertas divulgou em seu
endereço na Internet um levantamento com números
preocupantes. Do Orçamento total previsto para investimentos e ações de prevenção, resposta e gestão
diárias, com risco de desastres, R$4,4 bilhões, nem
metade foi sequer empenhada. Pior ainda: apenas 30%
efetivamente pagos, o equivalente a R$1,3 bilhão. De
2000 a 2011 – pasmem! –, de 2000 a 2011, a Integração aplicou R$7,3 bilhões em resposta aos desastres
e reconstrução, e apenas R$697 milhões – vejam bem
–, menos de 10%, em prevenção e preparação para
desastres.
Quer dizer, em prevenção de desastres, não
aplicamos nem 10%, apenas 10% do dinheiro que foi
aplicado em recuperação.
No ano passado, da mesma forma foram gastos
quase sete vezes mais em resposta às catástrofes
do que em medidas que poderiam minimizar os seus
efeitos. Veja bem, nós gastamos sete vezes mais em
reconstrução do que na prevenção; e é sabido, é comprovado, de que em cada real que se aplicar em pre-
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venção economiza-se R$ 7,00 na reconstrução. E nós
estamos praticando o inverso.
Além disso, nos últimos 12 anos, de cada R$
5,00 do Orçamento da União para evitar calamidades
naturais, somente R$ 1,22 foi efetivamente investido.
Não resta dúvida de que, historicamente, temos
relegado a segundo plano as ações de prevenção em
nossa política de Defesa Civil – um grave erro, que
custa muito caro, não apenas em recursos financeiros,
mas principalmente em vidas.
Ano após ano, a tragédia anunciada se repete:
tão certa quanto a chegada do Natal e do Ano Novo,
é a ocorrência das chuvas de verão, e com elas vêm,
inevitavelmente, as catástrofes. Vários Estados, onde
o fenômeno se repete com mais frequência, já estão
de sobreaviso. À população fica apenas uma alternativa: apelar aos céus. Não resta outra coisa, é apelar
aos céus.
No lugar das obras e ações preventivas, temos
priorizado nossos gastos em reconstrução. Trata-se de
um vetor importante, sem dúvida, mas com um custo
extremamente mais elevado e com uma efetividade
restrita. “Resolve-se’’ – entre aspas –, a situação, mas
fica mantido o risco da tragédia para o ano seguinte.
Além disso, caros colegas, essa solução é sempre lenta; o Município conta seus mortos, levanta os
prejuízos, e envia o relatório ao Estado. Este, por sua
vez, unirá os dados de outros Municípios e os repassará ao Ministério da Integração, que solicitará à Casa
Civil a edição de uma Medida Provisória, solicitando
recursos adicionais. A MP passa pelo Congresso, nas
duas Casas, até que, finalmente, o recurso é liberado.
Não é difícil imaginar que, até aí, já se passaram muitos e muitos meses. E continua lá no seu Município a
escola caída, a pinguela no chão, o posto de saúde
do mesmo jeito, quer dizer, a escola também. E a reparação não tem acontecido. Isso leva muito tempo.
Isso nós sabemos.
É justamente nessa centralização e dependência do Governo Federal que reside outro empecilho à
execução de políticas efetivas de prevenção nos Estados e Municípios. As prefeituras, via de regra, com
orçamentos cada vez mais exíguos e capacidade de
investimento reduzida, sequer conseguem elaborar
projetos ou fazer planejamento de longo prazo para
a Defesa Civil.
De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre os
Municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes, pouco mais da metade – 52,6% – tem plano de
redução de riscos.
Nos menores, a situação é mais grave: apenas
344 deles – 6,2% do total – têm planos de redução de

DEZEMBRO 2012

66196 Quarta-feira 05

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

riscos em casos de desastres. Outros 10% os estão elaborando. Essa é a realidade nacional, nobres colegas.
Os dados concluíram, ainda, que apenas 32% dos
Municípios declararam realizar programas ou ações de
gerenciamento de riscos de deslizamento e recuperação ambiental de caráter preventivo.
Essa realidade nos foi apresentada com total
clareza durante o ano de 2011, no decorrer dos trabalhos da Comissão Especial de Defesa Civil desta
Casa, onde nos coube a relatoria, sob a Presidência
do Senador Jorge Viana.
Ao ouvir técnicos e especialistas em Defesa Civil
das cinco regiões do País, todas essas dificuldades foram detectadas, juntamente com as alternativas para
sua solução.
Essas propostas foram consolidadas no relatório final e transformadas em projeto de lei, que segue
sua tramitação.
Um novo marco legal para o setor, estabelecendo
suas políticas, dando a devida ênfase às ações preventivas e, acima de tudo, garantindo recursos descentralizados para Estados e Municípios.
Uma das propostas é a reformulação do Funcap,
com a possibilidade de novas fontes de recursos, como
uma contribuição advinda dos seguros realizados no
País. Além disso, com a possibilidade de utilização
para investimento e prevenção, e a complementação,
na proporção de três para cada um, depositados por
Estados e Municípios, haverá, finalmente, a real disponibilidade dos recursos necessários, porque, hoje, Srª
Presidente, nobre Presidente Ana Amélia, que preside
esta sessão, e caros colegas, existe a lei da União ter
condições e diz que coloca. Se o Estado dispuser de
R$1 do orçamento, ou o Município, o Estado entra com
três, mas, hoje, só é para reconstrução, e, aí, não resolve o problema, porque ninguém vai colocar, achando
que no dia vai acontecer o seu desastre, no seu Município, no seu Estado. E, aí, fica naquela. Agora, se
colocar para prevenção, todo mundo faz. Aí, é possível nós remediarmos, nós encontrarmos os caminhos.
No início deste ano, contudo, o Governo Federal
enviou ao Congresso medida provisória que propõe uma
nova configuração à política nacional de defesa civil.
As propostas ali contidas eram meritórias. No entanto,
careciam de um eixo fundamental para a sua execução: a garantia orçamentária. Diante da promessa do
Governo, por intermédio de sua liderança nesta Casa
e por seus ministros, comprometeu-se com o envio
breve de uma ampla proposta, contendo todo o novo
marco legal do setor. Este egrégio Plenário aprovou
medida provisória, mesmo sabendo-a incompleta. Foi
por isso que aprovamos a medida provisória, aquela
que veio para cá, que tinha alguns avanços. Diante do
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compromisso do Governo de mandar um novo marco
regulatório para a defesa civil, dando condições de
aplicar, reformulando o Funcap, para que se pudesse
aplicar recursos na prevenção, aí, nós avançamos nessa medida provisória. Mas, até agora, caros colegas,
o Governo ainda não enviou essa proposta do novo
marco regulatório.
Transcorria, então, o mês de abril, na época.
Até agora, aguardamos que a palavra empenhada
seja honrada e, mais do que isso, que o compromisso
público e a responsabilidade com milhares de vidas
falem mais alto.
Que, enfim, possamos dotar o País de uma estrutura eficaz de Defesa Civil, com recurso para a sua
execução, permitindo que, de uma vez por todas, não
estejamos à mercê dos caprichos da natureza.
São essas as considerações, nobre Presidente,
caros colegas, que trago porque não é possível, nós, de
novo, enfrentarmos o que todo ano estamos cansados
de saber. A cada ano, como tem o Natal, como tem o
Ano Novo, como tem a virada de ano, vêm as épocas
de chuvas e os problemas começam a todo instante
a surgir e aí vêm as vítimas e os prejuízos materiais.
E nós continuamos na mesma tese, vai para cá, leva
para lá, vai embarrigando, vai levando para frente. Precisamos cobrar isso. Há condições? Há. Temos que ser
um País mais previdente e não somos.
São essas as considerações que trago na tarde
de hoje, nobre Presidente, nobres colegas.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupado pela
Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Casildo Maldaner, cumprimentos pela sua manifestação.
Convido para fazer uso da palavra, o Líder do
PR, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
algumas razões me trazem à tribuna hoje à tarde, uma
delas muito triste e outra mais alegre.
Srª Presidente, eu registro, com muita tristeza,
muita dor e muito pesar, o passamento de um grande capixaba, um desportista respeitado, querido, que
descobriu e ajudou talentos no Espírito Santo, como é
o caso do ex-jogador do Vasco, Geovani, Carlos Germano, goleiro do Fluminense. Estou falando do empresário Ademar Cunha, barbaramente assassinado,
quando, Srª Presidente, no domingo, se dirigia à igreja.
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A matéria diz que era um pouco mais de 6 horas
da manhã, ele estava indo para a missa, era católico, e
Ademar Cunha, aos 72 anos de idade, é barbaramente
assassinado, de forma muito covarde.
O Espírito Santo recebeu com pesar essa notícia e para nós, que somos desportistas, a angústia é
maior. É verdade que o futebol no nosso Estado tem
produzido Geovanis, Sávios, Paulo Victor e tantos outros que estão por aí, mas é um futebol que sempre
necessitou de mão como a mão do Ademar Cunha.
Eu quero, Srª Presidente, Srs. Senadores, me
solidarizar com essa família e chorar com a família
capixaba a perda desse empresário, um homem gerador de honra no nosso Estado, porque quem gera
emprego gera honra. Quem gera trabalho, gera honra
e Ademar Cunha fez isso, incentivou tantos jovens. E,
hoje, li uma coisa interessante nos jornais do meu Estado. A primeira chuteira do Geovani, uma Lotto. Quem
lhe deu foi o Ademar Cunha. Depois que o Geovani
ficou famoso, o “Príncipe do Vasco”, reverenciado pela
torcida do Vasco, o capixaba Geovani devolveu a chuteira, agora de um famoso, para Ademar Cunha. E há
uma declaração do Geovani aqui no jornal dizendo:
“Eu agora vou pegar a minha chuteira de volta porque
vou guardar a chuteira com o passamento desse desportista Ademar Cunha”.
Neste momento, falando ao meu Estado, a uma
família sofrida e enlutada, Srª Presidente, tudo indica
que ele foi morto pelas mãos de um homem de 16
anos de idade, um macho de 16 anos de idade que a
lei brasileira insiste em chamar de criança. Eu, que sou
um dos lutadores, enfrento esse tema e esse debate
da redução da maioridade penal no Brasil. Nós precisamos fazer a redução da maioridade penal no Brasil.
Os netos de Ademar Cunha ficaram sem ele, os
filhos também, o esporte capixaba e todos os capixabas também, e ninguém pode prender. Na hora em
que se colocar a mão no assassino de Ademar Cunha,
que tem 16 anos e soube puxar um gatilho para tirar
a vida de um pai de família, ele vai dizer: “Tira a mão
de mim que eu sou menor e eu conheço os meus direitos. Papai me acode, mamãe me acode. Conheço
os meus direitos”.
O Brasil não suporta mais conviver com isso, de
cada dez assassinatos neste País, oito têm um menor no meio. Ontem, eu estava vendo meu sobrinho
especial, que tem síndrome de Down, com 5 anos de
idade. “Guigui vai para a escola amanhã”. “Vou não,
quer não”. “Vai para a escola”. “Quer não. Vou não”.
“Por quê?” “Ruim”. “Ah, eu vou botar esse dinheiro aqui
para Guigui tomar açaí. Guigui quer?” “Quero”. Cinco
anos! Aí, um de 17 que mata, não sabe nada! Guigui
sabe o que é dinheiro para tomar açaí e, como toda
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criança, não gosta de ir para a escola. E o que tem
16 anos mata e não sabe que matou! Puxou o gatilho
inadvertidamente.
A minha proposta é a seguinte: que todo cidadão
brasileiro que cometer crime com natureza hedionda
perca a menoridade, seja colocado na maioridade, para
pagar as penas da lei, porque ninguém tem direito de
atentar contra a integridade física de ninguém.
O que o Espírito Santo vai ver amanhã é os jornais
dizendo: Capturado o assassino de Ademar Cunha – o
Estado todo chorando –, mas ele não pode ser preso,
porque ele é só uma criança, ele só tem 16 anos. Um
macho, que tem coragem de queimar um ser humano dentro de um pneu. Tem coragem de incendiar um
ônibus com criança dentro. Que mata aposentado, que
mata empresário. E há uma meia dúzia de viajantes
na maionese neste País que acha que está vivendo no
país de Alice. Um País absolutamente violento, onde
não se pode fazer a redução da maioridade para não
colocar uma criança, um nenê desses na penitenciária. O cara que está na penitenciária é que tem medo
desse menino!
Por isso, Srª Presidente, no dia em que aprovarmos a redução da maioridade penal neste País, e
comprovado que Ademar Cunha foi assassinado – já
que esse Estatuto da Criança e do Adolescente saiu do
Espírito Santo, a relatora foi do Espírito Santo, dizendo
que menino de 18 anos, macho, que mata, estupra e
sequestra é criança –, se nós aprovarmos, com fé em
Deus, isso não vai resolver o problema da violência no
Brasil, porque, nesse bolo, a fatia significativa são esses homens que não pagam pelo crime que cometem
em nome dessa história de serem crianças.
Há impunidade com base e com segurança no
Estatuto da Criança e do Adolescente. Nada é tão
bom que não precise de mudança. Se nós aprovarmos essa lei, comprovada, Srª Presidente, e temos
que aprovar porque o País quer, 92% da população
brasileira querem a redução da maioridade penal. Eu
sei que as pessoas que estão em casa me vendo pela
televisão e me ouvindo pelo rádio, de cada dez, nove
concordam comigo. Eu vejo cidadãos nas galerias: a
cada palavra que se fala de redução, eles balançam
a cabeça; meneiam a cabeça, dizendo que é verdade.
É assim que o País vê esse vexame, essa calamidade de achar que um homem que estupra, mata
e sequestra não pode pagar pelo crime porque a lei o
trata como criança. Se nós aprovarmos, Senador Pedro
Taques, V. Exª que é o relator do novo Código Penal,
para nossa felicidade, eu quero dar o nome a essa lei
de Ademar Cunha, já que, pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente, essa perversidade contra o cidadão
brasileiro, um macho de 18 anos não pode ir para a
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cadeia. Um macho de 17 anos, de 16, de 15 estupra,
sequestra e mata e depois diz: “Tira a mão de mim que
eu sou menor e conheço os meus direitos”. Se nós derrubarmos essa barbaridade, eu quero sugerir que o
nome dessa lei seja Lei Ademar Cunha, cidadão de 72
anos, o maior incentivador do esporte capixaba, uma
figura que fez o Estado chorar. A caminho da igreja,
católico convicto, às 6h45 da manhã, assassinado de
forma brutal e covarde. Portanto, a família do Ademar
receba a minha solidariedade; a família capixaba que
chora, receba a minha solidariedade.
Srª Presidente, durante 60 dias, eu tirei o paletó
e vesti esta camisa: “Dilma, cumpra o acordo do Lula!”
Quando votamos aqui o projeto do Senador Vital do
Rêgo – aliás, um projeto ruim, com números tirados
da Internet –, fizeram uma brincadeira, porque o Lula
vetou, e o Lula sempre afirmou que um País sério –
aliás, é a visão de todos nós – não pode quebrar contrato para não gerar instabilidade jurídica. Durante 60
dias, eu vesti essa camisa aqui.
No meu Estado, eu fechei a BR-101 no Sul, e fiz
um movimento de seis horas, para chamar a atenção
da Presidente da República, porque só ela podia agir
em nosso favor. Ela estava no exterior. Eu fechei a BR101 no Norte, na divisa com a Bahia, para chamar a
atenção, e tive do Palácio a segurança de que a Presidente da República, ao chegar, iria tratar do assunto.
Assim que chegou, Srª Presidente, assim que chegou, Senador Eduardo Braga, ela marcou uma reunião
com o Conselho Político. E eu fui. E lá estavam todos
os Líderes de todos os Partidos: o Líder do PMDB, os
Líderes de todos os partidos do Conselho Político com
assento lá; lá estava Marcelo Crivella; lá estava eu;
estava todo mundo. E eu falei para a Senadora Ideli:
“Royalties vão entrar na pauta?” E ela falou: “Não!” E
eu falei: “Então, eu não vou. Eu não tenho nada para
discutir com ninguém. O meu Estado está sendo nocivamente vilipendiado”. Ela falou assim: “Mas, na hora
em que eu lhe der a palavra – você não é do Conselho?
Falei: ‘Sou’ – fale o que você quiser”. “Então, eu vou”.
E eu fui, Drª Hermínia, Juíza do nosso Estado,
que honra muito o nosso plenário nesta tarde. Eu fui. O
Mantega fez uma bela exposição sobre a crise mundial
que se avizinha. E falou, deu números. O cara é Ministro da Fazenda e conhece muito de números. Depois,
a Dilma falou. A Dilma fez uma exposição, falou dos
países, com aquela categoria de quem foi gerente do
governo Lula. Quando a pessoa pergunta: “Será que
ela vai ser boa Presidente?” Falo: “Como? Ela foi gerente do governo Lula. Ela só assumiu uma diretoria
principal de uma empresa de que ela era gerente. Ela
sabe tudo”.
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Quando a palavra chegou a mim, Senadora Ana
Amélia, eu disse: “Presidente Dilma, vou lhe contar
uma história”. E os Senadores que estavam no Conselho – todos – e Deputados olhando para mim. “Eu
não vou comentar nada que o Mantega falou, porque
eu não vou chover no molhado, mas também não vou
rasgar seda para o Mantega, porque ele está fazendo
o papel dele, até porque eu não sou nem economista.
Não vou querer comentar, só para aparecer, o que o
cara falou, sem eu ter consciência de nada. Achei muito
interessante o que a senhora falou também, mas eu
quero lhe contar uma história. No começo do governo
Lula, o meu Estado estava arrebentado, falido – um
Estado promissor –, e nós fomos ao Lula, a Bancada
Federal. E eu era o Líder do Bancada Federal. E fomos ao Lula. Lá a Assembleia Legislativa cumpria o
seu papel, junto com o Governo, o governador, seus
secretários, a sociedade se mobilizou. E fomos até ele.”
Sabe o que pedimos a ele, Senador Eduardo?
Que o Lula antecipasse os royalties do petróleo. Que
desse um pagamento antecipado para tirar o Estado
do Espírito Santo do buraco.
O Lula falou: “Eu estou assumindo o governo agora. Não sei como estão esses cálculos. Não dá para eu
fazer isso agora. Mas vou falar com o Ministro de Minas
e Energia”. E falou. Chamou a Bancada novamente. E
o Ministro de Minas e Energia... Estou contando essa
história para a Presidente Dilma lá no Conselho, dias
depois que o Senado votou aquela barbaridade que
o Senador Vital do Rêgo contou, que os Estados e os
Municípios iam ganhar dinheiro. E o seu Município, Senadora Ana Amélia, agora vai ganhar tanto, o do outro
agora vai ganhar tanto. Aquele negócio de Sílvio Santos.
Eu falei: “Senhora Presidente, o Lula disse que ia
falar com o Ministro das Minas e Energia.” O Lula falou e mandou chamar a Bancada. E eu fui. Nós fomos.
Naquela época, era Marcus Vicente, Nilton Baiano,
Rose de Freitas, Renato Casagrande, que era Deputado Federal e hoje é Governador. Chegou lá e falou
assim: “Não tem condição não. Se na época de pagar
o preço do barril estiver mais alto ou estiver mais baixo, precisamos ver isso. Mas estamos começando o
governo e não tem condição!”
“Mas, Sr. Presidente” – o Ministro falou –, “estamos pensando num País que vai crescer, num País que
vai sair do atoleiro, e esse Estado é pujante. Acho que
o senhor deve fazer a antecipação.” Tomei um susto
com as palavras do Ministro. O Ministro falou e Lula
fez; o Lula mandou US$500 milhões de antecipação
de royalties para o Espírito Santo – US$500 milhões!
Falei para a Presidente da República, olhei bem nos
olhos dela e falei: “A senhora sabe quem era Ministro
das Minas e Energia? A senhora”.
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“Agora, quero fazer uma pergunta, Presidente Dilma: a mão que salvou agora vai matar?” Ela balançou
a cabeça para mim e falou assim: “Vou reestabelecer
esse debate”. Já fiz esse discurso aqui. E, quando a
reunião terminou, fui abraçá-la e ela disse assim: “O
Senado extrapolou, passou do limite quando votou
aquela lei e vou reestabelecer esse debate”. Não foi
nada escondido, todo mundo estava lá. Tudo que eu
estava falando todo mundo ouviu. Voltei para cá e pensei: agora eu confio, porque uma mulher que, com 18
anos, estava presa com uma metralhadora nas mãos,
foi para o pau de arara, não entregou ninguém, com o
sonho de liberdade e uma coragem absurda e fala um
negócio desses, eu só tenho que acreditar. Acreditei.
Entramos em 2011 e não tomaram os royalties
de nós, porque eles queriam abocanhar logo. Ela disse
o seguinte: “Eles estão querendo 8 bilhões para dividir com os Municípios e eu não tenho para dar. Como
eu não tenho para dar, eles agora estão querendo ir
para cima dos contratos existentes e não vou quebrar
contrato. Durma em paz”. Foi o que ela falou para mim.
Entramos 2011 na paz. O discurso foi-se dando
na Câmara, foi-se dando. Um dia, a Ministra Ideli falou
comigo: “A Presidente falou para você tirar essa camisa aí”. Esta aqui: “Dilma, cumpra o acordo do Lula”. A
frase das costas que eu adoro: “O petróleo é de todos,
mas os royalties são nossos”.
Royalties, pelo amor de Deus. Vou trocar isso em
nota de R$1,00 para o povo que está em casa entender. O povo fica falando muita coisa técnica e a pessoa que está em cada não entende nada. Vou trocar
em nota de R$1,00. Royalty é pagamento de passivo
ambiental, social; é igual pagar aluguel.
Vou explicar. Tem uma fazenda no Espírito Santo da Família Malacarne. A Petrobras foi lá, fez uma
prospecção, furou, tem petróleo; botou a máquina; para
a máquina entrar, quebrou a cerca; meteu o trator e
rasgou o pasto, para poder chegar ao local; o gado
sumiu dali. O gás começou a subir, o gás espantou os
passarinhos, espantou os animais, o capim queimou.
A fazenda, que era leiteira, parou de produzir. A Petrobras chama: “Quanto esta fazenda produzia por mês?”
Duzentos e cinquenta mil. A Petrobras passou a pagar
os R$250 mil. Isso são royalties! Aí eles estão dizendo
assim: “Oh, nós queremos o petróleo que está embaixo
da terra do Malacarne, mas nós queremos também o
dinheiro dessa degradação que estão fazendo do gado
deles que morreu. Nós queremos dividir isso”.
Imagine, o senhor de Minas Gerais, que está me
vendo; imagine, o senhor do Paraná, que está me ouvindo, se tivermos que dividir os royalties da energia
elétrica! Os royalties do minério de Minas, Deputado
Gilmar Machado, que agora é Prefeito! Vamos dividir
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os royalties do minério de Minas? Mamãe me acode!
Ninguém quer, porque pimenta nos olhos do outro é
refresco.
Então, o povo entendeu! Só que eles votaram um
negócio que eles sabem. Todo Deputado, todo Senador
sabe que os royalties não são petróleo. Todos sabem,
só que eles não explicaram nos Estados. O povo todo
pensa que os royalties são petróleo. E agora eles não
têm condições de voltar atrás! Se voltarem atrás, apanham no aeroporto.
Agora uma coisa é certa. Vim à tribuna hoje bater
palmas para a Presidente Dilma. Não me arrependo
em nada de ter apoiado essa mulher. Essa mulher já
tinha dado um recado no encontro com os prefeitos.
Foi vaiada por mais de cinco mil prefeitos, mas e daí?
Falta de palmas é pior do que vaia, Presidente! Para
Ela... Qualquer um teria escorregado, escamoteado.
Ela voltou e falou assim: “Não se quebra contrato. O
que está contratado está contratado. Se vocês quiserem conquistar, conquistem para a frente”.
Discutir os royalties do pré-sal também é errado,
porque royalty não é a riqueza que está debaixo do
subsolo. Aceitamos até discutir isso, mas quebrar contrato? Atacar o art. 60 da Constituição Brasileira, do
Pacto Federativo, uma conquista, ato jurídico perfeito?
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ora,
se eles então derrubarem o veto, nós vamos judicializar. E aí, diga-me qual a empresa, qual o país que
virá aqui, Senador Eduardo, disputar licitação de poço
de petróleo num País com tanta insegurança jurídica?
Palmas para a Presidente Dilma! Palmas para ela!
O mundo, hoje, está atendo palmas para ela porque
ela respeita contratos. O País tem segurança jurídica.
Hoje vi o absurdo dos absurdos. Com todo o respeito, já que ele não está aqui. Vi o Senador Wellington Dias dizer que o Espírito Santo e o Rio não são
produtores. Eles já chegaram a esse absurdo. Olhem
que tese desgraçada! Nós não somos mais produtores,
Gilmar Machado. E olhem que é meu amigo, gosto demais dele. Mas ele mandou essa hoje. Então, fico aqui...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...um
País que quebra contratos, que não respeita a sua
própria Constituição. Por isso, Presidente Dilma, vou
guardar esta camisa só de lembrança. A senhora cumpriu o acordo do Lula. O Lula não acreditava; vetou.
Um dia, a Presidente falou para mim: “Não tiro uma
vírgula do que Lulinha falou”. Ela não pediu segredo.
Estou contando. E não tirou. Eita, mulher! Não me arrependo nada de ter caminhado com essa mulher. Nem
você, não é, Lídice?
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Parabéns, Presidente! O mundo está batendo
palmas para a senhora. Realmente, é uma estadista.
Realmente, é uma mulher de governo, que sabe respeitar a sua Constituição e sabe o quanto o seu País
precisa ter estabilidade jurídica.
Em nome do povo do Espírito Santo – 1,5 milhão
de votos –, venho aqui bater palmas e dizer: muito
obrigado, Presidente Dilma Rousseff!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Obrigada, Senador Magno Malta, representante do Espírito Santo, que falou pela Liderança do
PR, defendendo o interesse do Estado dele. Esta é a
Casa da República. Os Senadores são aqui os representantes diretos e defendem os interesses de seus
respectivos Estados.
Senadora Lídice da Mata, como oradora inscrita.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, as eleições municipais se passaram, Senadora Ana Amélia,
mas há uma unidade entre vencidos e vencedores: os
Municípios brasileiros não podem mais sobreviver do
jeito que estamos. O Pacto Federativo deste País tem
de ser revisto, para que nós possamos garantir que as
políticas públicas cheguem na ponta, nas cidades, nos
Municípios, diretamente à população.
E a situação em que se encontram os Municípios
brasileiros, especialmente os do Nordeste, é de extrema
pobreza. Nós ainda estamos vivendo os efeitos de uma
seca das mais cruéis que tivemos nos últimos 40 anos.
Nós e o Senador Magno Malta, na região dele.
Ele fala pelo Espírito Santo, mas nasceu na Bahia, no
sudoeste baiano, região de grande pobreza também.
Os prefeitos que ganharam estão com as mãos na
cabeça, sem saber como vão poder corresponder às
expectativas da população, do povo de suas cidades,
que acabaram de elegê-los. E aqueles que perderam
as eleições estão mais desesperados ainda, minha
cara Presidenta, porque tentam fechar as contas para
atender a Lei de Responsabilidade Fiscal com a situação de perda em que se encontram os Municípios.
Hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal se transformou em uma lei de cassação de mandatos; uma lei
de interdição da carreira de gestores que iniciam sua
vida, mas que, diante da concentração de recursos públicos em nosso País, encontram-se sem condições de
exercer o papel de gerir os recursos do Município, para
garantir a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
E é no ano em que nos deparamos com essa
circunstância, em que cai a receita do País, em que
o País se mantém em um crescimento pequeno, que
vamos encerrar a pauta do Congresso Nacional com
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temas tão explosivos: a partilha dos royalties do pré-sal, discussão que hoje aconteceu na CAE, da qual
infelizmente não pude participar, mas V. Exª esteve
presente, com a proposta do Ministro da Fazenda para
unificação do ICMS. Duas pautas extremamente importantes para Estados e Municípios brasileiros.
Ouvi atentamente o Senador Magno Malta falar. Ouvi, e já ouvi algumas vezes, a argumentação
do Senador Magno Malta e de outros Senadores que
defendem o ponto de vista dos chamados Estados
produtores, mas não é possível que os Senadores
ouçam apenas a voz de uma negociação feita entre
Presidente da República e Governador de Estado e
não ouça a voz da razão que surge de todos os Municípios brasileiros, pedindo socorro e dizendo que essa
riqueza, a riqueza do pré-sal, como a Constituição já
define as riquezas minerais, as riquezas do subsolo
são riquezas da Nação brasileira.
O Congresso Nacional, há mais de um ano, debate este assunto. Em um primeiro momento – eu era
Deputada Federal à época –, a Câmara votou, com a
Emenda Ibsen Pinheiro, pela partilha total porque respondeu a esse apelo, viu o apelo que vinha de cada um
dos Estados e Municípios brasileiros, do povo brasileiro, querendo a participação na partilha dessa grande
riqueza nacional, que é o petróleo.
Depois, o projeto veio para o Senado. Aqui no Senado foi feito um esforço enorme de todas as bancadas,
de todos os Senadores, para uma grande negociação.
O Senador Vital do Rego conseguiu, em seu relatório, fazer mudanças ao projeto da Câmara, modificá-lo, fazendo-o com base no amadurecimento que este
Senado significa, porque aqui está a representação da
Federação brasileira. Fez modificações que considero
que melhoraram o projeto. O projeto pôde voltar para
a Câmara e ser aprovado. Agora, vai à Presidência
da República e recebe da Presidência da República
um veto parcial que se fundamenta no argumento de
que contratos passados não podem ser modificados.
Os contratos não são atingidos por essa mudança.
Os contratos são entre as empresas contratantes e a
ANP. Nenhuma empresa vai deixar de pagar os royalties definidos por lei à União. O que vai haver é uma
mudança na forma de distribuição desse valor, desse bolo de recurso nacional, na forma de distribuição
dessa riqueza para o conjunto do País e dos Estados
e Municípios brasileiros.
Portanto, isso não será modificado nem ameaçado com a lei que votamos no Senado Federal.
Também não podemos admitir que um pré-sal
que será explorado a 300 quilômetros da costa de
cada Estado possa se referir a Estados produtores.
Nós estamos produzindo no mar e à longa distância
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de cada um dos Estados brasileiros que se autodenominam produtores.
O que há é um clamor nacional, e um clamor
nacional que não desrespeita nem o Estado do Rio
de Janeiro, nem o Estado do Espírito Santo, porque
lhes assegura a receita que hoje já detêm dos royalties do petróleo.
É por isso, Srª Presidente, que tantos foram os
pronunciamentos nesta tribuna hoje, aqui e na Câmara
dos Deputados, entre os Srs. Senadores e Senadoras
que representam seus Estados da Federação e que
sabem que nós estamos chegando diante de uma importante pauta nacional, que é a pauta da redistribuição
das riquezas do nosso País. E para essa em particular
o Congresso Nacional, representando os milhões de
brasileiros, representando todos os Estados brasileiros, definiu, apontou um caminho.
E se há uma decisão desses Estados de ir à
Justiça, que se vá à Justiça. Que a Justiça debata a
questão, que participe desse que é um debate nacional. Mas nós não podemos fugir à nossa decisão de
reafirmar a posição tomada pelo Senado Federal de
que os royalties devem ser distribuídos para todos os
Estados brasileiros.
Nós buscamos, em extenso processo de negociação, com compensações oferecidas ao Rio de Janeiro
e ao Espírito Santo, garantir o direito de todos os brasileiros, especialmente dos Municípios brasileiros, que se
encontram hoje de cuia na mão ou, na verdade, com a
cabeça na forca de cada prefeito que agora se elegeu
para representar a esperança do Município brasileiro
de melhorar as condições de vida da sua população.
Portanto, Srª Presidente, quero reafirmar a nossa
posição em defesa do projeto do Senado Federal, da
partilha dos royalties do petróleo do pré-sal e saudar a
decisão da Presidenta Dilma de colocar a exclusividade
de 100% dessas receitas para a educação.
Acho que é a compreensão de que a educação
será a alavanca fundamental e imprescindível para que
nós possamos chegar ao Brasil desejado.
Srªs e Srs. Senadores, junto com essa pauta explosiva, temos também outra importante discussão,
que é a unificação do ICMS.
Não pude ouvir a palestra de hoje de manhã, mas
ela está gravada, terei oportunidade de analisar a posição da Fazenda. Mas, em especial, como nordestina,
vejo com desconfiança essa história.
Quando se unifica o ICMS ou um tributo com
essa característica, que serviu para que uma posição
da chamada guerra fiscal, que não é outra coisa senão a prática pelos Estados, que são vulneráveis na
sua economia, de um instrumento de disputa fiscal,
de atração de investimentos, quando essa discussão
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se estabelece, em geral, Presidenta, é para quebrar
a corda do lado dos mais fracos. E o lado dos mais
fracos são os Estados mais pobres deste País. Usaram da chamada guerra fiscal para ter a possibilidade
mínima de disputa frente aos grandes monopólios da
economia brasileira regional do Sul-Sudeste, principalmente do Sudeste.
Portanto, Srª Presidenta, eu me considero aberta
a ouvir os argumentos do Governo e a pensar posições
de compensação, mas não posso pensar numa unificação de ICMS, que, volto a dizer, quebrará no lombo
daquele que é mais fraco, que é o povo do Nordeste e
do Norte brasileiro, relegado à sua pobreza.
Esse Nordeste que vem tendo, sem dúvida nenhuma, um apoio significativo do Governo Federal, da
Presidenta Dilma, para socorrê-lo agora, emergencialmente, na seca. Mas nós não precisamos apenas de
socorro nos momentos emergenciais; nós precisamos
de uma política permanente de integração do Nordeste
brasileiro ao desenvolvimento econômico do Brasil e à
inclusão no circuito internacional da economia.
Portanto, acho que esta discussão merece a
atenção do Senado Federal, porque aqui, de forma
especial, representamos os interesses de cada Estado federado e não podemos representar apenas o
interesse do Governo Federal.
Acho que é necessário discutirmos uma reforma
tributária, mas essa reforma tributária não pode abordar
apenas um aspecto, o ICMS. De que forma os Estados
que já tinham sua política de isenção ou de estímulo
fiscal serão compensados? De que forma os Municípios brasileiros serão compensados diante da política
de isenção do IPI, que faz com que haja uma redução
tão gritante das receitas do Fundo de Participação dos
Municípios e do Fundo de Participação dos Estados?
Essa que é a pauta nacional do momento. O Pacto
Federativo se tornou a grande questão deste país e do
Governo da Presidente Dilma, e deverá ser realizado.
Hoje, apresentei um requerimento na Comissão
de Assuntos Econômicos para que possamos trazer
aqui o Ministro da Indústria e do Comércio, porque
mais unidades fabris do ramo calçadista estão sendo
fechadas na Bahia. No ano passado, houve 1.800 demissões em virtude do fechamento de seis filiais da
Azaleia e da Vulcabras em Ibicuí, Iguaí, Itatim, Itarantim, Potiraguá e Maiquinique.
Agora, é anunciado o fechamento de mais 12 fábricas na Bahia, o que deixará 4 mil desempregados.
Isso passa à margem da discussão da economia nacional. Se nós estivéssemos falando de uma fábrica
fechada no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o Senado Federal estaria paralisado para discutir a questão,
como paramos e tomamos medidas para discutir a
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crise que se abatia sobre a indústria automobilística
do País. É claro que a indústria automobilística do
País tem uma enorme importância e incidência no PIB
nacional, mas não é possível que o Governo Federal
não tenha uma posição firme também para tratar de
assuntos que trazem consequência direta à riqueza
ou à produção dos Estados economicamente mais
vulneráveis do nosso País.
O Brasil, para crescer e se colocar entre os países
em desenvolvimento, tem que resolver, sem dúvida nenhuma, seu problema de integração nacional. E é com
essa disposição que me coloco aqui no Senado para
ajudar o Governo da Presidenta Dilma a tratar de ações
que são condizentes com a necessidade de integração
e de divisão da riqueza nacional para todo o Brasil...
O Sr. João Costa (Bloco/PPL – TO) – Srª Senadora...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – E
todo o Brasil significa dizer os Estados nordestinos
integrados a esse processo e significa dizer os Municípios brasileiros tendo uma compensação das perdas que temos agora, ao final deste ano difícil para a
economia nacional.
Pois não.
O Sr. João Costa (Bloco/PPL – TO) – Srª Senadora Lídice da Mata, benditos são os frutos que nascem do exercício do contraditório. Antes, o Senador
Magno Malta defendia que os royalties deveriam ficar
nas mãos de dois ou três Estados e de pouco menos
de 30 Municípios. A senhora, com brilhantismo, mostra que é preciso redistribuir a riqueza do Brasil. Nós
somos uma Federação, Srª Senadora, diferente do
modelo genuinamente americano. Nós somos uma
Federação de três níveis: União, Estados e Municípios.
Na última semana, fiz um pronunciamento em que sustentei que, se nós quisermos nos colocar de pé diante
dos países desenvolvidos, precisamos diminuir quatro distâncias: a distância social entre ricos e pobres,
a distância federativa entre Estados ricos e Estados
pobres e carentes, a distância eleitoral e a distância
físico-intelectual. A redistribuição dos royalties dá início
a essa diminuição de distância federativa. Não adianta
nada termos Estados fortes e poderosos e, do outro
lado, Estados fracos, com Municípios fracos, empobrecidos e carentes, com uma comunidade que chega
às barras da miséria. Com essas considerações, Srª
Senadora, eu gostaria de parabenizá-la pela iniciativa,
parabenizá-la pela coragem,...
(Soa a campainha.)
O Sr. João Costa (Bloco/PPL – TO) – ...parabenizá-la por tudo que a Senhora disse. Muito obrigado.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Obrigada, Srª Presidente. Meu tempo já acabou. Eu quero
agradecer o aparte e agradecer a V. Exª pela tolerância.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata. De fato,
essa matéria é uma matéria que envolve conflitos de
interesses entre os Estados produtores e os Estados
não produtores, que querem, na partilha do pré-sal,
ter um compartilhamento desta riqueza para aqueles
Estados que, hoje, estão vivendo situação financeira
bastante delicada.
Sou municipalista, e os Municípios brasileiros
aguardavam uma participação. Tenho a convicção também de que, no nosso partido, o nosso querido Líder,
Francisco Dornelles, no Rio de Janeiro, tem defendido
bravamente – como toda a Bancada do Rio, Bancada do
Espírito Santo e de São Paulo – a manutenção do sistema vigente como a preservação do que fez a Presidente
Dilma Rousseff, mas, do ponto de vista do interesse do
meu Estado, também partilho do que falou a Senadora
Lídice da Mata em relação ao recurso do pré-sal.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Em votação o Requerimento nº 1.060, de
2012, do Senador Paulo Davim, que requer licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar de audiência pública na Comissão Parlamentar
de Inquérito sobre o Tráfico Interno e Internacional de
Pessoas, no dia 10 de dezembro de 2012, em Manaus, AM, conforme Requerimento nº 226, de 2012,
CPI – Traficantes de Pessoas, aprovado no dia 27 de
novembro de 2012.
As Srªs. e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Em votação o Requerimento 1.061, de 2012,
da Senadora Lídice da Mata, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar da
audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito
sobre o Tráfico Interno e Internacional de Pessoas, no
dia 10 de dezembro de 2012, em Manaus – AM, conforme Requerimento 226, de 2012 – CPI-TRAFICPES,
aprovado no dia 27 de novembro de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Em votação o Requerimento nº 1.062, de 2012, da
Senadora Ana Rita, que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no dia 14 de dezembro de
2012, para participar da Audiência Pública da CPMI da
Violência contra a Mulher, em Goiânia – GO, conforme
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Requerimento nº 8, de 2012 – CPMI-VCM, aprovado
no dia 28 de fevereiro de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido a fazer uso da palavra, pela Liderança
do PP – Partido Progressista, o Senador Francisco
Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – ��������
Srª Presidenta, Srs. Senadores, Senadora Ana Amélia, Senador Jayme Campos, o Governo Federal vem sistematicamente ampliando a lista de setores da indústria
que passaram a contribuir para a Previdência Social à
alíquota de 1% sobre a receita bruta, em substituição
às contribuições sobre a folha de pagamento devidas
pelas empresas, incidentes sobre remuneração de
empregados e de prestadores de serviços.
Trata-se de decisão acertada, que aumenta a
competitividade da produção brasileira tanto no mercado doméstico quanto no internacional. Estou seguro
de que a política de desoneração da folha de pagamentos contribui para a superação das dificuldades
enfrentadas na atualidade e resultará na geração de
mais empregos e em mais renda.
Srª Presidente, desejo sugerir às autoridades a
quem compete a gestão do assunto – no caso, o Ministério da Fazenda – a extensão do benefício a uma
indústria de grande importância não somente porque
é intensiva em mão de obra, mas também pela sua
função social de informar e entreter os brasileiros: a
indústria de comunicação social.
A indústria de comunicação social abrange empresas de rádio, de televisão e de edição e publicação
de jornais e revistas. Quase todos os lares do País têm
pelo menos um aparelho de televisão e de rádio; 72
milhões de celulares já recebem sinal de rádio; há 24
milhões de aparelhos instalados em carros. No que
se refere aos jornais, Sr. Presidente, cerca de 700 são
editados diariamente, com 8,5 milhões de exemplares
impressos e aproximadamente 28 milhões de leitores.
Contam-se também 6 mil títulos de revistas, com 10 milhões de exemplares mensais e 33 milhões de leitores.
As empresas de comunicação social têm cadeia produtiva complexa e sofisticada, necessitando
da contribuição de mais de 150 funções profissionais
regulamentadas, gerando mais de 300 mil empregos
diretos e indiretos, quase todos de alta qualidade e
remuneração, como jornalistas, radialistas, artistas e
técnicos de áreas de apoio. Sua receita anual, de cerca de R$29 bilhões, representa quase 1% do Produto
Interno Bruto.
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Hoje, cada um dos setores dessa indústria enfrenta grandes desafios, todos produzidos pelo impacto
da digitalização em seus negócios.
Jornais e revistas, a seu turno, veem suas participações relativas na receita publicitária global reduzirem-se, em função da disseminação de oportunidades
para anunciantes em veículos baseados na Internet.
Além de vultosos investimentos na digitalização
do parque tecnológico da indústria da comunicação
social, em especial no caso das concessionárias de
radiodifusão, as emissoras são oneradas com a consequente elevação dos custos operacionais decorrentes
da obrigação de manter a transmissão simultânea de
sinais analógico e digital por um período de duração
relevante, o que requer estruturas duplicadas de torres de transmissão, equipamentos, equipes de manutenção. Essas empresas têm que ampliar postos de
trabalho especializados e incorrerão em taxas e ônus
financeiros de diversas naturezas.
Senhor Presidente, foi com o objetivo de desonerar a operação da indústria de comunicação social que
propus emenda à Medida Provisória nº 582, inserindo
as empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e
de sons e imagens na lista dos setores beneficiados
com a substituição da alíquota e da base de cálculo
das contribuições sociais, submetendo-as às regras já
válidas da Lei nº 12.546, de 2011.
Desejo, assim, fazer um apelo à Presidenta Dilma Rousseff, ao Ministro da Fazenda, com o objetivo
de garantir que os empregos e a renda gerados pelo
setor de comunicação social sejam não somente preservados nesse momento de transição, como também
que os brasileiros possam consumir bens culturais de
qualidade cada vez melhor e de origem a mais diversificada possível, fator fundamental para que a democracia produza seus melhores resultados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Francisco Dornelles,
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento V. Exª, Senador e Ministro Dornelles, pelo belo pronunciamento que V. Exª faz
nesta tarde e noite aqui nesta Casa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Eu também queria cumprimentar o Senador Dornelles pela relevância da matéria. Eu ouvi S. Exª, na audiência com o Ministro Guido
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Mantega, abordar o mesmo tema. Essa é a forma de
estimular as empresas de um ramo muito importante,
não só para a economia, mas, sobretudo, para a própria
democracia, meu caro Senador Francisco Dornelles.
Como jornalista, saúdo a iniciativa de V. Exª.
Eu queria, Sr. Presidente Jayme Campos, fazer
um registro também.
Como representante do Rio Grande do Sul, endosso as posições da Federação de Municípios do Rio
Grande do Sul e da Confederação Nacional dos Municípios em relação à questão dos royalties do pré-sal.
Hoje assinei a solicitação de requerimento para
a derrubada do veto, iniciativa, dentre outros, do Senador Waldemir Moka, do Mato Grosso do Sul, e do
Senador Wellington Dias. Vamos tentar usar o Regimento e os instrumentos políticos de que dispomos
para defender os interesses legítimos dos Municípios
dos nossos Estados.
Então faço isso em nome da Confederação Nacional dos Municípios e também da Federação de Municípios do Rio Grande do Sul, na pessoa dos seus
respectivos Líderes Paulo Ziulkoski e Ary Vanazzi.
Queria também, Presidente, convidar para, amanhã, às 10 horas e 30 minutos, na Comissão de Assuntos Econômicos, um debate de grande relevância.
Ele é tão relevante que, quando foi posto no meu site,
que é a divulgação no Senado, houve 46 mil acessos
interessados no assunto: por que, no Brasil, os preços
dos veículos automotores, dos carros, são tão abusivos?
É uma situação incomparável, porque qualquer
vizinho do Mercosul, qualquer país latino-americano,
não dá nem para se comparar com os Estados Unidos, a América Central, a Europa ou a Ásia, porque é
vergonhosa a diferença. Em nenhum país o preço do
carro é tão caro quanto em nosso País. E os níveis de
segurança não são os melhores.
Então é para discutir esse tema que estarão lá
representantes do Ministério da Fazenda, do MDIC, do
Ministério Público Federal, da Anfavea, que representa as montadoras, do Sindipeças e do Jornalista Joel
Leite, do Boletim AutoInforme.
Por fim, meu caro Presidente, algo não menos
importante. Hoje recebemos a notícia de que, depois
de mais de 6 meses de adiamentos, o projeto do Governo de construção de uma fábrica de semicondutores no País foi anunciado oficialmente.
A Six Semicondutores, a mais nova empresa do
grupo de Eike Batista, saiu do papel com uma forte
ajuda do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, responsável por mais da
metade do investimento de R$1 bilhão.
Não importa que o BNDES ajude empresas, especialmente na área da alta tecnologia. Eu tenho uma
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preocupação, porque isso pode ter algum impacto sobre a Citec, que é uma empresa federal criada com a
Medida Provisória nº 580, que autoriza a prorrogação
da contratação temporária pelo Centro Nacional de
Tecnologia Eletrônica Avançada S/A – Citec, com sede
no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A Citec é responsável pela produção de semicondutores na área
da tecnologia, e nós tínhamos uma grande esperança.
Eu só espero que a nova empresa, que tem esse
aporte de recursos fantástico do BNDES, não comprometa aquele investimento que é de grande interesse
estratégico para a economia do meu Estado.
E queria aproveitar... Não importa, Senador Jayme
Campos, que o BNDES estimule grandes grupos nacionais
na área do agronegócio, na área da indústria, na área da
tecnologia, mas é preciso que o “S” do BNDES também
funcione, não fique apenas como retórica, só para enfeitar
a sigla do banco, que essa parte social do BNDES crie linhas de crédito para apoiar as micro, pequenas e médias
empresas. Seria uma realização de grande valia do BNDES.
Também gostaria de levar ao BNDES a proposta
de se criar uma linha de crédito para as cooperativas
que têm um grande alcance social. O Senador Eduardo Suplicy, que está aqui, é autor de projeto nessa
área e sabe o papel que as cooperativas têm nessa
economia solidária, nessa forma colaborativa de atuar.
Então o BNDES poderia, assim como faz com esses
investimentos que envolvem milhões de reais, dinheiro
do povo, que isso também fosse canalizado para criar
um BNDES “Coop” para as cooperativas. Ontem recebi
a missão de defender essa tese num fórum regional
sobre as cooperativas na cidade de Santa Cruz do Sul.
Então esse é o registro que faço.
Queria agradecer a V. Exª pela cessão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V.
Exª me permite um aparte?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Regimentalmente, não, mas tenho certeza de que o Presidente
Jayme Campos não se furtará de V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Daqui a pouco V. Exª faz.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É
muito brevemente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – É apenas pela ordem que a Senadora
está falando.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Na verdade...
Então, pela ordem, Sr. Presidente, para não ferir
o Regimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – A Senadora Ana
Amélia tem-se dedicado muito a essa questão, sobre-
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tudo às cooperativas. No seu Estado, o Rio Grande do
Sul, em toda a Região Sudeste e no Brasil inteiro elas
são tão importantes.
Então combinamos a realização de uma audiência pública para, mais uma vez, examinar propostas
como a do Senador Osmar Dias e a minha própria,
que têm parecer pronto – aliás, a do Senador Renato Casagrande, aprovada na CCJ –, mas a Senadora
Ana Amélia avaliou que seria importante que, na nossa
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, pudesse
haver um reexame.
Apenas quero aqui dizer, dado entusiasmo dela,
que também é meu, que será importante se nós pudermos logo apreciar e votar a lei que define as normas de funcionamento das sociedades cooperativas.
Então é um apelo e um reforço ao entusiasmo dela
sobre a causa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Presidente Jayme Campos.
Encerrando, Senador Suplicy, neste momento
queria dizer que Orlando Müller, do Sistema Sicredi,
Virgílio Perius, do Sescoop/Ocergs, e Heitor Petry, do
Sicredi de Santa Cruz do Sul, em nome deles eu queria agradecer a manifestação de apoio do Senador
Suplicy a respeito da criação dessa linha pelo BNDES.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – A Senhora Presidente da República adotou,
em 29 de novembro de 2012, e publicou no dia 30 do
mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 591, de
2012, que altera a Medida Provisória nº 579, de 11 de
setembro de 2012, que “dispõe sobre as concessões
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, e sobre
a modicidade tarifária.”.
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

Walter Pinheiro 
Acir Gurgacz 
Lídice da Mata 
Inácio Arruda

1. Eduardo Lopes
2. Wellington Dias
3. Pedro Taques
4. Antonio Carlos Valadares

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)**
Lúcia Vânia 
José Agripino 

1. Aécio Neves
2. Jayme Campos

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PPL)**
Alfredo Nascimento 
Antonio Carlos Rodrigues 

1. Gim
2. João Costa

*PSD
Marco Antônio Costa 

1. Sérgio Petecão

Essa é a composição desta Comissão.
* 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 30 de novembro de 2012.

DEPUTADOS
TITULARES 

SUPLENTES
PT

Jilmar Tatto 
Janete Rocha Pietá 

1. Beto Faro
2. Valmir Assunção
PMDB

Henrique Eduardo Alves 
Marcelo Castro 

1. Teresa Surita
2. Antônio Andrade

PSD
Guilherme Campos 
Fábio Faria 

1. Geraldo Thadeu
2. Arolde de Oliveira

Bruno Araújo 
SUPLENTES

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

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

PSDB

SENADORES
TITULARES 
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1. Romero Jucá
2. Sérgio Souza
3. Waldemir Moka
4. Ricardo Ferraço
5. Casildo Maldaner

1. Cesar Colnago
PP

Arthur Lira 

1. Jerônimo Goergen
DEM

Mendonça Filho 

1. Ronaldo Caiado
PR

Lincoln Portela 

1.
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PSB

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Ribamar Alves 

1. Glauber Braga
PDT

São os seguintes os Ofícios das Lideranças:
Of. nº 195/2012-BLUFOR

André Figueiredo 

1. Ângelo Agnolin

Bloco (PV/PPS)
Arnaldo Jardim (PPS) 

1. Sarney Filho (PV)
PTB

Jovair Arantes 
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1. Arnon Bezerra
PHS*

José Humberto 1.

* 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: 30-11-2012
– Designação da Comissão: 4-12-2012
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 6-12-2012 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 6-2-2013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 6-2-2013
– Prazo no SF: de 7-2-2013 a 20-2-2013 (42º
dia)
– Se modificado, devolução à CD: 20-2-2013
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 21-2-2013 a 23-2-2013 (43º
ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 24-2-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 10-3-2013
Essa é a comunicação que a Senhora Presidenta
da República adotou em 29 de novembro de 2012 e
publicou no dia 30.
**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.

Brasília, 30 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
Cidinho Santos e Eduardo Amorim, como membros
Titulares e os Senadores Gim e João Costa como
membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 591, de 29
de novembro de 2012, que “Altera a Medida Provisória
nº 579, de 11 de setembro de 2012, que dispõe sobre
as concessões de geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária.”
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
Ofício nº 74/2012-GLPSD
Brasília, 3 de dezembro de 2012
Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 591, 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
591, de 2012.
Respeitosamente, – Senador Marco Antonio
Costa, Líder do PSD.
Ofício nº 242/12-GLPSDB
Brasília, 3 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os seguintes Senadores para integrarem a Comissão Mista para análise
da Medida Provisória nº 591 de 2012.
TITULAR 
Senadora Lúcia Vânia

SUPLENTE
Senador Aécio Neves

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
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Of. nº 200/2012 – BLUFOR
Brasília, 4 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, em aditamento ao Ofício nº 195/2012 –
BLUFOR, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Alfredo Nascimento, em substituição ao nobre Senador
Cidinho Santos, e o Senador Antônio Carlos Rodrigues,
em substituição ao nobre Senador Eduardo Amorim,
como membros titulares na Comissão Mista destinada
a apreciar a Medida Provisória nº 591, de 29 de novembro de 2012, que “Altera a Medida Provisória nº
579, de 11 de setembro de 2012, que dispõe sobre as
concessões de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, sobre a redução de encargos setoriais,
e sobre a modicidade tarifária”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
Ofício nº 231-L-Democratas/12
Brasília, 4 de dezembro 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 591/12, que
“Altera a Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro
de 2012, que dispõe sobre as concessões de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre
a redução dos encargos setoriais, e sobre a modicidade tarifária”.
TITULARSUPLENTE
Deputado Mendonça FilhoDeputado Ronaldo Caiado
Respeitosamente, Deputado Pauderney Avelino,
Líder do Democratas em exercício.
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de energia elétrica, sobre a redução dos encargos
setoriais, e sobre a modicidade tarifária.”
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV, PPS.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
permita-me, primeiro, informar que eu troquei com o
Senador João Costa a ordem.
Gostaria muito de dar as boas-vindas aos estudantes e professores que compõem a delegação da
Universidade, Professor Wagner, de Políticas Públicas,
estudantes e professores da Unesp – Universidade do
Estado de São Paulo, do campus de Araraquara. São
estudantes de Administração Pública que vieram aqui
aprender com V. Exª, Senador Jayme Campos, com
o Senador João Costa, com todos nós, ainda que ao
final desta tarde, mas com o Senado trabalhando. Às
vezes, vamos até muito tarde.
Aqui, dou as boas-vindas a eles.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Associo-me a V. Exª. Sejam bem-vindos,
alunos e professores da Unesp de Araraquara. Sejam
bem-vindos ao Senado Federal.
A Senhora Presidente da República adotou, em 29
de novembro de 2012, e publicou no dia 30 do mesmo mês
e ano, a Medida Provisória nº 590, de 2012, que altera
a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para ampliar a
idade limite de crianças e adolescentes que compõem
as unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa
Família elegíveis ao recebimento do Benefício para Superação da Extrema Pobreza, 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:

Of./LID/nº 263/2012

COMPOSIÇÃO
Brasília, 4 de dezembro de 2012

Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Arnaldo Jardim – PPS/SP e Sarney Filho – PV/MA para
integrar como titular e suplente, respectivamente, a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP
nº 591/12, que “Altera a Medida Provisória nº 579,
de 11 de setembro de 2012, que dispõe sobre as
concessões de geração, transmissão e distribuição

SENADORES
TITULARES 

SUPLENTES

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

1. Romero Jucá
2. Sérgio Souza
3. Waldemir Moka
4. Ricardo Ferraço
5. Casildo Maldaner
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Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
Walter Pinheiro 
Acir Gurgacz 
Lídice da Mata 
Inácio Arruda 

PSB
Ribamar Alves 

1. Eduardo Lopes
2. Wellington Dias
3. Pedro Taques
4. Antonio Carlos Valadares

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
Lúcia Vânia 
José Agripino

**

PDT
André Figueiredo 

PTB
Jovair Arantes 

Randolfe Rodrigues 

1.

* 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 30 de novembro de 2012.

Esta é a composição pelo Senado.
DEPUTADOS
Suplentes
PT
1. Beto Faro
2. Valmir Assunção
PMDB
1. Teresa Surita
2. Antônio Andrade

PSD
Guilherme Campos 
Fábio Faria 

1. Geraldo Thadeu
2. Arolde de Oliveira
PSDB

Bruno Araújo 

1. Cesar Colnago
PP

Arthur Lira 

1. Jerônimo Goergen
DEM

Professora Dorinha Seabra Resende 1. Alexandre Leite
PR
Lincoln Portela 

1. Arnon Bezerra

Chico Alencar 

1.Ivan Valente

* 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:

*PSOL

Henrique Eduardo Alves 
Marcelo Castro 

1. Sarney Filho (PV)

PSOL*

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

Jilmar Tatto 
Janete Rocha Pietá 

1. Ângelo Agnolin

Bloco (PV/PPS)

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PPL)**

Titulares 

1. Glauber Braga

Carmen Zanotto (PPS) 

1. Paulo Bauer
2. Jayme Campos

João Vicente Claudino 
Eduardo Amorim 
Gim Argello 
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Calendário
– Publicação no DO: 30-11-2012
– Designação da Comissão: 4-12-2012
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 6-12-2012 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 6-2-2013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 6-2-2013
– Prazo no SF: de 7-2-2013 a 20-2-2013 (42º
dia)
– Se modificado, devolução à CD: 20-2-2013
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 21-2-2013 a 23-2-2013 (43º
ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 24-2-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 10-3-2013
**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:
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Of. nº 194/2012 – BLUFOR
Brasília, 30 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
Cidinho Santos, Eduardo Amorim e Gim, como membros Titulares e os Senadores Alfredo Nascimento,
Armando Monteiro e João Costa, como membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mista destinada
a apreciar a Medida Provisória nº 590, de 29 de novembro de 2012, que “Altera a Lei nº 10.836, de 9 de
janeiro de 2004, para ampliar a idade limite de crianças
e adolescentes que compõem as unidades familiares
beneficiárias do Programa Bolsa Família elegíveis ao
recebimento do Benefício para Superação de Extrema
Pobreza, e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
Ofício nº 241/2012-GLPSDB
Brasília, 3 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os seguintes Senadores para integrarem a Comissão Mista para análise
da Medida Provisória nº 590 de 2012:
TITULARSUPLENTE
Senadora Lúcia Vânia

Senador Paulo Bauer

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
Of. nº 198/2012-BLUFOR
Brasília, 4 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, em aditamento ao Ofício nº 194/2012-BLUFOR, João Vicente Claudino, como membro titular, e
o Senador Cidinho Santos, como membro suplente,
em substituição ao nobre Senador Alfredo Nascimento, a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 590, de 29 de novembro de 2012, que
“Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para
ampliar a idade limite de crianças e adolescentes
que compõem as unidades familiares beneficiárias do
Programa Bolsa Família elegíveis ao recebimento do
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Benefício para Superação da Extrema Pobreza, e dá
outras providências”.
Atenciosamente, Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
Ofício nº 230-L-Democratas/12
Brasília, 4 de dezembro 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 590/12, que
“Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para
ampliar a idade limite de crianças e adolescentes
que compõem as unidades familiares beneficiárias do
Programa Bolsa Família elegíveis ao recebimento do
Benefício para Superação da Extrema Pobreza, e dá
outras providências”.
TITULAR
Deputado Professora Dorinha Resende
SUPLENTE
Deputado Alexandre Leite
Respeitosamente, Deputado Pauderney Avelino,
Líder do Democratas em exercício.
Of./LID/nº 262/2012
Brasília, 4 de dezembro de 2012
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 590/12,
que “Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004,
para ampliar a idade limite de crianças e adolescentes
que compõem as unidades familiares beneficiárias do
Programa Bolsa Família elegíveis ao recebimento do
Benefício para Superação da Extrema Pobreza, e dá
outras providências.”
Atenciosamente, Deputado Rubens Bueno, Líder do Bloco PV, PPS.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Convido, para fazer uso da palavra, o
ilustre Senador João Costa, em permuta com o Senador Eduardo Suplicy. V. Exª tem 20 minutos para fazer
uso da palavra, pela Liderança do PPL do Estado de
Tocantins.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador
Jayme Campos, boa tarde. Srªs Senadoras, Srs. Senadores, aproveito a oportunidade para desejar boas-
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-vindas aos alunos e professores da Unesp, campus
de Araraquara, do curso de Administração Pública.
Srªs e Srs., vivemos em um tempo de progressão da obscuridade, apesar dos grandes avanços da
comunicação e da Internet. Parece-me paradoxal que,
quanto maior a quantidade de informações, menor é o
saber e o conhecimento. Por isso, precisamos dar um
salto qualitativo para o novo tempo do conhecimento e
do saber, o que só uma aposta decisiva na educação
pode proporcionar.
No início da década de 60 do século XX, a Coreia do Sul tinha um PIB, aproximadamente, igual ao
da Nigéria. Hoje, a Coreia do Sul é a 15ª economia
do mundo. A Coreia do Sul possui um território que é
quase três vezes menor que o do Estado do Tocantins, que represento nesta Casa, ou que é menos da
metade do Estado de São Paulo.
Afinal de contas, como um país relativamente
pequeno, que se igualava a países da África subsaariana na década de 60, foi capaz de se tornar uma das
maiores potências econômicas do mundo de hoje? Só
há uma resposta aceitável: educação.
A Coreia do Sul investe, há anos, uma considerável parte do seu PIB na educação, cerca de 5%. Além
disso, os pais gastam boa parte da renda familiar na
educação dos filhos, próximo de 30%.
Esse conjunto de esforços em favor da educação
fez com que a Coreia do Sul deixasse o status de país
de Terceiro Mundo, passando a integrar, atualmente, o
seleto grupo de países de Primeiro Mundo.
Sem dúvida, conseguiu crescer economicamente e melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos.
É por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, que expresso a minha felicidade com a
recente Medida Provisória editada pela Presidente
Dilma. A Presidente demonstra, cada vez mais, uma
mentalidade de estadista. Ao implementar medidas para
que 50% dos royalties dos futuros campos de petróleo
sejam investidos na educação, a Presidente escreve
o seu nome na história do Brasil, ao lado de grandes
personalidades como a Princesa Isabel.
O ideal – e essa é a minha sugestão – é que fossem investidos 100% dos royalties na educação, e que
esse valor, somado ao repasse atual, representasse,
no mínimo, 10% do PIB brasileiro.
Isso porque a falta de educação ou a educação
precária é uma verdadeira escravidão.
Com a nova distribuição dos royalties, prevista
na Medida Provisória n° 592, de dezembro de 2012, o
Brasil será capaz de investir, nos próximos anos, boa
parte de seu PIB na educação. É possível que 10% do
PIB sejam aplicados na educação.
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Esse salto quantitativo e também qualitativo será
responsável por mais uma virada paradigmática na
história dos nossos concidadãos. Trata-se de uma
nova Lei Áurea.
É por isso, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional deve fazer de tudo para que os valores dos royalties do petróleo sejam vinculados aos investimentos na
educação, sob pena de perpetuarmos uma escravidão
que há muito vem aprisionando o povo brasileiro: a escravidão da educação de baixa qualidade.
Com mais verbas para a educação, será possível
remunerar melhor os nossos educadores, além de dar
mais apoio e infraestrutura aos nossos alunos.
Podemos até questionar a distribuição dos royalties entre os Estados produtores e os Estados não-produtores, entre os Estados mais ricos e os Estados
mais pobres, entre uma minoria e a maioria.
Esse debate será feito no momento oportuno. Entretanto, em nenhuma hipótese, Sr. Presidente, podemos deixar de vincular o valor respectivo à educação.
Sabemos que se os royalties forem gastos livremente, e sem destinação específica, governantes pelo
Brasil afora irão gastar esse dinheiro das formas mais
diversas, seja com a folha de pagamento, a folha de
pessoal, seja contratando empresas de publicidade etc.
O petróleo é um recurso escasso e finito, e seus
royalties, incluindo todos os campos a serem licitados
pelo Governo Federal, não devem durar mais do que
30 ou, na melhor perspectiva, 40 anos.
Se deixarmos de investir a metade (50%) dos valores dos royalties do pré-sal na educação, perderemos
a oportunidade de fazer um investimento que refletirá
na história do Brasil por 100 ou 200 anos.
Não há dúvida de que pagamos, hoje, um alto
preço por erros de 100 anos atrás. A educação é algo
lento e gradual. Envolve gerações. E é por isso, que
precisamos assumir responsabilidade pelo presente e
pelo futuro. Parabéns à Presidente Dilma e à sua equipe.
A Medida Provisória n° 592, de dezembro 2012,
concretizará essa mudança em prol da educação, sem
precedentes na história do Brasil.
E é o que espero, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela atenção.
Por favor, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Me
permite um aparte?
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Com
muita alegria.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero cumprimentá-lo, Senador João Costa, pelo seu
pronunciamento que diz respeito à destinação dos
royalties e, sobretudo com a preocupação de como
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preservar essa riqueza encontrada, sobretudo agora
em grande escala ao fundo do oceano Atlântico na
camada pré-sal. O Presidente Lula costumava dizer:
“Parece que Deus é brasileiro, veio morar no Brasil e
ajudou a Petrobras a encontrar, no fundo do Oceano
Atlântico, enorme reserva petrolífera. E bem ressalta
V. Exª, como ainda nestes dias a Presidenta Dilma
Rousseff, os ministros, o Ministro Aloizio Mercadante,
quando esteve aqui, na semana passada, na Comissão de Assuntos Econômicos e de Educação, aquilo
que é uma lição prudente para todos os países que
encontraram grandes reservas de recursos naturais
que não são renováveis: a de procurar bem utilizá-las
e da maneira mais equitativa possível, e de maneira a
se ter benefício não apenas para a geração presente,
mas para as gerações vindouras. Um dos casos mais
notáveis é o que acontece no Estado do Alasca, nos
Estados Unidos. Eu pergunto a V. Exª, Senador João
Costa, se conhece bem o que ali acontece e aconteceu com o petróleo?
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Não
senhor.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – No início dos anos 60... O Senador Jayme Martins conhece.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Jayme Campos. Ele só erra o meu nome.
É só Jayme Martins.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É porque Jayme Martins era um amigo meu e então volta e
meia eu... Desculpe, Senador Jayme Campos, não é
a primeira vez. Jayme Martins é um amigo querido de
Jundiaí, um jornalista que viveu muitos anos na China,
então às vezes o nome Jayme eu associo a ele. É por
isso.E então, eis que...
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – É sobre o Alasca.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O prefeito de uma pequena cidade, uma vila de pescadores,
Bristol Bay, nos anos 60, observou que de lá saia uma
grande riqueza na forma da pesca. Mas boa parte da
população ainda era pobre. Então, disse ele aos seus
concidadãos: Vamos criar um imposto de 3% sobre o
valor da pesca para instituir um fundo que pertencerá a
todos. “Mais um imposto? Sou contra!” Houve enorme
resistência. Demorou mais de cinco anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo
que dez anos depois se tornou governador do Estado
do Alasca. Tal como nós, agora, na baía de Prudhoe,
no norte do Alasca, encontraram enorme reserva petrolífera. Em 1976, disse aquele ex-prefeito e agora
governador, Jay Hammond: “nós precisamos pensar
não apenas na geração presente, mas, na vindoura,
porque o petróleo, como outros recursos naturais,
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não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos
royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá.”.
E ele quis que essa proposta fosse debatida e decidida não apenas pela Assembleia Legislativa, mas pelo
povo: 76mil disseram sim; 38mil, não. Dois para um
venceu, quando a população era de 300mil no Alasca.
Aqueles recursos passaram a ser aplicados em US
bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do
Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia,
dos Estados Unidos, internacionais. Inclusive, das 30
empresas mais rentáveis do Brasil, pode observar o
portfólio do Alaska Permanent Fund no site, ali estão
ações da Petrobras, da Vale do Rio Doce, do Itaú, do
Bradesco, o que significa que nós contribuímos para
que isso ocorra lá; empreendimentos imobiliários; e o
fundo passou de US$1bilhão de dólares no início dos
anos 80 para US$42 bilhões hoje. Permita-me perguntar uma questão pessoal, Senador João Costa, na sua
família quantos são?
O SR. JOÃO COSTA (PPL – TO) – Somos seis
filhos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Seis
filhos?
O SR. JOÃO COSTA (PPL – TO) – Sim.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então,
vamos supor que estivessem residindo no Alasca há
um ano ou mais, digamos, pai, mãe e seis filhos, para
dar um exemplo. Então, entre 1º de janeiro e 31 de
março V.Exª teria escrito um pequeno requerimento,
um application form: sou o Senador João Costa, trabalho aqui no Senado, na Praça dos Três Poderes, resido em tal endereço – não precisa declarar qual o seu
rendimento, qual o seu patrimônio, poucas perguntas
adicionais, se viajou, foi por tal e qual motivo: fui até
o Alasca observar como funciona lá, o que o Senador
Suplicy me explicou, realmente funciona muito bem,
quero ver plicado aqui no Brasil algo semelhante; já é lei
–, e poucas perguntas adicionais: Responde por suas
crianças até 18 anos e por elas recebe? Duas pessoas
que lhe conhecem testemunham: essa declaração é
verdadeira. Quem assim procedeu, ao final de setembro e início de outubro, por transferência eletrônica na
sua conta bancária ou por cheque enviado a sua residência, se estivesse lá residindo, nos primeiros anos,
teria recebido cerca de 300, depois 400, 500 e assim
por diante. Em 2008, que foi o ano de maior dividendo
pago até hoje, foram US$3.269. Então, numa família de
pai, mãe e três crianças seriam mais de US$16.300.
Numa família de oito pessoas, mais de 20 e poucos
mil dólares por ano pelo direito de todos partilharem
da riqueza do Estado. Qual foi a consequência para o
Estado do Alasca, após 30 anos da aplicação desse
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procedimento, de se pagar um dividendo igual para
todos os seus 700 mil habitantes? O Alasca se tornou
o mais igualitário dos 50 Estados norte-americanos.
O coeficiente de Gini dos Estados Unidos hoje é 0,47.
Do Distrito de Columbia, onde fica Washington DC, o
mais desigual, é 0,533 – um pouco acima do Brasil que
ainda é tão desigual. No Alasca, após 30 anos dessa
experiência, é 0,40 – o mais baixo dos 50 Estados.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É claro
que parte dos recursos poderiam ser para a educação,
o que seria muito positivo. Lá também se colocou para
a educação. Mas outra parte foi colocada para ser o
pagamento daquilo que hoje é conhecido no mundo
como uma renda básica, como um direito à cidadania
para todos os seus habitantes. Já é lei no Brasil a proposta da renda básica de cidadania, aprovada por todos
os partidos, mas para ser instituída, passo a passo, a
critério do Poder Executivo. V. Exª já sabe quando vai
acontecer? Eu lhe pergunto: quando vai acontecer de
todos os 194 milhões de brasileiros terem direito a uma
renda básica como um direto incondicional?
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Não sei.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então,
gostaria de lhe dizer que vai acontecer no dia em que
o Presidente Jayme Martins, da sessão de hoje, em
que o Senador Lindbergh Farias, em que o Senador
João Costa, que os estudantes da Unesp de Araraquara escrevam à Presidente. Já é lei, Presidente. É uma
boa ideia. Vamos colocá-la em prática o quanto antes.
Muito obrigado e parabéns pelo seu pronunciamento.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Eu que
agradeço as palavras de V. Exª que tanto abrilhantam
o Senado Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Depois desse aparte monumental do Suplicy
e essa verdadeira aula que dá sobre o Alasca e sobre
renda mínima, se um dia o Brasil tivesse o privilégio
de 194 milhões de brasileiros, com certeza seria um
outro País. Foi uma verdadeira aula! O aparte dele
está inserido também no horário regimental de V. Exª.
Vou conceder, pela ordem de inscrição, pela ordem ao Senador Eduardo Suplicy.
V. Exª tem 20 minutos pela forma regimental.
Ele já insiste comigo há 6 anos como colega Senador que o meu nome não é Jayme Campos e sim Jayme Martins. São 6 anos de convivência, quase 7 anos.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, uma
figura maravilhosa, por quem tenho a maior admiração e respeito.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– E o Senador Jayme Martins...
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Jayme Campos, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O
Senador Jayme Martins não chegou ainda. O Senador
Jayme Campos, por quem tenho grande estima e desde
o primeiro instante em que o conheci aqui, quero dizer
que somos de partidos diferentes, mas, em todos os
trabalhos de comissões, aqui no plenário, nos diálogos
pessoais que temos tido, desde o primeiro momento
em que o conheci, sempre tivemos um diálogo mais
construtivo e certamente essa nossa interação contribuiu muito, meu querido Senador Jayme Campos...
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – O Senador Eduardo Suplicy é nosso
mestre, nosso professor. Eu disse a ele que queria
vê-lo Presidente, candidato a Governador do Estado
de São Paulo, que eu iria transferir o meu título lá de
Mato Grosso para votar em São Paulo. É nosso mestre
e uma referência para todos nós, não só aqui como
para todo o Brasil. É um homem de bem, um homem
sério e, sobretudo, respeitoso.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Também gostaria, Sr. Presidente, de agradecer, o que
muito nos honra, a presença do Prefeito de Hortolândia,
Perugini, e o novo Prefeito Meira, eleito recentemente,
ambos do Partido dos Trabalhadores, de Hortolândia,
na grande região de Campinas, Estado de São Paulo,
um excelente prefeito.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade, Senador Jayme Campos, porque os alunos da Unesp vieram me visitar para saber um pouco sobre o que faz
um Senador, o que fazemos aqui neste fim de tarde e
por que está um pouco vazio.
O Senador Lindbergh Farias, já escolhido para
ser o candidato a Governador pelo PT no Rio de Janeiro, um grande entusiasta das proposições relativas
ao que fazer com o pré-sal, vai poder inclusive ajudar
a responder a pergunta que o Felipe aqui encaminhou:
“Sabendo que os royalties do pré-sal serão destinados
à educação, o povo brasileiro pode ter confiança, por
força de lei, que um novo plano de gestão acompanhará a presente medida, para garantir a efetividade
e a eficácia na destinação desses recursos?” Acredito
que sim, mas o Lindbergh vai me ajudar a responder
essa pergunta, porque ele tem ideias muito importantes relativas à destinação do pré-sal, do petróleo do
pré-sal, até porque se trata de uma riqueza tão importante para o Brasil, para o Estado do Rio de Janeiro e
para todos nós, brasileiros.
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Um Senador, meus queridos estudantes da Unesp
de Araraquara, representa o povo, legisla e fiscaliza os
atos do Executivo. Como representantes do povo, nós,
aqui, temos a responsabilidade de, a cada momento,
estarmos expressando o sentimento da população
brasileira. A cada dia, temos tantos assuntos para falar. Ainda ontem, aqui tivemos a comemoração dos
100 anos de Luiz Gonzaga, um extraordinário cantor e
compositor brasileiro. Então, tivemos uma sessão muito
linda; o Fagner e o Chambinho do Acordeon cantaram
aqui Asa Branca e outras músicas numa sessão solene.
Falar de Luiz Gonzaga, de Gonzaguinha e recomendar
o filme da história de Gonzaga e Gonzaguinha é algo
que eu, como Senador, posso dizer. O Senador Jayme
Campos às vezes me adverte, dizendo que um Senador,
representante do povo, qualquer coisa que ele faça,
em qualquer hora do dia ou da noite, aqui no Senado
ou onde for, tem a consciência de ser representante
do povo e, se não tiver um procedimento adequado,
pode ser, eventualmente, objeto de uma representação junto ao Corregedor do Senado, ao Conselho de
Ética. Então, temos de prestar bem atenção.
Se há situações de alegria para falar a respeito, nós falamos, expressamos o sentimento. Hoje, por
exemplo, estive no Palácio do Planalto para assistir à
cerimônia em que a Presidenta Dilma Rousseff e o Ministro Aguinaldo Ribeiro anunciaram que o Programa
Minha Casa, Minha Vida já entregou 1 milhão de habitações. São habitações de boa qualidade, habitações
relativamente simples, de cerca de 80 m2, mas com
dois quartos, sala, banheiro, com aquecimento solar,
espaço para as crianças brincarem, para esporte, lazer, escolas e centros de cultura por perto. Isso está
sendo objeto de um empenho muito grande. Mais 1 milhão de casas foram já contratadas. Até 2014, a meta
do Governo da Presidenta Dilma Rousseff, contando
desde 2009, quando se iniciou o projeto Minha Casa,
Minha Vida, será de 3,4 milhões casas contratadas.
Lá, então, diversos representantes dos movimentos
de moradia se expressaram.
Na mesma reunião, além do Ministro Aguinaldo
Ribeiro, das Cidades, ter colocado a importância dessa
meta, também o Ministro Guido Mantega anunciou novas medidas de estímulo à construção civil, que foram
muito bem recebidas, tanto pelos diversos movimentos
sociais de moradia quanto pelos governadores que lá
estavam. Alguns expressaram o seu entusiasmo em
atos onde estavam presentes, no Rio de Janeiro, em
Pernambuco, também no Rio Grande do Sul e no Rio
Grande do Norte. Foi um momento auspicioso.
Ali também, a Srª Maria José, uma das beneficiárias do Minha Casa Minha Vida, deu o seu testemunho,
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de maneira muito comovente, sobre como é que aquele
projeto transformou inteiramente a qualidade de vida.
Então, quero aqui lhes dar um exemplo do que,
por exemplo, faz um Senador, ao relatar coisas positivas que estão acontecendo no Brasil.
Por outro lado, há fatos que preocupam. Eu ainda, por exemplo... Felizmente, tenho observado, da
parte da Presidenta Dilma Rousseff, muito rigor em
corrigir qualquer malfeito e dizendo aos órgãos da
Polícia Federal, da Controladoria Geral da República
que é tão importante que haja sempre apuração completa de quaisquer fatos que estejam preocupando a
Nação brasileira.
Ainda na oração da comunidade, nas missas em
todas as igrejas de São Paulo, até uma senhora veio
a mim e disse:
Por favor, mostre isso aqui ao Presidente Lula,
à Presidenta Dilma, aos Senadores, aos Deputados. A oração deste domingo foi: para que a
Igreja não deixe de ser peregrina e missionária,
pedimos; diante da corrupção e do desprezo
à ética e aos valores morais na vida pública,
pedimos; por todos aqueles que sofrem em
consequência da crise dos governos e das
instituições, os desempregados, as famílias pobres e desamparadas, pedimos; para que haja
respeito à natureza e a todos os seres vivos,
pedimos; diante da juventude frustrada, presa
das ideologias e de falsos valores, pedimos;
para que nossa campanha de evangelização
traga muitos frutos entre nós, pedimos (...) Ou
seja, aqui está um pedido de todos para que
acenda em nosso coração a esperança no
reino de justiça, amor e paz.
Acho que é importante que estejamos atentos a
esses anseios.
E, por outro lado, eu queria apenas completar a
explicação do que faz um Senador. Ele legisla. Portanto, como ele pode estar aqui apreciando... O Senador
João Costa estava justamente comentando uma medida provisória, ou seja, um projeto do Poder Executivo,
da Presidenta Dilma para destinar recurso do pré-sal
para a educação.
Então, nós aqui temos a responsabilidade de apreciar, debater, modificar, votar projeto, seja da Presidenta, seja de nossos colegas – senadores e deputados
federais – ou também temos a possibilidade de apresentar projetos de nossa autoria como, por exemplo, o
projeto da renda básica de cidadania, que, felizmente,
eu consegui fazê-lo ser aprovado.
E eu queria aqui dar uma notícia, qual seja, eu iria
viajar nesta sexta e sábado último para a Assembleia
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do Parlatino, que se realizou no Panamá, para apresentar e ser apreciada pelo Parlamento do Parlatino,
a lei marco de renda básica e justamente com base
muito naquilo que foi votado pelo Congresso Nacional
brasileiro e sancionado pelo Presidente Lula, em 8 de
janeiro de 2004.
Pois bem. Por três vezes consecutivas, na Comissão de Assuntos Econômicos, Dívida Social e Desenvolvimento Regional, juntamente com os assembleístas, a Deputada Maria Soledad Vela, do Equador,
o Deputado Rodrigo Cabezas, da Venezuela, e o Deputado Ricardo Berois, do Uruguai, e eu próprio, nós
apresentamos primeiro nas Comissões de Assuntos
Econômicos e, reunidas três vezes, nós aprovamos
este projeto, que foi neste sábado apreciado e votado
por consenso dos 20 Parlamentos, ou dos representantes dos Parlamentos de 27 países da América Latina e do Caribe. E esse projeto de lei marco da renda
básica agora será, uma vez aprovado, encaminhado
a todos os Parlamentos para considerarem seriamente a apreciação desse projeto de lei, que no Brasil foi
aprovado, um projeto de minha autoria.
Ou seja, aí está um exemplo do que faz um Senador ao ser também um legislador.
A terceira função é a de fiscalizar os atos do
Executivo. Para fiscalizar os atos do Executivo, nós
podemos, por exemplo, apresentar requerimentos de
informações, podemos convocar autoridades nas Comissões para pedir explicações.
Hoje, por exemplo, nós arguimos por cerca de
três horas o Ministro da Fazenda, Guido Mantega,
sobre as diversas propostas de modificações na política fiscal e tributária brasileira, e tivemos um diálogo
muito construtivo.
Quando ocorre algum problema mais sério, desde que um terço dos Parlamentares do Senado ou da
Câmara dos Deputados, às vezes em comissão mista,
resolva assinar um requerimento para constituição de
comissão parlamentar de inquérito, então, ela, constitucionalmente, é formada, para averiguarem em maior
profundidade algum problema, tais como os que vocês
têm acompanhado.
Portanto, essa é uma síntese do que faz um Senador. Quis aproveitar esta visita dos estudantes da
Unesp de Araraquara para dar exemplos do que nós
aqui fazemos.
Assim, Sr. Presidente, concluo, agradecendo a
atenção de V. Exª.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Costa.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
Pela ordem, Sr. Presidente, para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Por favor.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, é com profunda consternação que
comunico a este Plenário o falecimento da Professora
Isabel Campos, ocorrido na tarde do último sábado,
em Mato Grosso.
Ex-Primeira Dama do Estado e também do Município de Várzea Grande, esposa de meu irmão, Deputado Federal Júlio Campos, nossa querida Loló – assim
carinhosamente tratada por nós – muito realizou em
prol do desenvolvimento de nossa cidade e do Estado
do Mato Grosso, sobretudo no que se refere à atenção
aos mais necessitados.
Ela deixou, Presidente João Costa, indeléveis
marcas de seu pertinaz trabalho por todos os locais
por onde andou, tanto como Secretária de Educação
como na Pesidência da extinta Fundação de Promoção
Social, tendo ali desenvolvido o famoso Projeto João de
Barro, por meio do qual construiu centenas de casas
populares em diversos Municípios. Foi também ali que
desenvolveu o Loteamento Popular Osmar Cabral, que
originou o bairro homônimo, na região Sul de Cuiabá.
E não é só nas áreas da educação e da ajuda
aos carentes que seu legado nos orgulha. Ela também participou ativamente de importantes projetos no
campo da comunicação: reestruturou e modernizou
o jornal O Estado de Mato Grosso, tornando-o o primeiro a ser impresso pelo sistema off set e em cores;
também fez parte da implantação da Rádio Industrial
AM, na cidade de Várzea Grande; foi sob sua direção
que a TV Brasil Oeste tornou-se a primeira emissora
a transmitir via satélite para todo o Estado.
Tendo graduação pela Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Mato Grosso e mestrado pela
UnB, ela sabia como ninguém conciliar a sensibilidade
com a firmeza de suas posições. Por mais de 30 anos
engajou-se decisivamente nas campanhas eleitorais
do seu marido. Assim ocorreu quando Júlio Campos
foi eleito proporcionalmente o Deputado Federal mais
votado da história de Mato Grosso, como também na
eleição que o conduziu ao Governo do Estado e também ao seu mandato de Senador da República e de
Prefeito da nossa querida cidade de Várzea Grande.
Mãe e esposa dedicadíssima, morre aos 66 anos,
vítima de um câncer contra o qual lutava com muita
altivez e esperança.
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A seus quatro filhos, Laura, Consuelo, Júlio Neto
e Silvia, assim como a meu amado irmão Júlio, dedico estas breves palavras de pesar e homenagem, na
certeza de que nossa saudosa Loló, agora alçada a
uma dimensão mais sutil, seguirá nos inspirando de
onde estiver, gozando da recompensa e conforto dos
pródigos, no justo descanso dos bons, sempre a caminho da Luz Maior.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Sr. Senador Jayme Campos, em meu nome e
em nome do Senado, transmito ao senhor, aos seus
sobrinhos e a seu irmão nossos pêsames, nossa sensibilidade e solidariedade neste momento de dor e
sofrimento.
Peço que sejam registradas suas palavras e que
a Mesa encaminhe à família o seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – A Presidência designa a Deputada Elcione
Barbalho, como membro suplente, em substituição
à Deputada Nilda Gondim, para integrar a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito “destinada a investigar
a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público
com relação à aplicação de instrumentos instituídos
em lei para proteger as mulheres em situação de violência”, conforme Ofício n° 1.229/2012, da Liderança
do PMDB na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of./GAB/I/nº 1.229
Brasília, 4 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada
Elcione Barbalho passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
com a finalidade de investigar a situação da violência
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do Poder Público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger
as mulheres em situação de violência, em substituição
à Deputada Nilda Gondim.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Passo a palavra ao Senador Eduardo Amorim,
na condição de Líder do PSC.
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Ao Senador Eduardo Suplicy agradeço as palavras sempre sábias, que engrandecem o Senado, que
engrandecem todos nós.
Muito obrigado, Senador, pela sua presença.
Obrigado pela maneira gentil, urbana e cordial com
que V. Exª sempre se dirige a nós.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador João Costa, que preside os
nossos trabalhos.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
amigo, Senador João Costa, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado,
todos que nos acompanham pelas redes sociais, falo
hoje, desta tribuna, da importante Medida Provisória n°
586, de 8 de novembro de 2012, cujo principal objeto
é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
Esta Medida visa promover a alfabetização dos
estudantes até o final do 3º ano do ensino fundamental da educação básica pública, aferida por avaliações
periódicas.
A proposição prevê apoio financeiro da União aos
Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, por meio
de repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE). Essas verbas destinam-se a dar
suporte à formação continuada a professores alfabetizadores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, além
de premiar as escolas e os profissionais da educação,
reconhecidos no âmbito do Pacto.
Pois bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
esta Medida Provisória chega a esta Casa em um
momento bastante oportuno. No mês passado, em
novembro, chegou ao conhecimento de todo o País o
Ranking Pearson (EIU), que mede a qualidade de sistemas educacionais e, entre os 40 países avaliados,
ficamos, Sr. Presidente, infelizmente, em penúltimo
lugar na classificação, que leva em conta as notas
de testes e qualificação dos professores entre outros
fatores. Ou seja, de 40 países avaliados, estamos na
39ª posição, só perdendo para um país.
Os 40 países foram divididos em cinco grandes
grupos de acordo com os resultados. Ao lado do Brasil,
outras seis nações foram incluídas na lista dos piores
sistemas de educação do mundo: Turquia, Argentina,
Colômbia, Tailândia, México e Indonésia. O que fica
bastante claro com a pesquisa é que a Finlândia, a
Coréia do Sul, que o senhor citou hoje à tarde, e Hong
Kong, que são as nações que estão no topo da lista,
valorizam seus professores e colocam em prática uma
cultura de boa educação.
É fato que, nos últimos anos, o Brasil progrediu
bastante no que diz respeito ao acesso ao ensino fun-
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damental, e isso nenhum de nós pode negar. Segundo
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e do IBGE, 98,2% das nossas crianças
com idade entre os 6 e 14 anos frequentam a escola.
Entretanto, tanto exames internacionais, como
Pisa, realizado pela Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), quanto as
provas aplicadas pelo MEC nos mostram claramente que não temos muito a comemorar. O fato é que a
qualidade da educação brasileira é muito baixa e essa
disfunção faz com que o País fique para trás em comparação com os países avançados e com aqueles de
nível de desenvolvimento similar.
Acredito que nenhum de nós tenha dúvida de que
o sucesso na primeira fase do ensino fundamental é
determinante para seguir uma vida acadêmica exitosa. Mas, infelizmente, Sr. Presidente, não é isso que
vem ocorrendo com todas as crianças que ingressam
na escola no Brasil.
O próprio Ministério da Educação preconiza que
os três primeiros anos do ensino fundamental devem
ser compreendidos como um ciclo de alfabetização e
letramento no contexto do ensino fundamental de 9
anos. Além disso, o que se entende por alfabetização
não é apenas o domínio da leitura e escrita, mas também o aprendizado das noções básicas dos números.
E, Sr. Presidente, no que diz respeito à alfabetização de crianças, também somos, infelizmente, um
país desigual. O último censo do IBGE mostra que, nas
regiões do Norte e Nordeste, a taxa de crianças não
alfabetizadas aos 8 anos é superior a 20%. No meu
Estado, em Sergipe, essa taxa chega, infelizmente, a
23,8%; no Rio Grande do Norte, a 26,9%; e em Alagoas, a 35%, Sr. Presidente. Já nas Regiões Sul, Sudeste
e no Centro-Oeste, essas taxas caem, na maioria dos
Estados, para menos de 10%. No Paraná, por exemplo, apenas 4,6% das crianças não estão alfabetizadas aos 8 anos.
A educação brasileira precisa ganhar rumos para
ser universalizada em tempo integral. Os países que
conquistaram o desenvolvimento concreto investiram
em educação em tempo integral e, consequentemente, tiveram como resultado uma sociedade igualitária,
promovendo oportunidades iguais para todos.
Melhorar a qualidade da alfabetização das nossas
crianças é uma necessidade urgente e, por tudo que
foi exposto, é que a Medida Provisória 586 ganha uma
grande relevância, Sr. Presidente, neste momento. E um
dos fatores de grande importância, no caso da formação
dos docentes, é que os recursos contemplarão tanto a
concessão de bolsas para profissionais da educação,
quanto para o desenvolvimento de recursos didáticos.
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Outros dois aspectos de fundamental importância são assistência técnica, que deverá ser prestada
pelo FNDE aos entes subnacionais para licitações e
execução de políticas públicas voltadas para educação
e assistência financeira para garantia e permanência
dos alunos nos cursos de nível superior.
Portanto, é em bom momento que a Presidente
Dilma Rousseff manda para o Congresso Nacional,
manda para esta Casa e para a Câmara a Medida Provisória 592, que o senhor hoje aqui comentou e que, no
seu §3º do art. 47 da Lei 12.351, de 22 de dezembro
de 2010, destina, obrigatoriamente, 50% dos recursos
dos royalties do pré-sal para a educação.
Por tudo exposto, Sr. Presidente, não podemos
nos omitir e devemos promover um profundo debate
nacional sobre o nosso sistema educacional. Aqui, no
plenário desta Casa, conclamamos a todos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, que apóiem
a Medida Provisória nº 586 pelo bem da educação em
nosso País.
Finalizo, Sr. Presidente, citando o filósofo e o educador americano John Dewey, quando diz, abre aspas:
“A educação é um processo social, é desenvolvimento.
Não é preparação para a vida, é a própria vida”, fecha
aspas, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – Senador Eduardo Amorim, parabéns pelas
suas palavras tão bem colocadas diante de um tema
tão nobre. Precisamos tratá-lo, cada vez mais, de uma
maneira especial. Muito obrigado por estar aqui e obrigado pelas palavras.
Passo a palavra ao Senador Armando Monteiro.
Seja bem-vindo, Senador.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho
a esta tribuna, no dia de hoje, tratar de um tema que
me parece extremamente importante para o País, que
irá contribuir para repactuar nossa Federação e, ao
mesmo tempo, melhorar a competitividade da nossa
economia. Refiro-me à reestruturação do ICMS, questão central na estratégia da reforma tributária, ainda
que fatiada, proposta pelo Governo Federal, que hoje,
inclusive, foi objeto de discussão na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos com o Exmo Sr. Ministro
da Fazenda, Guido Mantega.
Individualmente, o ICMS é o principal tributo do
País, com arrecadação equivalente a 7% do PIB e que,
ao longo dos seus 46 anos de existência, acumulou
profundas distorções, que o afastaram de sua concepção original, que era a de um imposto clássico de valor
adicionado, com elevado grau de neutralidade tributária
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e dotado ainda de eficiência arrecadatória. Com 27 legislações diferentes, instrumento da competição fiscal
nociva que se instalou, ele foi ainda, por conta desses
desvirtuamentos, catalisador de uma insegurança jurídica que afasta, inibe e paralisa os investimentos. Por
tudo isso, o ICMS precisa ser urgentemente reformado.
Sr. Presidente, com a Constituição de 1988, os
Estados ampliaram sua autonomia para legislar sobre
o ICMS, ao mesmo tempo em que os instrumentos federais voltados para a promoção do desenvolvimento
regional foram se tornando cada vez mais débeis.
Além disso, o Confaz, que é o órgão de representação dos Estados, esse Conselho Fazendário onde
todos os Estados se representam, não foi capaz de
garantir a sua função essencial, que é a de harmonização das políticas tributárias estaduais. Assim, o País
assistiu a um processo de competição fiscal predatória
que resultou na proliferação de benefícios que foram
dados à margem das regras estabelecidas pela Lei
Complementar n° 24/75, na diversidade de regimes
aplicados à cobrança do imposto e distintos procedimentos para reconhecimento de créditos tributários
gerados em decorrência das exportações.
Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com
a economia cada vez mais competitiva, o peso assumido pelo ônus tributário nas decisões locacionais de
investimento e de geração de empregos assume um
papel decisivo, digo mesmo crucial. E o ICMS, concebido originalmente como Imposto de Valor Adicionado,
passou a ser utilizado intensivamente como instrumento
quase que exclusivo na atração de empreendimentos
com o objetivo de promover o desenvolvimento regional.
Para recuperar o seu poder arrecadatório, os
Estados, que, de alguma maneira, foram compelidos
a promover renúncias fiscais, passaram a privilegiar
a busca da produtividade fiscal usando recursos que,
ao fim e ao cabo, afetam de forma danosa a nossa
competitividade.
Trata-se, por exemplo, da aplicação de elevadas
alíquotas em insumos básicos. Por exemplo, na área
de combustíveis, de energia elétrica e de telecomunicações, os Estados, para compensar perdas de arrecadação, foram elevando ao longo do tempo as alíquotas desses insumos básicos, o que significa dizer
que, dessa forma, fomos encarecendo o custo desses
insumos para a produção.
Por exemplo, as alíquotas de ICMS variam, na
maioria das vezes, de 25% a 30% – estou falando de
alíquota nominal – sobre a distribuição da energia
elétrica. E o peso desse tributo é estimado em quase
47% na carga tributária consolidada do setor elétrico.
Os setores mais prejudicados são aqueles intensivos nesses insumos, que não são inclusive tributados
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em etapas posteriores, ou seja, aqueles setores que,
por exemplo, estão voltados para exportação. Eles
acumulam créditos quando adquirem esses insumos
e não têm como compensá-los, porque evidentemente,
na exportação, eles são isentos desse tributo.
Então, passamos a ter um sistema de acúmulo
de créditos que, de alguma maneira, representam um
acréscimo de custo das empresas. Além disso, de forma anacrônica, o ICMS onera os investimentos.
Sr. Presidente, poucos são os países que se dão
ao luxo de tributar o investimento. Não há tributação
mais irracional do que essa, porque a experiência internacional demonstra que os países desoneram os
investimentos para torná-los mais baratos, de modo a
estimular a produção que decorre desses investimentos e, aí sim, tributando o produto que advém desses
investimentos. O Brasil faz o contrário; o Brasil começa
por onerar o investimento.
Para que V. Exª tenha uma ideia, uma mesma
planta para a produção, por exemplo, de papel e celulose, que é intensiva de capital, se ela se localizar
no Chile, a mesma unidade custa menos, entre 17%
e 18%, do que no Brasil, porque lá eles ou conferem
imunidade tributária ou diferem o imposto, ou seja,
o empresário só passa a pagar aquele tributo quando a unidade entra em operação. No Brasil, quando
se inicia o projeto e se adquirem as máquinas, antes
mesmo de produzir, o empresário já está pagando o
tributo no investimento. E, no caso do ICMS, que é o
principal tributo, quando se adquire uma máquina, o
Estado só devolve esse imposto que é pago na máquina em 48 meses. Veja que isso se traduz em um
custo financeiro que está associado ao carregamento
desse crédito por um período tão longo. Portanto, é
mais uma – eu diria – das trágicas peculiaridades do
Sistema Tributário Nacional, que é disfuncional para
a economia, que contém uma irracionalidade que, de
alguma maneira, o condena a ser um dos sistemas
mais caóticos do mundo.
Nesse processo, então, para melhorar o ambiente
da tributação no Brasil, é fundamental aproveitar toda
essa discussão da uniformização das alíquotas interestaduais para também resolver essa questão dos créditos tributários que estão associados aos investimentos.
Lembro ainda que esse imposto se desfigurou
de tal forma, meu caro Presidente, que, embora tendo nascido como um Imposto de Valor Adicionado,
ele é – pasme V. Exª – um imposto que contém ainda
uma cumulatividade. Por quê? Porque há uma série
de créditos que não podem ser compensados no processo produtivo.
Permita-se exemplificar. Todo o material de consumo que é adquirido nas empresas, no escritório, não
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pode ser compensado, porque, aqui no Brasil, prevalece
o conceito de crédito físico e não de crédito financeiro. Ou seja, só podem gerar crédito aqueles insumos
que estão diretamente incorporados ao produto e não
aquelas despesas que decorrem, vamos dizer, das
atividades de suporte indispensáveis à operação da
empresa. Lá fora, por exemplo, na experiência do IVA,
que é o Imposto de Valor Adicionado, na Europa, todos
os créditos que correspondem à compra de material
de consumo, à energia que é consumida no escritório
da empresa, tudo isso gera crédito e a empresa, por
consequência, só paga o imposto sobre o valor que ela
adiciona efetivamente no processo de transformação.
Outro mecanismo que passou a ser largamente utilizado pelos Estados – e eu diria que de forma
perversa – é o da substituição tributária, sobretudo
considerando a sua utilização na produção industrial.
Daí deriva�������������������������������������������
-se a fixação de margens arbitrárias de comercialização que resultam no aumento do preço final
das mercadorias ao consumidor, reduzindo inclusive
o capital de giro das empresas, que são obrigadas a
antecipar o recolhimento.
Lembro ainda que com essa indiscriminada utilização do mecanismo da substituição tributária as micro e pequenas empresas estão vendo inteiramente
anulados os incentivos que de alguma maneira lhes
foram proporcionados com o advento do Regime Simplificado de Tributação, o Simples.
As empresas que são optantes do Regime Simplificado de Tributação estão sendo alcançadas do
outro lado pelo mecanismo da substituição tributária,
o que faz com que os benefícios do Simples sejam
inteiramente anulados.
Adicionalmente, a antecipação de cobrança do
diferencial de alíquotas em operações interestaduais
para o momento em que o produto cruza as divisas
estaduais é fonte adicional de distorção e representa
mais uma barreira ao comércio interestadual, ferindo
de alguma forma a coesão federativa.
Observa-se um evidente e perigoso processo de
esgotamento da utilização do ICMS como instrumento
de atração de investimentos, que se traduz no acirramento dos antagonismos e no enfraquecimento dos
interesses comuns entre Estados, ameaçando, como
já foi dito, a própria coesão da federação. Portanto, o
ICMS ergue barreiras tributárias ao comércio interno,
estimula o comércio de Estados de distintas regiões do
País com outros países, desarticula cadeias produtivas
internas, provoca a perda de segmentos importantes
do parque industrial, desestimulando ainda����������
a agregação de valor à exportação de produtos decorrentes da
exploração dos nossos recursos naturais, todos esses
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efeitos deletérios à economia nacional e ao próprio
conceito de um federalismo sadio e equilibrado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso
recuperar a concepção original do ICMS, de um imposto de vocação nacional focado no valor adicionado e dotado da indispensável neutralidade tributária.
Para tal, é fundamental o papel da União como ente
coordenador e árbitro desse processo, assim como
foi exercido esse papel no processo de consolidação
fiscal, que representou um dos pilares da estabilidade
macroeconômica alcançada pelo Brasil.
O fortalecimento do regime federativo não requer
a existência de territórios fiscais distintos como os que
foram sendo construídos no Brasil. Os entes federados compõem uma só nação e, portanto, o sistema
tributário precisa ser concebido em bases verdadeiramente nacionais.
Nesse sentido, duas diretrizes na reforma do
ICMS são fundamentais: a migração da cobrança para
o destino, com a uniformização das alíquotas nas operações interestaduais, o que pode ser feito por projeto
de resolução do Senado, e a reconstrução de um aparato legal e institucional que discipline o exercício da
autonomia dos Estados na administração e na legislação do imposto, evitando, de forma efetiva, a reedição
dessa competição fiscal nociva.
No primeiro caso está se reduzindo o espaço de
munição para a guerra fiscal, dado que o funding tributário para atrair de forma ilegal os empreendimentos
cai de forma expressiva com a redução da alíquota
interestadual.
No segundo caso, o projeto de lei complementar
apresentado pela Comissão de Especialistas, que foi
em boa hora criada pela Presidência desta Casa, propõe soluções para os estímulos fiscais concedidos à
revelia do Confaz e propõe a manutenção da regra da
unanimidade, por meio de convênio, para a autorização de concessão de isenções, incentivos e benefícios
fiscais, abrindo uma única exceção, a possibilidade de
aprovação por dois terços dos Estados de incentivos
fiscais que atendam simultaneamente às seguintes
condições: primeiro, a aplicação fica restrita apenas a
produtos que saiam das fábricas para outros Estados;
que o Estado beneficiário tenha o valor adicionado
bruto da indústria de transformação abaixo da média
nacional; que o prazo de duração do incentivo não
venha a ser superior a 8 anos e que resulte da carga
tributária efetiva, equivalente a essa nova alíquota interestadual de 4%.
Além disso, deve-se fortalecer a função mediadora
da instituição responsável pela harmonização tributária
estadual, o que, efetivamente, não foi conseguido pelo
Confaz. Para que se possam quebrar as resistências e
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desconfianças com relação à aprovação das propostas é preciso implantar um sistema de compensação
fiscal bancado pela União que assegure um processo
automático de reposição dessas perdas. É, por assim
dizer, um seguro de manutenção das receitas dos
Estados. Consagrar um regime de transição para evitar, evidentemente, perdas abruptas. E essa proposta
aponta um horizonte de 8 anos para a convergência
até essa alíquota de 4%. Fortalecer e efetivar a política de desenvolvimento regional, inclusive nas políticas
de caráter nacional, como as políticas industrial, de
inovação, de desenvolvimento científico e tecnológico
e da educação.
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – Eu creio, Sr. Presidente, que o novo conceito
de uma política de desenvolvimento regional deve
voltar-se para essas áreas que são, por assim dizer,
portadoras de futuro. São áreas que poderão oferecer
a essas regiões inclusive um diferencial competitivo. E,
por tudo isso, as políticas nacionais têm que incorporar
essa visão regional.
Hoje, a política industrial do Brasil praticamente
não incorpora, meu caro Senador Lindbergh, essa visão espacial e regional. É hora de fazermos valer esse
conceito fundamental de que as políticas nacionais têm
que incorporar uma visão regional.
É preciso ainda avançar na perspectiva de mudanças em outras questões de cunho federativo, porque
essa agenda federativa, em última instância, pode, se
bem utilizada, oferecer um processo de compensações
cruzadas, de modo a ajudar a consecussão desse objetivo mais amplo, que é o de se buscar, finalmente,
a construção de um novo sistema na área do ICMS.
E, para isso, lembramos a questão que está aqui,
sob exame desta Casa, dos novos critérios de rateio
do FPE, da mudança do indexador da dívida dos Estados, a questão da própria repartição dos royalties,
tudo isso possibilitando a recomposição de instrumentos fiscais e financeiros de uma nova política de desenvolvimento regional, sem prejuízo, no entanto, de
alguns fundos e recursos que já são hoje oferecidos a
essas regiões, como o FNE e o FNDE, que precisam
também ser preservados. E, finalmente, recuperar a
capacidade dos investimentos públicos, incentivando
a cooperação federativa entre União e Estados com
essa visão espacial e regional.
Para concluir, Sr. Presidente, a agenda federativa se impõe como condicionante para se avançar nas
reformas inadiáveis, sobretudo na reforma tributária.
Assim como a inflação gerava incertezas, adiava investimentos, distorcia a alocação dos recursos e da
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produção, o nosso sistema tributário cria disfunções
significativas que comprometem, que minam a competitividade da economia nacional.
A insegurança jurídica decorrente das incertezas
com relação à convalidação dos incentivos fiscais, de
um lado, e o estabelecimento de passivos tributários
decorrentes da glosa dos créditos do ICMS nas operações interestaduais por alguns Estados, de outro,
paralisam os investimentos e criam um risco adicional
para a operação das empresas.
Assim como no combate à inflação, é imprescindível que a União tome a frente desse processo,
buscando a harmonização e a racionalidade das políticas tributárias, ou seja, que concilie os interesses
federativos em nome do interesse nacional e, aí sim,
contribua de forma decisiva para um maior coesionamento da Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (João Costa Bloco/PPL –
TO) – Eu é que agradeço as palavras sempre reflexivas de V. Exª.
Passo a palavra ao Senador Lindbergh Farias
para que apresente a sua questão de ordem.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, é pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Costa Bloco/PPL –
TO) – Sim.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. e Srªs Senadores e Senadoras, telespectadores da TV Senado, público presente,
Boston...
Sr. Presidente, desculpe, mas meu iPad descarregou. Um probleminha técnico aqui.
O SR. PRESIDENTE (João Costa Bloco/PPL –
TO) – Não se preocupe.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
venho falar aqui de um estudo do BCG – Boston Consulting Group, prestigioso instituto de consultoria econômica que lançou, há poucos dias, um estudo muito
interessante sobre o desenvolvimento de 150 países
do mundo que lança luzes sobre a qualidade do recente ciclo de crescimento do Brasil e, sobretudo, acerca
das nossas perspectivas de longo prazo.
Tal estudo, intitulado Da Riqueza para o Bem-estar, procura desenvolver uma análise de como os
países conseguem ou não transformar riqueza e crescimento econômico em bem-estar e qualidade de vida,
a partir da construção de uma série de indicadores e
coeficientes que dizem respeito a distintos aspectos do
desenvolvimento sócio-econômico, como crescimento
do PIB per capita, distribuição dos rendimentos, educa-
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ção, saúde, emprego, boa governança, meio ambiente,
capacidade de investimento, instituições democráticas,
sociedade civil organizada e atuante.
Esses indicadores e coeficientes compõem o
que o BCG denomina Avaliação do Desenvolvimento
Econômico Sustentável, uma metodologia que pretende aquilatar a qualidade do desenvolvimento, sua
transformação em efetivo bem-estar para a população
e sua sustentabilidade de longo prazo.
O BCG construiu cinco indicadores e coeficientes
básicos para fundamentar seu estudo: o indicador do
bem-estar atual, o indicador do progresso recente, o
indicador de sustentabilidade de longo prazo, o coeficiente de riqueza/bem-estar e o coeficiente de crescimento/bem-estar. O indicador do bem-estar atual tange
ao estágio hodierno da qualidade de vida vigente num
país. O indicador de progresso recente mede os avanços feitos nos últimos cinco anos (no caso 2006-2011)
no bem-estar social. O indicador de sustentabilidade de
longo prazo avalia a capacidade de um país de manter
seu desenvolvimento ao longo de um período de tempo dilatado. O coeficiente de riqueza/bem estar mede
a capacidade de um país de transformar sua afluência em qualidade de vida. Por último, o coeficiente de
crescimento do bem-estar mede a capacidade de um
país de transformar seu desenvolvimento econômico
recente em qualidade de vida para sua população.
Esse é um debate muito importante, Sr. Presidente. Eu, na semana passada, tive aqui um debate com
o Senador Cristovam Buarque, que fala, com razão,
que não basta crescimento por crescimento, nós temos que lutar por um desenvolvimento com inclusão
social. Mas o que foi medido aqui pelo estudo do BCG
é muito importante. Quanto e como o crescimento se
transforma em bem-estar para a população. E tem uma
série de indicadores muito interessantes.
Pois bem, Sr. Presidente, Senadoras e Senadores, nesse estudo do BCG, um dos países que tem
maior destaque é justamente o nosso Brasil. Dos cinco
índices, em dois nós saímos muito bem. No primeiro,
tivemos a nota máxima. Era o indicador de desenvolvimento recente. E também no coeficiente de crescimento
do bem-estar, tivemos a nota máxima. O indicador de
desenvolvimento recente no Brasil foi 100, o maior da
lista, e o seu coeficiente de crescimento do bem-estar
foi 1,45, o mais alto entre 150 países.
O que significa isso, Sr. Presidente?
Significa que, no período considerado no estudo,
2006-2011, o Brasil foi o País mais eficiente do mundo
na transformação de crescimento econômico em bem-estar e qualidade de vida.
Observe-se que, se o Brasil tivesse um desempenho dentro da média mundial na conversão de cresci-
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mento econômico em bem-estar e qualidade de vida,
o aumento do seu PIB per capita precisaria ter sido
de 13,5% ao ano para alcançar os mesmos resultados
qualitativos; ou seja, o Brasil necessitaria ter sido o País
com o maior crescimento de PIB per capita do mundo,
superando, inclusive, a China, que teve um aumento
de seu PIB per capita de 12,5% no mesmo período.
Em síntese, Senadoras e Senadores, o nosso
País, de acordo com esse estudo, é a nação que teve,
nesse período histórico recente, o desenvolvimento
socioeconômico qualitativamente mais destacado de
todo o mundo.
É necessário levar em consideração, ainda, que
o Brasil ficou bem acima dos outros Brics no indicador de progresso recente de bem-estar devido ao seu
desempenho superior em áreas muito importantes,
como diminuição das desigualdades dos rendimentos,
geração de emprego, governança e meio ambiente.
Esses fatores fizeram, como já destacamos, o nosso
País tirar a nota máxima nesse indicador (100) e ter
também o maior coeficiente crescimento/bem-estar
(1,45) no período considerado: 2006-2011.
Ao contrário de outros Brics, o Brasil cresce diminuindo extraordinariamente suas desigualdades
sociais, aperfeiçoando sua governança e suas instituições democráticas e fazendo progressos significativos
na área ambiental, na qual se destaca por sua matriz
energética limpa, fortemente baseada em energias
renováveis. Mesmo a China, com suas taxas estratosféricas de crescimento, não conseguiu produzir resultados qualitativamente semelhantes aos do Brasil.
E por que isso aconteceu, Sr Presidente, Srªs.
Senadoras, Srs. Senadores? Por que a qualidade do
nosso desenvolvimento recente tem esse amplo destaque mundial? Evidentemente, isso não aconteceu
por acaso. Não foram tampouco os cegos mecanismos
de mercado que nos conduziram a essa situação de
relevo internacional.
Como todos sabem, já experimentamos, no passado, períodos de crescimento mais intensos, os quais,
contudo, não se refletiram na melhoria efetiva de nossos indicadores sociais e de nossa qualidade vida...
Ao contrário, tínhamos, a bem da verdade, um
crescimento sem qualidade, que concentrava renda
e exercia uma pressão predatória sobre os nossos
ecossistemas. Além disso, vivíamos, nessa época de
“milagre econômico”, o pesadelo político da ditadura,
que, ao contrário do que dizem alguns, nunca foi branda com os opositores do regime e muito menos com
o povo brasileiro.
Na realidade, esse resultado qualitativo extraordinário do nosso crescimento recente foi obtido graças
à corajosa decisão política do governo Lula, mantida
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agora no governo Dilma, de crescer distribuindo renda
e oportunidades, em franco contraste com nossa experiência histórica e ao arrepio dos conselhos “técnicos”
dos aduladores do mercado.
Com efeito, a criação de uma gigantesca nova
classe média no Brasil definitivamente, Sr. Presidente, não aconteceu por acaso. Ela é fruto de políticas
consistentes e conscientes que visam inclusão social,
como o Bolsa Família, o aumento real do salário mínimo, o crédito popular, o Minha Casa, Minha Vida, o
Luz para Todos, o ProUni, o Reuni, enfim, todos esses
programas que, somados a um crescimento do PIB per
capita comparativamente mediano, embora bem superior aos anos 90, ao período do neoliberalismo, vem
mudando de forma extraordinária a face social do Brasil.
Caso não tivesse havido esse grande esforço
distributivo, caso o empenho social do Brasil tivesse
somente acompanhado a média mundial do período,
o nosso País precisaria ter apresentado, como vimos,
um crescimento do PIB per capita de 13,5% ao ano,
superior ao da China, para ter resultados semelhantes.
Portanto, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Brasil, sem dúvida, deu um grande primeiro salto qualitativo
em seu nível de desenvolvimento econômico e social.
Entretanto, o estudo do BCG também traz algumas advertências para o Brasil. Quando consideramos
ambos os coeficientes da pesquisa – crescimento/
bem-estar e riqueza/bem-estar –, o Brasil também
apresenta um bom desempenho, embora inferior ao
desempenho somente baseado no coeficiente crescimento/bem-estar.
É que o nosso País teve o melhor desempenho
do mundo no coeficiente crescimento/bem-estar, mas
teve um desempenho apenas um pouco superior à
média no coeficiente riqueza/bem-estar.
Tal resultado tem um significado importante. De
fato, isso demonstra o caráter recente do processo
distributivo no Brasil. Apesar de muito célere e incisivo, tal processo ainda não conseguiu reverter as
profundas desigualdades sociais, regionais e raciais
historicamente acumuladas no País. Por conseguinte,
tal processo de distribuição de renda, que caracterizou
o desenvolvimento recente do Brasil, precisa ter ainda
continuidade por muitos anos. Por outro lado, isso demonstra também que o crescimento econômico brasileiro precisa consolidar-se no longo prazo, de forma
a permitir a continuidade do processo de geração de
bem-estar para todos.
Tal constatação nos conduz à questão da sustentabilidade de longo prazo do desenvolvimento. Como
disse, no que tange ao desenvolvimento recente, o
Brasil foi o campeão. Teve excelência na transformação do crescimento em bem-estar. Assim, a qualidade
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do desenvolvimento brasileiro recente foi única, acima
de todos os países e bem acima dos demais Brics.
Não obstante, é preciso reconhecer também que
tal processo distributivo tem limites. Não se pode crescer e distribuir renda de forma indefinida apenas com
o concurso desses programas. Também não se pode
ter a expectativa de crescer somente com base nas
exportações de commodities. A sustentabilidade de
longo prazo do desenvolvimento depende de fatores
estruturais cuja ausência não pode ser compensada
por políticas sociais, por mais inovadoras e consistentes que elas sejam.
Pois bem, conforme o estudo do BCG, o Brasil
não tem o mesmo grande destaque quando se trata de
analisar os indicadores de sustentabilidade de longo
prazo do desenvolvimento,
No comparativo mundial, vê-se que o País não
desfruta de posição muito confortável, quando se trata do indicador de sustentabilidade de longo prazo do
desenvolvimento. Sua nota nesse indicador foi de 51,6.
Com efeito, apesar de superar a maior parte dos Brics
nesse aspecto, inclusive a China, o Brasil ainda está
abaixo de alguns países do Mercosul, como Uruguai
e Argentina, e bem abaixo da campeã Noruega, que
obteve a nota máxima (100). Salientamos que a maior
parte dos países da Europa Ocidental, os EUA, o Japão
e a Coreia do Sul têm indicadores de sustentabilidade
de longo prazo superiores ao do Brasil.
Mas quais são os fatores que compõem, nesse
estudo, o indicador de sustentabilidade longo prazo?
Os fatores referem-se aos vários aspectos relevantes, como a infraestrutura, as questões demográficas, a capacidade de investimento, o equilíbrio nas
finanças públicas, o acesso à saúde etc.
Contudo, o que tem maior peso específico, maior
significado, é o da educação. Saliente-se que estamos
falando aqui de sustentabilidade de longo prazo do
desenvolvimento socioeconômico, e não somente de
crescimento econômico. Lembre-se, a esse respeito,
que a educação não apenas fundamenta o crescimento de longo prazo, mas embasa, de modo estrutural e
permanente, a distribuição mais equitativa de renda e
oportunidades.
E como está o Brasil, no que tange à educação,
segundo o estudo do BCG?
No estudo do BCG, destaca-se, no que tange à
educação, o desempenho da Malásia. Não porque a
Malásia tenha um grande sistema educacional. Não
tem. Seus resultados no PISA ainda são ruins. No entanto, a sua evolução recente em educação foi muito
positiva, superando a dos países de sua região, como
Vietnã, Laos, Indonésia, Tailândia, Camboja etc. Foi
superior também a do Brasil, que teve um desempe-
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nho um pouco acima da média mundial, o que reflete
o grande esforço recente do País nessa área.
Não obstante, esse nosso desempenho nessa
grande área estratégica é ainda claramente insuficiente.
Note-se que a Malásia teve, no período considerado
(2006-2011), um crescimento do seu PIB per capita
muito próximo ao do Brasil.
Claro está que a Malásia é um país de dimensões
modestas, com 28 milhões de habitantes distribuídos
em pouco mais de 300.000 km2. Isso facilita as ações.
No entanto, o estudo do BCG destaca alguns fatores
que podem explicar essa performance recente da Malásia. Em primeiro lugar, a Malásia tem duas vezes mais
professores per capita que os demais países de sua
região. Segundo, a Malásia tem um nível de inclusão
digital significativamente superior ao da região. Terceiro,
e mais importante, a Malásia tomou a decisão política
de elevar a qualidade de seu ensino à dos países mais
desenvolvidos em 15 anos.
Ora, Sr. Presidente, o Brasil tem de fazer a mesma
coisa. Os nossos progressos recentes em educação
são significativos e importantes. Mas é preciso mais.
O Brasil necessita de um salto quântico em seu sistema educacional.
Pois bem, a oportunidade de ouro para esse salto
surgiu com o pré-sal. Com efeito, as gerações atuais
disporão, com essa nova riqueza, de centenas de bilhões de dólares para investimentos.
O Brasil precisa decidir o que fazer com essa nova
riqueza. Vamos transformá-la em bem-estar para toda
a população ou vamos canalizá-la, essencialmente,
para as populações dos Municípios e Estados Brasil
afora? Vamos manter e aprofundar a qualidade do
nosso desenvolvimento recente ou vamos deteriorá-la? Vamos conferir sustentabilidade de longo prazo ao
ciclo recente de crescimento ou vamos nos arriscar no
consumo perdulário e no agigantamento da máquina
pública, que inviabilizarão a continuidade do nosso
desenvolvimento socioeconômico?
O estudo do BCG nos dá elementos para essa
crucial tomada de decisão. A pesquisa distingue claramente dois grupos de países que seguiram trajetórias
diferentes quanto à qualidade de seu desenvolvimento.
Há os países que têm elevada renda per capita
e, ao mesmo tempo, o melhor desempenho em bem-estar. São os países que o BCG denomina de Top 15.
Entre eles está a Noruega, que recebeu nota máxima
no indicador atual de bem-estar.
Por outro lado, há os países que têm níveis elevados de renda per capita, mas não possuem um bom
desempenho no que tange ao bem-estar. Esses são
os países ricos em petróleo e que se acomodaram
naquele processo.
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São nações que, em geral, sucumbiram à doença holandesa, não diversificaram a sua estrutura produtiva, não reduziram, em escala suficiente, as suas
desigualdades sociais, não criaram um bom sistema
de governança, não têm instituições democráticas e
são grandes poluidores e emissores de gás carbono.
Essas notáveis diferenças entre esses dois grupos de países, os Top 15 e os países ricos em petróleo,
podem ser exemplificadas pela Noruega, pertencente
ao primeiro grupo, e pelo Katar, que está no segundo
grupo.
A Noruega, ressalte-se, também é um país rico
em petróleo. Porém, a Noruega tem uma trajetória muito
diferente da trajetória dos países que têm abundância
de recursos naturais. Em 1990, cerca de duas décadas
após o descobrimento das grandes jazidas de petróleo e gás no Mar do Norte, o parlamento norueguês
decidiu criar um fundo soberano dedicado a gerir os
recursos não renováveis do petróleo com critérios
intergeracionais. Essa foi a inspiração da Presidenta
Dilma ao criar aqui o nosso fundo.
Tal fundo, que já ultrapassa 650 bilhões, é usado
para financiar educação, seguridade social, ciência e
tecnologia. Com isso, não se gerou inflação, não houve corrida aos importados, não se criou uma máquina
pública avantajada, não houve doença holandesa ou
qualquer outra doença econômica. Pelo contrário, a
Noruega é uma economia robusta, com um dos maiores índices de IDH do Planeta e uma sólida democracia. Suas perspectivas de longo prazo são excelentes
e seu nível de bem estar atual é o maior do planeta...
(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) ...As
futuras gerações de noruegueses poderão desfrutar, por
muito tempo, da riqueza gerada pelo petróleo de hoje,
mesmo quando esse recurso não renovável acabar.
O mesmo não se pode dizer do Katar e de outros
países ricos em petróleo. O Katar tem uma renda per
capta de 102 mil dólares, praticamente o dobro da Noruega. No entanto, seus indicadores estão bem abaixo
daqueles da Noruega. Seu coeficiente de riqueza e
bem estar , 0.83, é particularmente baixo.
Assim, a capacidade do Katar de gerar bem-estar
com sua extraordinária riqueza é muito limitada.
Pois bem, Sr. Presidente, o Brasil precisa escolher qual trajetória seguirá. Uma trajetória que nos
transforme no futuro em algo semelhante à próspera,
educada, democrática, equitativa Noruega ou a trágica trajetória da maioria dos países ricos em petróleo
e em outros recursos naturais.
O Brasil tem uma grande vantagem para tomar
essa decisão. A descoberta de nossas grandes jazidas
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de hidrocarbonetos é tardia. Trata-se da última grande descoberta de petróleo. Podemos, dessa maneira,
aprender com os trágicos erros dos países ricos em
hidrocarbonetos.
Foram dois erros fundamentais. O primeiro erro
foi não ter entendido que o petróleo é um recurso não
renovável...
(Soa a campainha)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Acho que é para concluir, não é, Senador Armando!
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Senador, desculpe. Receba as minhas desculpas.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Obrigado, já caminhando para o final aqui.
O Brasil tem uma grande vantagem para tomar
essa decisão. A nossa descoberta foi tardia.
Dois erros fundamentais aconteceram com esses
países ricos em recursos naturais e em petróleo. O primeiro foi – e eu já estava falando sobre isso – não ter
entendido que o petróleo não renovável, finito.
Trata-se de uma riqueza extraordinária, mas finita, que estará disponível para poucas gerações. O
segundo erro, relacionado ao primeiro, foi não ter, em
geral, investido essa riqueza de forma consistente, de
modo a assegurar a continuidade do desenvolvimento.
Com efeito, boa parte desses países preferiu
utilizar a renda do petróleo para aumentar o consumo
perdulário de bens importados e os gastos de custeio
em máquina pública. No curto prazo, isso teve o efeito
de fazer subir as taxas de inflação, gerando a chamada
doença holandesa. No médio e longo prazo, destruiu-se
a estrutura produtiva não relacionada à cadeia dos hidrocarbonetos, inibiu-se a diversificação da economia,
estrangulou-se o desenvolvimento social e político e
submergiram-se os países numa dependência parasitária da renda do petróleo.
Tal dependência tende a provocar crises periódicas, em virtude das oscilações dos preços dos hidrocarbonetos no mercado internacional. Quando o preço
dessas commodities aumenta, incrementam-se as importações e os gastos de custeio, que não podem ser
mais mantidos nos mesmos níveis, quando o preço cai.
A nossa querida vizinha Venezuela, por exemplo,
experimentou esse processo nos anos 80 do século
passado, o que a conduziu à crise política do “caracazo”, rebelião popular motivada pelos aumentos de
preços de bens de subsistência.
Após o boom do petróleo nos anos 70, a queda
dos preços dessa commodity na década de 80 forçou os governos venezuelanos a endividar-se para
manter as importações (inclusive as importações de
alimentos) e os gastos de custeio, gerando inflação e
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carestia. No “caracazo”, calculam que tenham morrido
cerca de 3.500 venezuelanos, mas a vítima maior foi
o país, que não conseguiu realmente se desenvolver.
Em 1974, quando o grande aumento do preço
internacional do petróleo criou condições objetivas
para que a Venezuela e outras economias exportadoras do petróleo pudessem dar um salto qualidade em
seu desenvolvimento, o grande Celso Furtado, escreveu: (Eu transcrevi um livro sobre royalties do petróleo
que transcrevia essa fala do nosso professor saudoso
Celso Furtado que falava sobre a Venezuela)
Poucas vezes um desafio tão sem ambiguidades se apresentou a um grupo de dirigentes,
ampliando abruptamente o campo do possível... Nos próximos dois decênios, a Venezuela
poderá ter saltado a barreira que separa subdesenvolvimento de desenvolvimento, sendo
quiçá o primeiro país da América Latina a
realizar essa façanha, ou terá perdido a sua
chance histórica. Pelo menos sobre um ponto
básico existe consenso: a inação ou a omissão
do Estado não constitui uma opção.
Infelizmente, como sabemos, a Venezuela não
conseguiu aproveitar essa chance histórica. Destaque-se que, apesar dos esforços de anos recentes, a
Venezuela até hoje não conseguiu diversificar a sua
economia e continua dependente das importações de
alimentos e produtos manufaturados.
Evidentemente, além da Venezuela, muitos desses países exportadores de hidrocarbonetos ainda não
se prepararam para a inevitável fase “pós-petróleo”.
Saliente-se, todavia, que não apenas os países produtores de petróleo precisam se preparar para essa
fase, mas também o Planeta como um todo.
Eu encaminho para o meu final, agradecendo a
tolerância de V. Exª.
De fato, as exigências do combate ao aquecimento global levarão, mais cedo ou mais tarde, à criação
de uma economia “descarbonizada”, sustentada por
fontes renováveis e limpas de energia. Tal preparação
implica, necessariamente, investir a renda do petróleo
em áreas que nos permitam melhorar a qualidade do
nosso desenvolvimento e lhe dar sustentabilidade de
longo prazo.
Ante tal quadro ameaçador, a decisão histórica
do Governo da Presidenta Dilma de investir os royalties dos contratos futuros do pré-sal em educação é
evidentemente meritória. E eu parabenizo, em especial, o Ministro Mercadante, pela sua capacidade de
defesa de que esses recursos dos royalties sejam,
de fato, vinculados à educação. Tal decisão nos posiciona, sem sombra de dúvida, na trajetória correta. A
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trajetória capaz de produzir uma maior diversificação
da nossa estrutura produtiva, de gerar capacidade de
inovar em grande escala, de criar mais cidadania, de
gerar, nessas paragens tropicais, uma economia verde
e criativa e uma autêntica sociedade do conhecimento.
Com efeito, o investimento em educação, como
bem reconhece o estudo do BCG, é o que mais repercute positivamente na sustentabilidade de longo prazo
do investimento. Isso porque tal investimento tem profundas consequências econômicas, sociais e políticas.
No plano econômico, ele aumenta a qualificação
da mão de obra e, consequentemente, dos empregos
que podem se ofertados.
Além disso, ele cria a base para a pesquisa científica e a geração massiva de inovação, uma grande
carência do Brasil e algo fundamental para aumentar
a competitividade da nossa economia, especialmente
no campo industrial.
No plano social, o investimento em educação resulta em melhor distribuição de renda e oportunidades.
Um país que dê acesso à educação de qualidade para
toda a população será, necessariamente, um país com
baixa desigualdade social.
No plano político, o investimento em educação
cria uma cidadania mais bem formada, informada e
mais atuante, o que acarreta consequências positivas
para a democracia e suas instituições.
Por conseguinte, a decisão de investir em educação nos coloca justamente na trajetória capaz de nos
manter, no longo prazo, como o país que mais vem se
destacando na conversão de crescimento econômico
em bem-estar efetivo para toda a sua população.
Mas essa recente decisão tem também outros
dois méritos.
Primeiro, ela respeita os contratos existentes e
os direitos adquiridos afetos aos Estados e Municípios
produtores. Com efeito, todos os contratos efetuados
sob o antigo regime de concessão não serão afetados.
A distribuição dos royalties e participações especiais
para a educação só será efetuada a partir da celebração dos novos contratos sob regime de partilha. Assim,
os Estados e Municípios produtores, inclusive o meu
querido Estado do Rio de Janeiro, poderão continuar
a contar com as verbas que já haviam comprometido
com gastos futuros. Não haverá batalhas judiciais a
esse respeito.
Segundo, ela respeita integralmente também a
nova distribuição de recursos entre Estados e Municípios efetuada soberanamente por este Congresso
Nacional. De fato, a nova medida provisória que plasma a decisão do Poder Executivo reproduz fielmente
a tabela elaborada pelo Legislativo para a progressiva repartição dos recursos entre os entes federados.
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A decisão do governo brasileiro não pode, porém,
demorar muito para ser ratificada pelo Congresso e
posta em prática. A imprecisão jurídica sobre o novo
regime de exploração de petróleo vem impedindo a
celebração dos novos contratos de partilha, que são
os mais vantajosos para o País, pois permitem o controle estratégico do óleo mesmo após a sua retirada
das jazidas.
Portanto, seria de todo conveniente que o Congresso Nacional tivesse, neste momento, a mesma
coragem e a mesma visão histórica que teve o parlamento norueguês, quando criou o fundo soberano do
petróleo e colocou a Noruega numa trajetória virtuosa,
que rende frutos para os noruegueses de hoje e assegura o futuro dos noruegueses de amanhã.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
deu o primeiro grande salto em seu desenvolvimento,
graças à decisão de distribuir renda e criar um grande
mercado de consumo de massa. Geramos, nesse processo, uma nova classe média e incluímos boa parte
da população no presente consumo de bens duráveis
e de uma relativa afluência material. Temos, assim, um
desenvolvimento socioeconômico de qualidade, reconhecido mundialmente. Mas isso não basta. Não basta
para os jovens deste País, não basta para o Brasil.
O presente virtuoso precisa ter continuidade de
longo prazo. Novos horizontes precisam ser explorados. E, para isso, o Brasil precisa superar a sua grande
fraqueza: a ausência de um sistema educacional de
qualidade para todos e em todos os níveis.
O Brasil só será um País efetivamente forte e
sólido quando todas as suas crianças, adolescentes
e jovens tiverem acesso à educação de qualidade, independentemente de condição social, raça e gênero.
O desenvolvimento brasileiro só terá consistente sustentabilidade de longo prazo, quando o País desenvolver pesquisa científica e quando nossas empresas
inovarem de forma massiva, concorrendo em condições de igualdade com as firmas dos países mais desenvolvidos. A nossa jovem e dinâmica democracia
só se aprofundará com uma cidadania bem formada.
Assim sendo, Sr. Presidente, a decisão corajosa
e histórica de investir os royalties do pré-sal em educação representa a decisão de incluir a nossa nova
classe média e o País nas utopias do futuro.
É, Srªs e Srs. Senadores, o segundo e definitivo
salto no processo de desenvolvimento brasileiro.
Como disse o grande Celso Furtado, nesses momentos históricos, em que se joga o futuro do País, a
inação e a omissão não constituem opção. Temos de
escolher pensando em nossos filhos e netos. Temos de
escolher pensando nas futuras gerações, que viverão
bem melhor, neste País fantástico chamado Brasil, se
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tomarmos, hoje, neste Parlamento, a decisão correta:
a decisão de acordar o gigante adormecido e mandá-lo à sala de aula.
Sr. Presidente, eu agradeço muito a V. Exª.
Era um pronunciamento longo, dada a importância deste momento. A Medida Provisória que vincula
os recursos, royalties, à educação está vindo para este
Congresso Nacional. É hora, independentemente das
discordâncias que temos – Estados produtores e não
produtores de petróleo –, de haver uma grande unidade nacional, para que esse projeto, essa vinculação
seja aprovada. Tenho certeza de que daqui a 20 anos
a gente vai olhar para o passado e dizer que aquela
foi uma decisão histórica, que pode estar abrindo as
possibilidades para a gente investir 10% do PIB em
educação, como quer o Plano Nacional da Educação, e
abrir as possibilidades para este País dar esse grande
salto no nosso processo de desenvolvimento.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Senador Lindbergh Farias, tão ruim quanto a
falta de educação é a educação de baixa qualidade.
O progresso, o crescimento e o desenvolvimento do
Brasil exigem investimentos em áreas diversas, mas
nós precisamos priorizar a educação. Só assim chegaremos aonde podemos chegar.
Muito obrigado e uma boa noite para o senhor.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Eu é que agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para
fazer um registro rápido. Aliás, vou fazer dois registros.
O primeiro é o de um projeto de lei que apresentei e que está tramitando na Casa, porque entendo
ser importante, neste momento em que se procura
retomar a economia, diminuir o custo Brasil e facilitar
a geração de empregos, exatamente a ampliação do
limite da declaração de lucro presumido para que os
empresários possam optar pela simplificação da declaração de seus impostos.
Nós estamos apresentando o projeto que eleva
o limite para R$98 milhões. É um limite que não tem
reajuste há mais de oito anos. E neste momento em
que a Presidenta Dilma desonera as contas de energia, o que é um ato importante, e hoje desonerou a
construção civil na questão da Previdência, ao criar a
contribuição sobre o faturamento, retirando o INSS do
empregador... Portanto, várias ações direcionadas à
simplificação, à diminuição dos custos e à ampliação
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do horizonte empresarial para que o empresariado
brasileiro possa gerar empregos e fazer com que haja,
novamente, o crescimento do PIB, que é algo ansiado
por toda a sociedade.
Então, eu gostaria de fazer o registro do Projeto
de Lei nº 317.
Está aqui o Senador Armando Monteiro, que é
um defensor intransigente da livre iniciativa do empresariado brasileiro e que realizou um grande trabalho à
frente da CNI e, sem dúvida alguma, sabe que é muito
importante para todos nós que haja, efetivamente, se
não uma reforma tributária de uma vez só, porque o
momento é de cautela, até por conta das condições da
economia internacional, mas que haja condições de
simplificar os tributos e que os empresários brasileiros
que utilizam esse sistema simplificado não tenham de,
muitas vezes, fazer malabarismos.
No meu Estado de Roraima, por exemplo, empresários criam mais de uma empresa porque terminam
excedendo o limite do lucro presumido, e isso cria uma
dificuldade grande. Então, é importante estimular efetivamente a produção, a atuação desses empresários
à geração da atividade produtiva como condição de
enfrentar a demanda de empregos e enfrentar a necessidade do crescimento da nossa economia, para
recolhermos mais impostos, para, enfim, darmos mais
condições a toda a sociedade brasileira.
Então, eu gostaria de, ao registrar esse projeto,
registrar também hoje que a Presidenta Dilma lançou,
ou comemorou, no Programa Minha Casa, Minha Vida,
a construção de 1 milhão de moradias entregues e mais
2,4 milhões de moradias em construção, ou a serem
construídas no País nos próximos anos. Sem dúvida
nenhuma, um programa extremamente importante, quer
pelo seu caráter social, pelo atendimento que dá à população, pelo sonho que realiza de a família receber a
sua moradia; quer pela sua consequência econômica
na geração de emprego, na atividade produtiva, no
crescimento da construção civil, que é um dos pilares
do processo de manutenção de crescimento do PIB.
Eu ouço, com muita satisfação, o Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
Senador Romero Jucá, eu quero me congratular com
V. Exª. Acho que nessa busca que nós todos temos
que fazer da melhoria do ambiente tributário do Brasil, já que não podemos ter uma reforma sistêmica,
ampla, como era do nosso desejo, mas dentro dessa
lógica de produzir um conjunto de aperfeiçoamentos,
de modo a corrigir distorções que estão aí presentes
e de alguma maneira tornar o sistema mais funcional
para a economia. E não há dúvida nenhuma de que,
entre essas iniciativas, não se pode deixar de con-
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siderar como absolutamente necessária a correção
dos limites das empresas que optam pelo regime do
lucro presumido. Então, eu quero me congratular com
V. Exª, acho que é uma contribuição importante a sua
iniciativa. Eu pude, na condição de Deputado Federal,
à época, apresentar um projeto que está nessa mesma direção. Lembro, inclusive, a V. Exª que, agora, na
consideração desta MP do setor elétrico, em que se
busca contribuir para modicidade tarifária, para a redução dos custos da energia, um componente muito
importante nos custos é a tributação. Quem sabe se
nós não poderíamos agora inaugurar já esse novo regime com a correção dos limites do lucro presumido,
oferecendo a essas empresas que operam nessa área
que é tão importante, já que a energia é um insumo
básico para a economia, a possibilidade da correção
desses limites. Então, quero saudar V. Exª e dizer que
o seu engajamento nessa luta e a sua contribuição
são muito importantes para o êxito desse processo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Agradeço, Senador Armando Monteiro, as palavras
de V. Exª.
Sem dúvida nenhuma, todos nós, aqui, no Senado e no Congresso, temos de nos engajar nesse
processo, que é um processo longo, um processo,
muitas vezes, penoso. Sabemos das reações, por
exemplo, da Secretaria da Receita Federal no sentido
de ampliar esses limites, mas sabemos também que,
ao simplificar tributos e ampliar a base dos tributos,
na maioria das vezes, consegue-se arrecadar mais
e mais justamente. É isso que temos de perseguir na
nossa economia. Nós não temos de aumentar tributos,
nós temos de simplificar tributos e arrecadar apenas o
necessário para que o serviço prestado à população
seja um serviço de qualidade.
Agradeço as palavras de V. Exª.
Para encerrar as minhas palavras, peço ao Presidente a transcrição do meu Projeto de Lei do Senado nº
317, de 2012, que busca exatamente ampliar os limites
da tributação do lucro presumido no Imposto de Renda.
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.)
PROJETO LEI DO SENADO N° 317, DE 2012
Altera os arts. 13 e 14 da Lei n° 9.718, de 27
de novembro de 1998, para ampliar o limite
de receita bruta total para ingresso de pes-
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soas jurídicas no regime de lucro presumido para tributação pelo imposto de renda.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta
total, no ano-calendário anterior, tenha sido
igual ou inferior a R$ 98.000.000,00 (noventa
e oito milhões de reais), ou a R$ 8.166.666,66
(oito milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e
seis centavos) multiplicado pelo número de
meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá
optar pelo regime de tributação com base no
lucro presumido.
...............................................................” (NR)
Art. 2° O inciso I do art. 14 da Lei n° 9.718, de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14. ..........................................................
I – cuja receita total, no ano-calendário anterior, tenha sido superior ao limite de R$
98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de meses do
período, quando inferior a 12 (doze) meses;
...............................................................” (NR)
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro
do ano seguinte ao de sua publicação.
Justificação
O regime de lucro presumido para cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
líquido das pessoas jurídicas é importantíssimo fator
de simplificação tributária.
Ao optar por esse regime, renunciando ao regime
de apuração do lucro real, as empresas racionalizam
enormemente sua administração, na medida em que
são dispensadas de manter complexa e cara estrutura
burocrática, principalmente contábil. Dessa forma, o
chamado “custo de conformidade”, que hoje pesa de
maneira exagerada sobre os contribuintes pessoas
jurídicas, pode ser bastante aliviado.
Ao renunciar ao direito de contribuir pelo resultado real calculado a partir do lucro líquido contábil,
as empresas aderem a um parâmetro estatístico fixo
estabelecido em lei, pelo qual se pressupõe que seu
lucro líquido, base da tributação, corresponde, no caso
de atividades comerciais e industriais em geral, a oito
por cento de sua receita bruta. Implicitamente, renun-
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ciam, também, a qualquer direito de abatimento, dedução ou incentivo fiscal.
Segundo dados da própria Secretaria da Receita
Federal do Brasil, relativos às declarações do ano de
2004, as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido eram cerca de 683.500, equivalentes a cerca de
vinte e três por cento do total. Essas empresas responderam, naquele ano, por cerca de 268,21 bilhões
de reais de faturamento agregado, ou pouco mais de
nove por cento do total.
Ao contrário do que possa parecer, a opção pelo
lucro presumido não implica qualquer renúncia de receita ou beneficio fiscal para os contribuintes. Na verdade, a arrecadação é beneficiada.
O grosso da arrecadação vem das grandes
empresas que, por terem faturamento acima do limite estabelecido para o lucro presumido, são obrigadas ao cálculo do imposto pelo regime de lucro
real. Oitenta por cento do faturamento bruto agregado está concentrado em 178.723 empresas, ou
menos de seis por cento do total. Entretanto, proporcionalmente ao faturamento, elas pagam menos
imposto, por causa dos abatimentos e deduções
que a lei lhes permite.
Em verdade, portanto, as empresas optantes
pelo lucro presumido são beneficiadas apenas indiretamente, pela simplificação de seus procedimentos e
de sua estrutura burocrática. Financeiramente, na média, tendem a pagar mais imposto do que as grandes
empresas. Isso, aliás, motivou o próprio ex-Secretário
da Receita, Senhor Everardo Maciel a defender, numa
audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, no ano de 1999, que o regime de
lucro presumido deveria ser generalizado para todas
as pessoas jurídicas. Disse ele, na fase de debates,
respondendo a uma pergunta do então Senador Roberto Freire:
Vamos tomar uma outra comparação. Vamos
fazer o seguinte: apanhar as 530 maiores empresas
brasileiras. Fiz um rol, uma relação que quero chamar
a atenção que tem a impropriedade – que eu advirto
desde logo – de comparar Imposto de Renda com
receita bruta dessas instituições. Encontramos fatos
curiosos. Vamos encontrar o seguinte: dessa receita
bruta, Imposto de Renda pago, em 530 maiores empresas, 50% dessas empresas não pagam nada de
Imposto de Renda. Sonegação? Normalmente, não.
É elisão fiscal. São as bases que corroem a base
de cálculo do Imposto de Renda. Vamos pensar em
instituições financeiras: nas 66 maiores instituições
financeiras, 42% recolhem zero de Imposto de Renda. Outra vez, por quê? Novamente, associado aos
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fatos que eu vou mencionar, a seguir, em relação a
essas instituições.
Eu cheguei a dizer, até em tom de blague – permitam-me aqui ser informal -, o seguinte: dado que a
relação Imposto de Renda, receita bruta, por exemplo,
nas instituições financeiras, está inferior a 1%, como
se vê, numa pequena empresa, uma empresa que
declara no regime do lucro presumido, paga 2%. Eu
dizia até que tinha sido, talvez, um equívoco meu não
tornar obrigatório que algumas empresas se tornassem microempresas, porque, seguramente, pagariam
mais imposto que o fariam de outra forma, porque uma
microempresa, uma pequena empresa, como eu disse, paga 2% do faturamento e nós estamos falando
de empresas que pagam abaixo de 1%, para não citar
certos setores que chegam a pagar, em média, 0,15%
do faturamento, outra vez associado a essa questão
que eu mencionei da elisão fiscal.
O limite para opção pelo lucro presumido está
fixado em quarenta e oito milhões de reais/ano desde
2003, pelo art. 46 da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002. A inflação acumulada entre dezembro de
2002 e julho de 2012, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é de 71,47%. Somente pela
aplicação desse índice, o limite deveria ser reajustado
para R$ 82,3 milhões. Estamos propondo que o novo
limite seja fixado em R$ 98 milhões/ano, para que não
esteja defasado no próprio momento em que a lei entrar em vigor. Na verdade, o ideal seria um limite um
pouco maior, para que pudesse vigorar com alguma
folga durante alguns anos à frente.
É o que se coloca à deliberação.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – Obrigado ao senhor, Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL
– TO) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs.
Parlamentares que a sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para hoje, 4 de dezembro,
destinada à deliberação de Projetos de lei do Congresso Nacional, foi transferida para amanhã, dia
5 de dezembro, às 12h30, no Plenário da Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Às 21h08, declaro encerrada esta sessão da
54ª Legislatura do Senado Federal, desejando a todos
uma boa noite. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – 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 14h, a seguinte
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 987, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito 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 literomusicais e de fonogramas.
(Pendente de emissão de pareceres da CCJ
e da CAE.)
2
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 253, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.033, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara dos Deputados do Projeto De Lei Do
Senado nº 253, de 2009, de autoria do Senador
Expedito Júnior, que altera as Leis nºs 12.468,
de 26 de agosto de 2011, e 6.094, de 30 de
agosto de 1974; e dá outras providências (regulamenta a profissão de taxista).
Parecer da Comissão de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Renan Calheiros, favorável
ao Substitutivo da Câmara dos Deputados,
com ajuste redacional, que apresenta.
(Pendente de emissão de pareceres da CI e
da CCJ.)
3
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.
4
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.
5
EMENDA(S) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 2011
Discussão, em turno único, do(a) Emenda(S)
Da Câmara Dos Deputados Ao Projeto De Lei
Do Senado nº 168, de 2011, de autoria do(a)
Câmara dos Deputados, que institui a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista.
Pareceres sob os nºs 1.517 e 1.518 das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Lindbergh Farias, favorável às Emendas da Câmara nºs 1 a 3;
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Wellington Dias, favorável às Emendas da Câmara nº 1 e 2, e pela
rejeição da Emenda nº 3.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 2012
Discussão, em turno único, do 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).
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Parecer favorável, sob nº 1.359, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Magno Malta.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 380, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que institui a Política Nacional de
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia
e da Faixa de Fronteira.
8
REQUERIMENTO Nº 926, DE 2012
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12
REQUERIMENTO Nº 979, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
979, de 2012, do Senador Paulo Paim, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei da
Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de Lei do
Senado nº 136, de 2011, a fim de que tenham
tramitação autônoma (proteção à mulher nas
relações de trabalho).
13
REQUERIMENTO Nº 988, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº
926, de 2012, do Senador Delcídio Amaral,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 513, de 2007; e 127, de
2012, por regularem matéria correlata (serviços essenciais para efeito de greve).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 988, de 2012, do Senador Sérgio Souza,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 405, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (doação de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano).

9
REQUERIMENTO Nº 938, DE 2012

14
REQUERIMENTO Nº 989, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº
938, de 2012, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 83, de 2007 (que se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº
84, de 2007); e 127, de 2012, por regularem
matéria correlata.

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 989, de 2012, do Senador Sérgio Souza,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 405, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

10
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
957, de 2012, da Senadora Ana Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 351, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos (juros e correção
monetária no âmbito da Justiça do Trabalho).
11
REQUERIMENTO Nº 963, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
963, de 2012, do Senador Humberto Costa,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 300, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(crimes contra o sistema financeiro nacional).

15
REQUERIMENTO Nº 990, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 990, de 2012, do Senador José Agripino,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 69, de 2012 (que
se encontra apensado aos Projetos de Lei do
Senado nºs 752, de 2011; e 341, de 2012); e
179, de 2012, por regularem matéria correlata
(licença-paternidade).
16
REQUERIMENTO Nº 991, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
991, de 2012, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 179, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
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seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (licença-paternidade).
17
REQUERIMENTO Nº 992, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
992, de 2012, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 48, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (estações de apoio a condutores de
veículos de carga e passageiros).
18
REQUERIMENTO Nº 999, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
999, de 2012, do Senador Armando Monteiro,
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solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(adicional por tempo de serviço).
19
REQUERIMENTO Nº 1000, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.000, de 2012, do Senador Wilder Morais,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
O SR. PRESIDENTE (João Costa. Bloco/PPL –
TO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 8 minutos.)
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Ata da 226ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 5 de dezembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Waldemir Moka, Cícero Lucena, da Srª. Vanessa Grazziotin,
do Sr. Mozarildo Cavalcanti, da Srª. Ana Amélia, e dos Srs. Acir Gurgacz,
Alfredo Nascimento, Aloysio Nunes Ferreira e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minutos e
encerra-se às 20 horas e 56 minutos)

É o seguinte o Registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Há oradores inscritos.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra pela ordem.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem.) – Peço a minha inscrição no horário de Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – V. Exa está inscrito.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Caro
Presidente, pela ordem. Eu estou inscrita em quinto
lugar. O Senador Suplicy, a quem eu pedi, está com
o problema da vinda do Ministro da Justiça; então, eu
fico ainda com a inscrição mantida...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
(Intervenção fora do microfone.)
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço a gentileza...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Se eu for o seguinte...
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Permuto com o Senador Suplicy. Assim, a próxima oradora
seria eu e, após, o Senador Suplicy.
Obrigada, Senador, pela compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Eu concedo a palavra à Senadora Ana
Amélia, por permuta com o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Antes, porém, da fala da Senadora Ana
Amélia, eu quero ler um comunicado:
A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Parlamentares que está cancelada a sessão conjunta do
Congresso Nacional, convocada para hoje, dia 5 de
dezembro, destinada à deliberação de projetos de lei
do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra, Senadora.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srs. Senadores, quero agradecer novamente ao Senador Eduardo Suplicy
pela gentileza de fazer essa permuta; ao Senador
Paulo Davim, meu conterrâneo do Rio Grande do Norte, caros telespectadores, nossos ouvintes da Rádio
Senado, TV Senado, nossos servidores desta Casa,
hoje pela manhã tivemos uma excelente audiência
pública para debater as razões pelas quais os auto-
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móveis produzidos no Brasil, ou vendidos aqui, têm
preços tão elevados em comparação com países da
América Latina, com os nossos vizinhos do Mercosul
e também da América do Norte. A defasagem na segurança dos veículos comercializados no nosso País,
que chega a 20 anos na comparação com as outras
partes do mundo, especialmente com a Europa, foi um
dos temas do encontro.
A audiência pública foi presidida com muita diligência e competência pelo Senador Lobão Filho, Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, tendo a participação também do conselheiro do Sindicato
Nacional da Indústria de Componentes para Veículos
Automotores (SCndipeças), Luiz Carlos Mandelli; da
diretora substituta do Departamento de Equipamentos
de Transportes da Secretaria de Desenvolvimento da
Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Margarete Maria Gandini; do
Subprocurador-geral da República e Coordenador da
3ª Câmara de Coordenação e Revisão – Consumidor
e Ordem Econômica do Ministério Público Federal, Antônio Carlos Fonseca da Silva; do Coordenador-Geral
de Infraestrutura Urbana e Recursos Naturais da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda; Andrey Goldner Baptista Silva; e do
jornalista especializado no setor de carros do Boletim
AutoInforme, Joel Silveira Leite.
Foi lamentável, Sr. Presidente, a ausência da
Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores, que nem sequer enviou representantes. Como fabricantes dos produtos do tema da
audiência pública e dada a relevância dessa matéria,
é incompreensível que uma entidade desse porte não
tenha um representante para chegar e representar os
interesses da entidade.
Nós não temos nenhum interesse em criar qualquer obstáculo, qualquer empecilho a um setor tão
importante da indústria nacional, que tanto nos orgulha. Hoje somos o 6º maior produtor de veículos do
mundo e somos o 4º maior mercado consumidor de
automóveis. Portanto, essa entidade, que tanto respeitamos, hoje falhou, foi omissa ao não comparecer e
não enviar um representante. Ela havia nos solicitado
que fosse adiada essa audiência pública, mas como
nós iríamos adiar se todos os demais convidados
tinham confirmado a presença? Por causa de uma
entidade, nós não poderíamos fazer isso, até porque
a agenda da Comissão de Assuntos Econômicos estava já marcada previamente. Estamos chegando no
afunilamento do final do exercício legislativo de 2012,
com votação do orçamento, de matérias importantes
em todas as Comissões e também aqui no Plenário,
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portanto não podíamos fazer esse adiamento. Seria
uma excepcionalidade.
Lamentamos todos, e especialmente agradeço
ao Senador Lobão Filho pela forma como ele entendeu essa matéria.
Assim é que não é compreensível, por isso fica
difícil o trabalho.
O meu site recebeu, em 10 dias, 46 mil acessos
de pessoas e consumidores interessados nessa questão. E, por incrível que pareça, quando eu cheguei lá
na audiência, imaginei o imposto incidente sobre os
veículos fosse o principal vilão. Não é o imposto o principal vilão; pelo contrário, comparativamente a outros
países, houve uma queda em relação aos impostos,
mas não houve contrapartida em alguns setores.
O que nós queremos é um país mais justo, que
consequentemente passa ter preços adequados no
comércio de todos os bens, incluindo os automóveis.
Nas apresentações dos participantes, foi possível perceber que podemos avançar muito nessa área.
Dados do representante do Sindipeças mostraram que
a margem de lucro das montadoras em nosso País é
de 10%, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo,
é de 3%. No mundo, a média é de 5%. Obviamente,
temos o custo Brasil a atrapalhar a indústria, como
mostram os 32% de carga tributária que compõem o
preço dos carros. Nos Estados Unidos, esse item é
responsável por 6 a 9%;
Com trabalho, no entanto, será possível tornar
mais justos os preços dos carros. Uma medida prática, e que cabe a nós aqui no Congresso, é a mudança
na Lei Ferrari. O representante do Ministério Público
Federal foi bem claro ao alertar que é necessário que
ela seja revogada inteiramente ou parcialmente para
favorecer aos consumidores e ao interesse nacional.
Nesse sentido, apresentei o Projeto de Lei nº 402/2012,
que altera essa lei, permitindo a concorrência de preços
e condições de atendimento pós-venda na comercialização de veículos
Mas o mais grave, Sr. Presidente, que foi apresentado lá, no meu entendimento, tem um alcance
social muito grande. De 2008 a 2012, o setor de autopeças, que tinha uma balança comercial positiva
de US$2 bilhões – exportava US$2 bilhões – agora
está importando US$6,6 bilhões. E a razão pela qual
as montadoras importam autopeças é a de que ela é
mais barata. Ora, se ela é mais barata e ele importa,
esse valor deveria ser compensado pela redução do
preço do veículo ao consumidor, já que está tendo um
custo menor num dos componentes importantes, que
é a autopeça.
Mas não aconteceu isso, e é lamentável. E pior,
pior Senador Paulo Davim, o senhor que é tão preocu-

659

Dezembro de 2012

pado com as questões sociais, nesse período houve
uma redução de 14 mil postos de trabalho na indústria de autopeças, provocada por essa concorrência
ou invasão asiática.
Então, é preciso realmente ter uma forma de fazer, como defendeu o Sr. Mandelli,�������������������
����������������������������
uma rastreabilidade – o que é muito fácil – que foi admitida pelo próprio
MDIC como possível fazer. Também estudar os carros
híbridos, que poderão ser uma boa participação para
colaborar na redução do uso de combustível e também na melhoria do nível do meio ambiente do nosso
País. É tecnologia moderna que poderemos acessar.
E, por fim, claro, desejar que, em algum momento da história da indústria brasileira, o Brasil possa
se orgulhar de ter também uma indústria, um carro
verdadeiramente verde e amarelo, um carro nacional
como tivemos no passado, com o famoso Gurgel e
outros exemplos.
Então, registro aqui, lamentando, a ausência da
Anfavea e desejo que essa entidade, que tem tanta
responsabilidade, que representa um peso tão significativo na indústria brasileira, venha apresentar-se,
venha conversar conosco. Nós não queremos nenhuma restrição. Nós queremos espaço para melhorar,
inclusive colaborar nesses aspectos.
Feito esse registro, concluo, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, dizendo que, como não estarei
aqui no dia 8 de dezembro, que é uma data para os
gaúchos, especialmente para os torcedores do Grêmio
Futebol Porto-Alegrense. É uma data histórica, assim
como foi, no último domingo, a realização de um Gre-Nal no Estádio Olímpico, que, por 58 anos, foi a casa
dos gremistas e a casa de meio Rio Grande, que torce
pelo Grêmio. O Estádio Olímpico era a casa tricolor.
E no dia 8, em Porto Alegre – eu estarei em Nova
York em uma reunião das Nações Unidas dos Parlamentares – a nova Arena Porto-Alegrense, o Grêmio
Futebol Porto-Alegrense e a OAS convidam para o espetáculo de inauguração da primeira e mais moderna
arena multiuso da América Latina. Será no dia 8 de
dezembro, às 20 horas.
Eu tenho passado por aquele estádio que está
sendo construído em tempo recorde. E eu, como torço
para o Internacional, Senador Casildo Maldaner, fico
olhando não com inveja, mas com uma inveja positiva, porque o Estádio Beira Rio também está sendo
reformulado e vai ficar bonito também. Não está ainda
pronto. Espero que seja concluído rapidamente. Mas dá
um orgulho muito grande, porque tanto aquele Estádio
quanto o Beira Rio são patrimônios do Rio Grande do
Sul. Por isso, uma Senadora do Rio Grande tem o dever de fazer esse registro aqui, mesmo torcendo pelo o
time adversário. Essa festa orgulha todos os gaúchos,
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porque, de fato, é um evento da maior envergadura, já
que, no ano que vem, teremos a Copa das Confederações e, em 2014, a Copa Mundial, a Copa da FIFA.
Com muita alegria concedo um aparte ao Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Eu entendi que V. Exª é gremista, agora, é colorado e
fala de coração. Dessa forma, fica mais lindo ainda,
fica melhor, não só porque sou gaúcho de nascimento,
mas porque o Oeste catarinense irá até a pé a essa
nova confraternização, nesse novo estádio, que é um
dos melhores da América do Sul, sem dúvida alguma.
Eu tenho um filho, na Alemanha...
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
...que é colorado doente, mora lá; e eu sou gremista,
e até a pé nós iremos. E eu sei que V. Exª, mesmo lá
dos Estados Unidos, estará torcendo por essa grande
inauguração, que será no próximo dia 8.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada, Senador Casildo Maldaner, pela gentileza dessa
homenagem que o senhor faz, como gaúcho de Carazinho, hoje, um catarinense, que foi Vice-Governador,
Deputado Federal, agora Senador que tanto orgulha
Santa Catarina, que tanto orgulha o Estado catarinense,
e também nós gaúchos temos muito orgulho de V. Exª.
Eu queria, por fim, fazer uma homenagem a dois
gremistas que são fanáticos: um que está lá em Lagoa
Vermelha, que é meu irmão, Alfeu Lemos; é doente,
eu diria, azul, sangue azul por ser tão gremista. E o
outro é o meu chefe de gabinete, Marco Aurélio Ferreira, que convenceu o filho dele mostrando “o jogo
dos aflitos”, que é um jogo histórico para o Grêmio.
Convenceu o filho dele a se tornar gremista, fazendo-o assistir a esse jogo.
Muito obrigada, Presidente.
Obrigada, Senador Eduardo Suplicy, pela concessão e pela permuta.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, como Líder do PV,
ao Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, a CPI do Tráfico de Pessoas esteve, nesta segunda-feira, em Natal. Pela segunda vez este ano, a CPI visitou Natal e promoveu
audiência pública.
Essa audiência pública foi realizada especificamente para ouvirmos testemunhas do caso do desaparecimento de cinco crianças, num bairro pobre que há
na capital, o bairro do Planalto. A primeira delas sumiu
ou foi raptada em 1998. Catorze anos se passaram;
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doze delegados estiveram à frente desse inquérito –
já, agora, o décimo-terceiro, uma vez que o delegado
que estava à frente do caso foi destituído e, ontem,
nomeado o décimo-terceiro delegado.
O inquérito traz indícios fortes de que essas crianças foram raptadas por agentes do tráfico de pessoas.
Existem nomes, no inquérito, de pessoas apontadas
como suspeitas; histórias e testemunhos de populares e até de policiais civis, do delegado, de que este
casal, em outra ocasião, mas no mesmo período, havia empreendido uma viagem a São Paulo com sete
crianças, e que passou, à luz do dia, impunemente
pelas autoridades policiais do meu Estado.
As mães e os pais dessas crianças foram a essa
audiência pública, falaram, informaram, reclamaram e
se emocionaram também. Não há como não se indignar
com essa história, essa tragédia. São famílias humildes,
crianças pobres, porque, se fossem filhos de famílias
com outro nível socioeconômico ou de famílias que
tivessem alguma influência, seguramente este caso,
Sr. Presidente, já teria sido esclarecido.
Mas a sociedade potiguar espera respostas, sobretudo as famílias, e essas respostas não chegaram
ainda. Os indícios são fortes; já citei nomes de suspeitos e, até agora, nada aconteceu.
A CPI encaminhou um requerimento ao Ministro
da Justiça pedindo a entrada da Polícia Federal no caso.
Ser humano não evapora como o etanol. Essas
crianças foram traficadas para algum lugar, a propósito ninguém sabe de que. O que todos nós sabemos é
que o tráfico de crianças pode ser para uma rede de
pedofilia, pode ser para a comercialização de órgãos,
para uma adoção ou por outros objetivos.
E o pior de tudo, Sr. Presidente, é que as famílias,
que foram vítimas dessa violência, também estão sendo vítimas do Estado, que lhes deu as costas, que não
as apoiou. Em nenhum momento, o Estado estendeu
os braços para agasalhar essas famílias, essas mães
em desespero, essas mães sofridas, e que sofrem
até hoje, que carregam consigo, até hoje, o fantasma
desse rapto e trazem consigo, sobretudo, a dor de não
saber onde estão os filhos ou, até mesmo, os corpos
dessas crianças caso tenham morrido. Contudo, trazem
consigo também a chama votiva da esperança, quase
se apagando, mas que ainda insiste, teima em existir.
Em nome dessas famílias, em respeito à dor dos
pais e das mães dessas crianças, peço encarecidamente ao Ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardozo,
que autorize a entrada da Polícia Federal no inquérito
para esclarecer esse caso gravíssimo, emblemático
no Brasil, de tráfico de pessoas.
Daqui a pouco, estarei numa audiência pública
com o Ministro da Justiça, juntamente com as Sena-

DEZEMBRO 2012

66362 Quinta-feira 06

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

doras Lídice da Mata e Vanessa Grazziotin. Ali iremos
pedir ao Ministro que dê essa autorização. O requerimento da Comissão Parlamentar já foi encaminhado
ao Ministério da Justiça. Precisamos apenas da sensibilidade do Ministro da Justiça e da autorização, da
determinação para que a Polícia Federal entre no caso
e resolva definitivamente o que se transformou numa
vergonha nacional em termos de investigação policial.
Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Concedo a palavra, como orador inscrito,
pela ordem de inscrição, ao Senador Casildo Maldaner,
do PMDB de Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Mozarildo Cavalcanti, que
preside a sessão, meus caros colegas, logo mais às
19h, reunir-se-á o Fórum Parlamentar Catarinense,
composto pelos três Senadores do nosso Estado – eu
e os colegas Luiz Henrique e Paulo Bauer – e mais os
16 Deputados Federais.
A esse Fórum que agora, no fim do expediente,
estará reunido, vão comparecer diversos empresários
da Federação das Indústrias de Santa Catarina, presidida pelo eminente catarinense Glauco Côrte, que
estará liderando essa comitiva para trazer um feedback do que foi o desenvolvimento industrial, do que foi
a indústria catarinense e fazer uma análise das perspectivas para o nosso Estado e também uma análise
sobre o Brasil.
Durante o encontro, como eu disse, apresentarão
um balanço do setor em 2012 e principalmente suas
principais demandas. Essa aproximação da representação empresarial com a política é de vital importância
para que sejam alcançados os objetivos comuns de
crescimento.
A indústria desempenha papel relevante na economia nacional e, nos últimos anos, tem enfrentado
um cenário difícil, fruto da conjuntura internacional e,
especialmente, das condições internas de crescimento.
Contudo, as perspectivas dos industriais são
otimistas. De acordo com o informe conjuntural da
Confederação Nacional da Indústria, apesar do fraco
desempenho em 2012, a economia e a indústria brasileiras retomarão o crescimento no próximo ano. Os
indicativos da CNI são nesse sentido.
O Produto Interno Bruto do País terá uma expansão de 4%, e a indústria crescerá 4,1% no próximo
exercício; em 2013, portanto. Oxalá essa premonição
venha a acontecer. Inclusive, teremos a oportunidade
de escutar e debater de que maneira, de onde, como
é que se vai tirar, qual é a base, de onde buscaram
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os estudos que eles detêm de que, no próximo ano,
haverá um aquecimento no Brasil.
A concretização dessas estimativas, no entanto,
depende – aí temos os senões – da redução dos custos
de produção e do aumento da produtividade. “O Brasil
pode crescer com mais ou menos intensidade. Com
avanços na competitividade, podemos crescer 4% ou
mais, de forma sustentada; sem eles, o teto é de 3%”,
adverte o estudo. É o que eles dizem. Então há esses
senões. Se corrigirmos alguns rumos, é possível chegarmos aos 4% e a indústria a 4,1%. Se não corrigirmos, deve, mesmo assim, ficar em 3%.
Nesse aspecto, ainda temos um longo caminho
a percorrer. No final de novembro, a Federação das
Indústrias de São Paulo divulgou o ranking da competitividade, comparando determinados aspectos entre 43 países, que representam 93% do PIB mundial.
E, entre esses 43 países, o Brasil ficou em 37º lugar.
O índice da Fiesp reuniu mais de 50 mil informações, sobre oito fatores determinantes: economia
doméstica, abertura, governo, capital, infraestrutura,
tecnologia, produtividade e capital humano.
No primeiro grupo, com competitividade elevada,
encontram-se países como os Estados Unidos, em
primeiro lugar no ranking com 91,8 pontos; a região
chinesa de Hong Kong, segunda colocada; a Coreia
do Sul, na quinta colocação; e a Irlanda, no oitavo lugar. E aí vem descendo: com 91,8 Estados Unidos; aí
vem descendo Hong Kong; Coreia do Sul, na quinta; a
oitava é a Irlanda, mas todos passando de 50 pontos.
O Brasil figura no grupo de competitividade baixa,
com 22,5 pontos. Ocupando a 37º colocação, ainda está
abaixo de países como México, que aparece no ranking
em 34º lugar com 28,3 pontos, e a Tailândia, em 35º.
Entre os principais entraves, estão a alta carga
tributária e as carências de infraestrutura, que elevam
consideravelmente os custos de produção. Isso no caso
do Brasil. Se não atacarmos essas frentes, sem dúvida
alguma, para sairmos e melhorarmos a nossa posição
entre os melhores do mundo, entre os primeiros 50
do mundo, nós precisamos fazer algumas mudanças.
No primeiro quesito, o Governo Federal tem feito
esforços para redução dos tributos, apesar de serem
pontuais e localizados. Ontem mesmo, por exemplo,
o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, quando esteve na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa,
anunciou um novo pacote de estímulo, voltado ao setor
de construção civil.
Uma reforma tributária mais ampla deve buscar
três eixos principais: reduzir, simplificar e distribuir.
Repito: reduzir, simplificar e distribuir. A carga atual
corresponde a cerca de 35% do PIB, índice que sa-
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crifica produtores e consumidores de todas as áreas
da economia.
A simplificação – é o segundo item: reduzir, simplificar e distribuir; a segunda posição, então, é simplificar – na forma de arrecadar os tributos tem igual
importância, uma vez que a profusão de leis e regramentos provoca excessiva burocracia e bitributação e
demanda esforços humanos das empresas.
Já no âmbito da distribuição – que é o terceiro
item que eu levanto, do tripé, que é reduzir, simplificar
e distribuir; vamos ao terceiro item, para formar o tripé:
a distribuição –, neste âmbito, a questão deriva diretamente do vetor infraestrutural. Ora, com 60% do total
arrecadado nas mãos da União – do total arrecadado
no Brasil, 60% ficam nas mãos da União –, Estados e
Municípios têm exaurida sua capacidade de realizar
investimentos em infraestrutura. Reverter esse quadro,
com uma repartição mais justa do bolo, é a própria
refundação do pacto federativo. É nós refundarmos o
pacto, é revermos isso, é reestruturarmos, é recompactuarmos essa questão do pacto.
Para piorar o quadro, temos a complicada situação
da dívida pública dos entes federados com a União. As
atuais regras tornam o débito impagável.
Vale destacar aqui a sugestão, proposta pelo eminente Senador catarinense Luiz Henrique, de permitir
que os devedores apliquem uma parcela dessa dívida
para investimentos em infraestrutura. O encaminhamento promoveria...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Vou concluir, nobre Presidente.
O encaminhamento promoveria a descentralização dos recursos, a realização mais dinâmica de obras
essenciais ao crescimento e, em última instância, a
redução da dependência com o Governo Federal.
Para consolidar o caminho do crescimento sustentável de longo prazo, é indispensável que a União
abdique dessa concentração monárquica, permitindo
o restabelecimento do equilíbrio na Federação.
Nobre Senadora Ana Amélia, que preside esta
sessão neste momento e que, antes de viajar, representou o Senado na ONU, nos Estados Unidos, esta
é a reflexão que trago à Casa nesta tarde. Nós precisamos, para sairmos do 37º, para melhorarmos nossa
posição, encarar alguns temas no próximo exercício.
Para que o crescimento, segundo a CNI, tenha condições de se concretizar em 2013, nós temos de fazer
alguns deveres de casa. Essa é a grande dica. Se fizermos isso, nós teremos um ano melhor do que este.
Trago essas considerações. Finalizando – meu
tempo já se esgotou –, saúdo novamente, também, não
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só a Presidente do Senado, que exerce essa função,
mas também à volta, pelo que vejo – ou pelo menos
vem visitar a Casa, ou passa por aqui para matar saudades – do eminente Senador pelo Mato Grosso do
Sul, ex-Governador Blairo Maggi.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Obrigada, Senador Casildo Maldaner, pelo
pronunciamento absolutamente pertinente. Corroboro
com o pensamento de V. Exª a respeito dessas necessidades na questão do custo Brasil, logística, e precisamos dar mais qualidade a esse Brasil competitivo.
Queria aproveitar a oportunidade e convidar o
Senador Eduardo Suplicy para fazer uso da palavra.
(Intervenção fora do microfone.)
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senadora Lídice da Mata, a senhora não se importa de fazer permuta com o Senador Suplicy? Nós
fizemos uma permuta, pois ele tinha pedido. Ele quer
receber o Ministro da Justiça, Eduardo Cardozo, que
vem à CCJ. (Pausa.)
Então, agradeço-lhe imensamente a gentileza.
Com a palavra o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu sou o terceiro na lista.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Na lista...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está na ordem certa.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Eu lhe agradeço, Senador. É que houve uma
inversão, Senador. Eu estava em outro lugar. A Senadora estava... Por isso, estou pedindo a ela...
Eu queria só, Senador Suplicy, antes de V. Exª
fazer uso da palavra, dizer que o Sr. Sérgio De Marco,
Presidente da Abrapa, está saindo hoje, e que Gilson
Pinesso está entrando na Presidência da Abrapa de
Mato Grosso. Mato Grosso é um Estado muito importante na produção, e isso tem relevância.
Por isso, a Mesa do Senado saúda a presença dos
senhores, desejando-lhes boa sorte na próxima gestão.
Obrigado, Senador Blairo Maggi.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora
Ana Amélia; Senador Blairo Maggi; Srªs Senadoras e
Srs. Senadores, aqui, registro o ofício que encaminhei
ontem à Srª Ministra de Relações Institucionais, Ideli
Salvatti, com cópia para a Ministra do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Srª Ministra Tereza Campello:
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Cumprimentando cordialmente V. Exª, passo
a relatar a evolução dos institutos legais e das
situações que envolvem a liberação de minha
emenda parlamentar individual, aprovada e
destinada ao Fundo Municipal de Renda Básica de Cidadania da cidade de Santo Antônio do Pinhal – SP [entre todos os Municípios
brasileiros, este é o primeiro Município que
aprova uma lei para instituir uma Renda Básica de Cidadania].
1. A Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004, que
institui a Renda Básica de Cidadania (RBC) e
dá outras providências, dispõe em seus arts.
1º e 3º:
Art. 1º. É instituída, a partir de 2005, a Renda
Básica de Cidadania, que se constituirá no
direito de todos os brasileiros residentes no
País e estrangeiros residentes há pelo menos
5 anos ou mais no Brasil, não importando sua
condição socioeconômica, receberem, anualmente, um benefício monetário.
Ressalto que, no §1º desse artigo, está escrito
que a Renda Básica de Cidadania será executada por
etapas, a critério do Poder Executivo, iniciando-se pelos mais necessitados, como se faz, portanto, no Programa Bolsa Família.
O art. 3º menciona:
Art. 3º. O Poder Executivo consignará, no Orçamento-Geral da União, para o exercício financeiro de 2005, dotação orçamentária suficiente
para implementar a primeira etapa do projeto,
observado o disposto no art. 2º desta Lei.
2. A Lei nº 1.090, de junho de 2009, de Santo
Antônio do Pinhal, que institui a Renda Básica de Cidadania de Santo Antônio do Pinhal e
dá outras providências, dispõe em seu art. 1o:
Art. 1º. Com o objetivo de se fazer de Santo
Antônio do Pinhal um Município que harmonize
o desenvolvimento econômico e social sustentável com a aplicação dos princípios da justiça, que signifiquem a prática da solidariedade
entre os seus moradores, e, sobretudo para
garantir maior grau de dignidade para todos os
habitantes, fica instituída a Renda Básica de
Cidadania de Santo Antônio do Pinhal, que se
constituirá no direito de todos os registrados
ou residentes no Município, há pelo menos 5
anos, não importando sua condição socioeconômica, de receberem um benefício monetário.
3. Com vista à formação de um fundo para
captar recursos suficientes para o pagamento
da RBC de Santo Antônio do Pinhal, a Lei nº
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1.090, de 2009, em seus arts. 3º e 4º, estabelece que a criação do Fundo Municipal de
Renda Básica de Cidadania – FMRBC:
[...]
Art. 3º. Com a finalidade de gerar recursos necessários para financiar o pagamento da RBC,
fica instituído o Fundo Municipal de Renda
Básica de Cidadania – FMRBC, de natureza
contábil, regulamentado pelo Poder Executivo.
Art. 4º. São receitas do Fundo de Renda Básica de Cidadania:
[...]
III – transferências realizadas por outros níveis de governo, sejam oriundas do Estado
ou da União;
[...]
4. Com o intuito de contribuir para a efetiva
implantação do Fundo Municipal de Renda
Básica de Cidadania – FMRBC, foi aprovada
emenda na Lei nº 12.465, de 12 de agosto de
2011, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária
de 2012 e dá outras providências, especificamente em seu art. 36, §2º, letra “m” que diz:
Art. 36. A realização de transferências voluntárias, conforme definidas no caput do art. 25 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), dependerá da comprovação, por parte do convenente, de que existe previsão de contrapartida na
lei orçamentaria do Estado, do Distrito Federal
ou do Município.
[...]
§2º Os limites mínimos de contrapartida fixados
no §1º, incisos I, II e III, deste artigo poderão
ser reduzidos mediante justificativa do titular
do órgão concedente, que deverá constar do
processo correspondente, quando os recursos
transferidos pela União:
[...]
m) à tranferência de renda incondicional, conforme disposições da Lei n° 10.835, de 8 de
janeiro de 2004 [portanto, está inteiramente
prevista].
5. Já na Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de
2012, que dispõe sobre o Orçamento da União,
foi aprovada a Emenda Parlamentar Individual n° 22110023, no Órgão nº 55.101 – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sob a Funcional Programática n°
08.244.2037.2E45.0056, tendo como ação e
subtítulo transferência de renda diretamente a
pessoas residentes no País (Lei n° 10.835, de
8 de janeiro de 2004), destinada ao Município
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de Santo António do Pinhal – SP, no valor de
R$1 milhão.
6. Em maio do corrente ano, a Secretaria de
Relações Institucionais, sob a responsabilidade de V. Exª [a ex-Senadora e atual Ministra
Ideli Salvatti], solicitou que cada parlamentar
da Bancada do PT lhe encaminhasse uma
listagem, determinando a prioridade para a
liberação das emendas individuais. Em minha relação, a emenda citada consta na 1ª
prioridade [exatamente para dar um estímulo
ao primeiro Município que aprovou lei naquele sentido]. Todavia, até o momento, outras
emendas foram liberadas, e a que considero
a mais importante continua sem previsão de
liberação. Além disso, fui informado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome [por alguns de seus membros] que
aquele órgão não autorizaria o seu empenho.
7. Ponderam alguns membros do MDS que seria difícil justificar a implantação, mesmo que
por etapas, da Renda Básica de Cidadania num
Município. Esquecem que o Programa Bolsa
Família – hoje vigente nos 5.565 Municípios
brasileiros – iniciou-se com experiências locais,
em 1995, em Campinas, no Distrito Federal, em
Ribeirão Preto e, progressivamente, em Jundiaí, São José dos Campos, Catanduva, São
Joaquim da Barra, Araçatuba, Santo André,
Franca, Guaratinguetá, Caçapava, Jaboticabal, Limeira, Piracicaba, Ourinhos, Presidente Prudente, Santos, Belém, Belo Horizonte,
Betim, Extrema, Blumenau, Chapecó [Municípios de Santa Catarina], Boa Vista, Caxias
do Sul, Goiânia, Natal, Vitória e Mundo Novo,
São Paulo, dentre outros.
Em 1997, foi aprovada a Lei nº 9.533, que autorizava o Governo Federal a financiar 50%
dos gastos em programas de Renda Mínima
relacionados à educação, primeiro, para os
Municípios de menor renda per capita. Em
2001, a Lei nº 10.219 definiu que a União financiaria 100% dos gastos de todos os Municípios brasileiros que adotassem a Renda
Mínima relacionada à educação, a chamada
Bolsa Escola. Posteriormente, vieram o Bolsa
Alimentação, o Auxílio Gás e o Vale Alimentação, todos unificados no Bolsa Família, em
outubro de 2003.
Portanto, iniciar a Renda Básica de Cidadania
por meio de experiências locais é algo que
guarda semelhança com a própria evolução
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do Programa Bolsa Família e de seu aprimoramento ao longo do tempo.
Assim, solicito vossos bons ofícios [os da
Ministra Ideli Salvatti] no sentido de que a
Emenda Parlamentar Individual n° 22110023,
[de minha autoria], no Órgão 55.101 – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sob a Funcional Programática n°
08.244.2037.2E45.0056, tenha os seus recursos liberados, conforme dispõe a Lei nº 12.595,
de 19 de janeiro de 2012.
Cordialmente,
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
Quero aqui destacar que considero a evolução
do Programa Bolsa Família muito positiva. Os últimos
dados indicam que famílias cadastradas com renda per
capita mensal de até R$140,00, que, em tese, têm o
direito de receber o Programa Bolsa Família, somam,
segundo levantamento do MDS, junto com o do IBGE,
em dezembro de 2012, 18.365.268 famílias. Destas, em
novembro de 2012 – é o dado último mais atualizado
que encontrei hoje nos dados do Cadastro Único do
MDS, no Bolsa Família, Cadastro Único –, 13.834.007
famílias foram beneficiadas pelo Programa, correspondendo a mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Esse número corresponde a 75,32% das famílias.
Então, cumprimento o Ministério do Desenvolvimento
Social por esse avanço.
Estive presente à cerimônia do lançamento do
Brasil Carinhoso, que, na semana passada, anunciou
que, não apenas nas famílias com crianças até 6 anos
de idade, mas também nas que têm filhos com idade
até 15 anos e 11 meses, todas as pessoas, desde que
haja pelo menos uma pessoa na faixa de até 15 anos e
11 meses entre as famílias que recebem até R$140,00
por mês, passarão a receber, no mínimo, R$70,00 por
mês. Essa é a fase nova do Brasil Carinhoso. Avalio
que esse é um passo muito importante na direção de
observarmos o direito de todos.
Quero, na conclusão do meu pronunciamento,
formular um convite a todas as pessoas interessadas
para, nesta sexta-feira, às 13h30, no Salão Nobre da
Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração
de Empresas de São Paulo, estarem presentes na palestra “A Perspectiva da Renda Básica de Cidadania”,
do Professor Philippe
����������������������������������������
Van Parijs, da
�������������������
Universidade Católica de Louvain, a maior autoridade no planeta Terra em favor da renda básica de cidadania universal,
conforme o projeto que, pioneiramente, o Congresso
Nacional brasileiro aprovou, para que essa renda fos-
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se instituída por etapas, começando por Municípios
como Santo Antônio do Pinhal e, eventualmente, por
São Paulo, uma vez que o Prefeito eleito, Fernando
Haddad, colocou no seu programa essa meta.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Eduardo Suplicy, se eu tivesse algum
prestígio junto à Ministra Ideli Salvatti, que respeito
muito, eu também telefonaria para ela, para lhe dar
força e apoio quanto à liberação de sua emenda, Senador Suplicy, porque a causa é justa. Então, desejo-lhe sucesso nessa sua demanda, que publicamente
V. Exª faz, até porque deu prioridade a essa questão,
como exigia a Bancada. Então, meus cumprimentos
a V. Exª pela iniciativa!
Eu queria saudar a presença aqui dos produtores
rurais, especialmente dos produtores de algodão Eduardo Logman, que é gaúcho, que é do meu Estado, o
Rio Grande do Sul, e Erai Maggi, do Mato Grosso. O
Senador Blairo Maggi muito bem representa o Estado
de Mato Grosso, ele que é ex-Governador do Estado.
Aqui, brinco com o Senador Blairo Maggi, dizendo que
ele é também gaúcho.
Há pouco tempo, saudei a Abrapa, porque está
saindo o Sérgio De Marco da Presidência. A Abrapa
é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão.
O Estado de Mato Grosso, do Senador Blairo Maggi, é
um dos maiores produtores de algodão do País, junto
com a Bahia e com outros Estados. E também saúdo
Gilson Pinesso, que é o Presidente eleito, que está
assumindo a Presidência da entidade.
Convido a fazer uso da palavra, pela Liderança
do PTB, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente Senadora Ana Amélia, ontem, dei entrada,
na Mesa do Senado, a uma Proposta de Emenda à
Constituição, que tomou o nº 64, que tem o objetivo de
alterar os arts. 119, 120 e 121 da Constituição Federal, para instituir quadro próprio de magistrados para
a Justiça Eleitoral.
Por que isso, Srª Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras?
Porque a Justiça Eleitoral é a única Justiça que
tem prédios, tem quadros de funcionários técnicos e
administrativos, tem quadro de funcionários que são
concursados, e há aqueles que são comissionados,
mas os juízes são emprestados. Os juízes ou são
emprestados da primeira instância dos Estados, ou
são emprestados da segunda instância, que são os
desembargadores, ou são emprestados, no Tribunal
Superior Eleitoral, dos tribunais superiores, seja do
STJ, seja do Supremo. E o quinto constitucional é in-
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dicado de maneira temporária também, porque também os juízes e os ministros o são. Fica uma espécie
de Justiça de rodízio.
Já que temos uma Justiça Eleitoral – e eu sou favor que exista –, então, que seja uma Justiça Eleitoral
de carreira. Quem quer ser juiz eleitoral deve prestar
concurso, como quem quer ser juiz do trabalho deve
prestar concurso, como quem quer ser juiz de direito
deve prestar concurso, de forma que entre no serviço
público por concurso e, ao mesmo tempo, faça carreira dentro dessa nova visão que a minha emenda à
Constituição pretende dar.
Não me faltam motivos para fazer esse tipo de
proposta.
Estou aqui no segundo mandato de Senador.
Tive dois mandatos de Deputado Federal. E o que vemos? Uma pessoa é eleita cometendo um ilícito, uma
corrupção eleitoral; é eleita comprando votos, cometendo fraudes. E aí se entra com recurso contra essa
pessoa que, no entanto, assume e fica num mandato
sub judice, até que o processo seja julgado.
Em Roraima mesmo, já houve o caso de um governador que ficou 1 ano e 11 meses para poder ser
afastado do cargo, ou seja, ele ganhou 1 ano e 11 meses de mandato, que, depois, o Tribunal reconheceu
ser irregular. Agora, no meu Estado de novo, estamos
vivendo a mesma questão. Um governador que já foi
cassado uma vez pelo Tribunal Regional Eleitoral e
que, aqui, no Tribunal Superior Eleitoral, por questão
de uma formalidade processualística, teve o processo
arquivado e, portanto, não julgado. Há outro processo, que é um recurso contra expedição de diploma,
cuja entrada foi dada no TSE no dia 30 de março de
2011. Já vamos para 30 de março de 2013, e o processo não foi julgado. E o ministro que estava com
esse processo, embora concluso, com todo o parecer
do Ministério Público pela cassação, não pediu pauta,
porque o mandato dele estava terminando em novembro passado. Resultado: ele saiu e deixou, digamos
assim, os processos para serem julgados pelo que vai
sucedê-lo numa indicação. Numa indicação, porque é
uma indicação.
Processos como esse há vários – vários! – pelo
Brasil afora.
Agora, a prioridade para os processos serem
julgados é dada aos processos da eleição municipal.
E os processos da eleição estadual e federal de 2010
ainda estão por serem julgados – muitos deles, como
é o caso desse que citei aqui.
Então, se houver uma Justiça Eleitoral de carreira, não vai haver esta história, por exemplo, de um
Ministro do Supremo estar envolvido no julgamento do
mensalão ou de qualquer outro processo, dedicando
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uma parte do seu tempo, sobrecarregando-se, portanto, para ir também para o Tribunal Superior Eleitoral.
Da mesma forma, o juiz de primeira instância, seja
o juiz federal, seja o juiz estadual ou o desembargador,
trabalha na sua vara comum e também na eleitoral.
Portanto, essa Justiça pela metade, uma Justiça
de rodízio não faz jus a uma democracia.
A maioria dos países nem adota a Justiça Eleitoral. No Brasil, nós adotamos. E acho isso interessante,
Senadora Ana Amélia. Mas, se ela existe, é bom que
exista por inteiro. Não é bom que exista de fato... Tanto o funcionário que é técnico administrativo quanto o
funcionário... Eles ingressam por concurso público. Também, que o magistrado ingresse por concurso público.
Essa é a razão de eu ter apresentado essa Proposta de Emenda à Constituição, que diz o seguinte:
“O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á de 7 Ministros escolhidos entre brasileiros com mais de [...]”. Não,
essa é a redação atual, porque, na minha proposta,
faz-se o contrário, quer dizer, a
������������������������
constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias serão feitas
mediante concurso público.
Então, esse é o fundamental da minha Proposta
de Emenda à Constituição, que ontem foi lida aqui, na
sessão, que já pegou o nº 64 e que espero que possamos aprovar o mais rápido possível. É lógico que
isso não vai ser mais neste ano, mas uma caminhada
começa com o primeiro passo.
Então, foi dado o primeiro passo no sentido de
termos uma Justiça, de fato, que faça juz ao nome,
ou seja, a ser chamada de Justiça. No caso específico desse recurso contra a expedição do diploma do
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Governador de Roraima, ele já está no saldo. Se ele
vier a ser cassado em março do ano que vem, ele ganhou 2 anos e 3 meses de mandato, a contar da data
do recurso.
Então, não é possível uma Justiça que funcione assim. E pior: que crie no imaginário, na cabeça
do eleitor que é normal roubar na eleição; é normal
praticar atos ilícitos; é normal fazer corrupção, porque
não dá em nada.
O governador ganha uma eleição flagrantemente
irregular, mas nunca é julgado ou, se o for, já é julgado
no final do seu mandato. Com isso, vale a pena cometer o crime. Coloca-se isso na cabeça do eleitor e na
cabeça do candidato também. O candidato se acha,
portanto, tranquilo para fazer a corrupção, porque sabe
que o processo demora e, como ele tem um mandato,
ganha o mandato dessa forma irregular.
Então, eu espero que nós possamos fazer aqui
um bom debate sobre esse tema.
Quero deixar bem claro que isso aqui não é dirigido contra A ou contra B, mas é a favor da Justiça
Eleitoral no Brasil, a favor de que todo mundo que vá
trabalhar na Justiça Eleitoral, do funcionário ao juiz,
entre por concurso público.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Nós temos mesmo que fazer um grande trabalho em relação a essa questão, porque nós viemos
de uma eleição; processos foram encaminhados para
impugnações, que não foram examinadas em tempo;
houve a eleição; foi eleito um prefeito; em seguida, a
Justiça julga, tira-o do poder, e é preciso fazer uma
nova eleição. Vejam o custo que tem isso para o País.
Então, para a própria Justiça Eleitoral seria conveniente que os processos antecedessem ao pleito,
para evitar esse desgaste, que é de todos, inclusive
da própria Justiça Eleitoral.
É claro que pode ser que nós tenhamos que fazer
o nosso dever de casa com uma legislação eleitoral
aperfeiçoada e dar condições estruturais de recursos
para que a Justiça tenha condições de trabalhar.
Cumprimentos a V. Exª por essa preocupação,
Senador Mozarildo.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) – Pela
ordem, Srª Presidenta.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Eu peço a V. Exª a transcrição desse material
a que me referi.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Regimentalmente, Senador Mozarildo, a sua
solicitação será atendida.
Pela ordem, Senador Cidinho Santos.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu
queria solicitar à Mesa que colocasse em votação,
no momento adequado, o Requerimento nº 1.049, de
2012, que requer a realização de sessão especial em
comemoração aos 40 anos da Embrapa, no dia 26 de
abril de 2013. O requerimento é de autoria de V. Exª e
foi por mim subscrito.
Eu acho muito importante homenagearmos a
nossa Empresa de Pesquisa Agropecuária, que é um
orgulho para o nosso País.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Muito obrigada, Senador Cidinho Santos, representante do Mato Grosso, um Estado, como dissemos
há pouco, muito importante na produção agropecuária.
Agradeço-lhe a colaboração no sentido de pedir a colocação do requerimento em pauta.
A matéria está pautada e, na hora oportuna, será
apreciada pelo Plenário.
Muito obrigada, Senador Cidinho Santos.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa:
– o Deputado Gonzaga Patriota, como membro
titular, em substituição ao Deputado Ribamar
Alves, para integrar a Comissão Mista desti-
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nada a proferir parecer à Medida Provisória
n° 587, de 2012, conforme o Ofício n° 207,
de 2012, da Liderança do PSB na Câmara
dos Deputados;
– o Deputado Beto Albuquerque, como membro titular, em substituição ao Deputado Ribamar Alves; e o Deputado Paulo Foletto, como
membro suplente, em substituição ao Deputado Glauber Braga, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória n° 591, de 2012, conforme o Ofício n° 204, de 2012, da Liderança do PSB na
Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados aos processados dessa matéria.
São os seguintes os Ofícios:
OF.B/207/2012
Brasília, 4 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE), como titular, da
Medida Provisória no 587, 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”, em substituição
ao Deputado Ribamar Alves (PSB-MA).
Respeitosamente, – Deputado Ribamar Alves,
Líder do PSB.
OF.B/204/2012
Brasília, 4 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Beto Albuquerque (PSB-RS), como titular
e Paulo Foletto (PSB-ES), como suplente, da Medida
Provisória no 591, de 2012, que “Altera a Medida Provisória no 579, de 11 de setembro de 2012, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos
encargos setoriais, e sobre a modicidade tarifária”, em
substituição aos já indicados.
Respeitosamente, – Deputado Ribamar Alves,
Líder do PSB.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa a Deputada Rosinha da
Adefal, como membro titular, em substituição ao Deputado Lincoln Portela, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n°
590, de 2012, conforme o Ofício n° 579, de 2012, da
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Liderança do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF. NO 579/2012 – Bloco
Brasília, 4 de dezembro de 2012
Assunto: Substituição de membro de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar a Deputada Rosinha da Adefal
(PTdoB/AL) para membro titular em substituição ao
Deputado Lincoln Portela (PR/MG) na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória
no 590 de 2012 que “Altera a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para ampliar a idade limite de crianças
e adolescentes que compõem as unidades familiares
beneficiárias do Programa Bolsa Família elegíveis ao
recebimento do Benefício para Superação da Extrema
Pobreza, e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Com a palavra a Senadora Lídice da Mata,
oradora inscrita nesta sessão.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, usarei da tribuna para fazer alguns registros rápidos.
Primeiro, para parabenizar a Gráfica do Senado
pelos seus 50 anos. Hoje, ela recebe do nosso Jornal
do Senado um encarte especial. Acho que é realmente um exemplo de trabalho gráfico desenvolvido pelo
Senado, que merece o registro de todos nós.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Mesa apoia e ratifica a manifestação de V.
Exª, uma homenagem a todos os servidores e à Direção da Gráfica do Senado, Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada.
Segundo, Srª Presidente, para parabenizar o Ministro do Turismo, Gastão Vieira, que ontem lançou o
Pacto pelo Desenvolvimento do Turismo. Trata-se de
um pacto entre o Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, e os governos estaduais para destinar
R$305 milhões para obras de infraestrutura turística.
Na primeira etapa de repasse, foram beneficiados 15
Estados, incluindo a Bahia, além do Distrito Federal.
Os governadores firmaram o compromisso de incluir o
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setor de turismo como prioridade na sua lista de ações
estratégicas para os próximos anos.
Essa primeira fase contemplou os Estados com
projetos que já estavam prontos para serem empenhados e integrantes do plano estratégico de desenvolvimento do turismo sustentável – Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS).
Outros Estados deverão ser incluídos nos próximos
anos, numa segunda etapa do projeto.
Pela Bahia, o documento foi assinado pelo Governador Jaques Wagner. O evento também contou com
a presença do Secretário Domingos Leonelli, a quem
aproveito para parabenizar pelo projeto apresentado,
e que foi aprovado, de R$25 milhões para a requalificação da Praça Castro Alves, um dos pontos mais
conhecidos da cidade de Salvador, mais queridos do
nosso Estado, onde fica o monumento ao poeta abolicionista, poeta conhecido como o Poeta dos Escravos,
Castro Alves. Essa sempre foi a grande referência do
carnaval de rua da Bahia, e passará a ter uma arena
multiuso, para uso esportivo, de lazer e cultural, certamente, ajudando muito a fortalecer a veia e a vocação
turística da cidade de Salvador.
Ainda falando sobre turismo, não posso deixar de
saudar – ontem não tive oportunidade de fazê-lo – a festa que os baianos fazem abrindo o calendário de festas
religiosas populares da Bahia, no dia 4 de dezembro,
que é a festa de Santa Bárbara, que é a santa guerreira, com espada na mão, com seu manto vermelho, que
recebe os fiéis, todos vestidos de vermelho e branco,
numa procissão no centro da cidade, e que abre, como
disse, o calendário de festas populares da Bahia, que
confirmam, consolidam a nossa cultura religiosa, num
sincretismo baiano. É a festa dedicada à Orixá Iansã,
no Candomblé, caros Senadores e Senadora.
E, como disse, é a festa que abre o calendário de
festas populares da Bahia. No dia 8 de dezembro, nós
teremos a Festa de Nossa Senhora da Conceição, que
é também a padroeira do Estado da Bahia. E, assim
por diante, nós vamos, durante todo o resto do mês de
dezembro até fechar o mês de janeiro, com a grande
festa do Senhor do Bonfim.
Então, eu gostaria de saudar a todos os baianos
e a todos os fieis seguidores de Santa Bárbara pela
grande festa que realizamos ontem na grande procissão de Santa Bárbara, na cidade de Salvador.
Finalmente, Sr. Presidente, eu queria aqui chamar
a atenção para uma questão a que ontem me referi
em meu discurso e que hoje é matéria de um grande
jornal da imprensa nacional, que destaca:
Na Bahia, o anúncio do fechamento de 12
unidades da Vulcabras Azaleia, anunciado na
última sexta-feira, resultará na demissão de
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quatro mil pessoas [no Estado da Bahia], o
que terá forte impacto (...) nos seis municípios
onde elas [essas fábricas] estão localizadas.
Em Firmino Alves [como a matéria relata], na
microrregião de Itabuna, cerca de 80% da mão
de obra formal ficará desempregada. Segundo
dados do Ministério do Trabalho, o município
tem 693 empregos formais, dos quais 570 na
Azaleia. Em Itororó, na mesma região, o impacto é da ordem de 60%: 1.242 dos 2.068
empregos formais. Em toda a Bahia, serão
cerca 12% das vagas na indústria de calçados.
A empresa afirmou em nota que vem tendo
prejuízos com importações da Ásia a preços
muito baixos. E o presidente do Sindicato das
Indústrias de Calçados e Componentes do
estado da Bahia, Haroldo Ferreira, defendeu
sobretaxas para os calçados asiáticos.
Essa não é a primeira que esse debate vem ao
Congresso Nacional. No ano passado, na Câmara dos
Deputados houve uma audiência pública. E eu dei entrada em um requerimento, Sr. Presidente, na Comissão
de Assuntos Econômicos para que possamos aprovar
na próxima terça-feira, quem sabe. Vou solicitar o apoio
do Presidente daquela Comissão para realizarmos uma
audiência pública, trazendo aqui o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e representantes
da indústria e dos trabalhadores, para que o Congresso Nacional, o Senado Federal, se sobre esse grave
problema que a indústria calçadista do Brasil vive, em
especial, atingindo diretamente a economia do Estado
da Bahia, de 12 pobres cidades do nosso Estado.
Chamo a atenção para esse fato porque, volto a
dizer, quando acontece algo que abala a indústria ou
abala segmentos, setores da economia do Sul-Sudeste, de pronto, diversas manifestações no Congresso
Nacional e mesmo nos segmentos relacionados com
a Fazenda e com a Indústria no País se movimentam.
Não é possível que uma crise dessas se abata
sobre um Estado nordestino, sobre a principal economia do Nordeste, atingindo diretamente setores significativos do nosso Estado, 12 cidades, 12% da mão
de obra do setor calçadista do Estado, e não haja uma
providência a fim de barrar essa situação, de discutir
com o Itamaraty, com o Ministério da Fazenda, com o
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, no sentido de que medidas compensatórias
sejam tomadas ou mesmo que políticas sejam adotadas
para impedir que a indústria nacional continue sendo
destruída por uma concorrência, que é desigual, de
produtos de outros países entrando em nosso País.
Estamos a discutir medidas de proteção para a
grande indústria automobilística, como o IPI, que atinge

DEZEMBRO 2012

Quinta-feira 06 66379

o Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados
brasileiros, para garantir o emprego, extremamente
necessário e importante, na indústria automobilística
brasileira, que não é uma indústria nacional, mas uma
indústria de produção no Brasil, e sequer temos a defesa da indústria de carros nacionais.
Nós estamos falando de uma indústria nacional,
de fábricas brasileiras que estão sendo destruídas pela
prática de uma política de concorrência internacional
destrutiva para a nossa indústria.
Esperamos, portanto, a palavra do Itamaraty,
portanto, do Ministério das Relações Exteriores, do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e do Ministério da Fazenda, para a defesa da
economia do nosso Estado.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, 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 ao Senador Cidinho Santo, por permuta com a Senadora Vanessa
Grazziotin.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mozarildo; Srªs e Srs. Senadores; telespectadores da TV Senado; ouvintes da
Rádio Senado, venho à tribuna hoje para homenagear
a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a
Abrapa, e a nova diretoria da entidade, que assume
na data de hoje, para o biênio 2013/2014.
O Presidente Gilson Pinesso, do nosso querido
Estado do Mato Grosso, vem substituir o Sérgio De
Marco, outro produtor mato-grossense. E o próprio
Gilson Pinesso, em seu pronunciamento, numa entrevista recente, disse a seguinte frase:
Vamos dar seguimento a tudo que vem sendo feito com o objetivo de sempre evoluir nos
campos ambiental, social e econômico.
A palavra para se alcançar tudo isso é continuidade. Continuidade dos trabalhos. Continuidade dos esforços. E, sobretudo, continuidade da
união, termo que também representa os cotonicultores brasileiros e os demais elos da cadeia.
A partir da fundação da Abrapa, Sr. Presidente, em
1999, os ganhos de produtividade soam significativos:
enquanto a aérea plantada se mantém, na média, em
quantidades menores, no período anterior à Abrapa,
a produção registra aumentos substancias.
Saímos da condição de importadores para, em
2001, garantirmos a autossuficiência da produção de
algodão e abastecimento da indústria nacional.
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A otirnização do uso do solo permite o crescimento da oferta de algodão e, ao mesmo tempo, coloca o
País na trilha da preservação e da sustentabilidade.
No grandioso cenário mundial do agronegócio,
o algodão brasileiro também se destaca: é o 5º maior
produtor, com mais de 1,8 miihão de toneladas na safra
recorde de 2011/2012. O Brasil é o 3º maior país exportador, é o 1º em produtividade em sequeiro, e o 5º maior
consumidor, com quase 1 milhão de toneladas/ano.
No início do mês passado, a Abrapa, sob a liderança do Presidente Sérgio De Marco, marcou presença
no encontro anual da Internationa! Cotton Association
(ICA), em Hong Kong, na China, e fizeram parte da
comitiva brasileira: o Presidente que hoje empossa, Dr.
Gilson Pinesso, ex-Presidente da nossa Associação
Mato-Grossense dos Produtores de Algodão; João
Carlos Jacobsen Rodrigues e Paulo Shimohira, também da diretoria; e Eduardo Logemann e Eraí Scheffer
Maggi, dos conselhos para o biênio 2013-2014.
Entre outros representantes e dirigentes dessa
comitiva, quero destacar que esteve presente o Senador Blairo Maggi, que foi o primeiro Presidente da
Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, a Ampa, fundada em 1997.
Quero parabenizar o Presidente da atual gestão,
Dr. Sérgio De Marco, pelo lançamento do programa Algodão Brasileiro Responsável, uma síntese da união
dos cotonicultores brasileiros em prol de uma produção responsável com o futuro das próximas gerações.
Sérgio de Marco é, desde setembro de 2005, o
Presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva
do Algodão e seus Derivados, que compõe a estrutura
funcional do Conselho Nacional do Agronegócio, para
propor apoiar e acompanhar as ações para o desenvolvimento do setor.
E queria falar um pouquinho sobre o currículo do
nosso produtor Sérgio De Marco, até para homenageá-lo pelo trabalho prestado à frente da Ampa, à frente
da Abrapa e também na Cadeia do Algodão no Ministério da Agricultura.
Sérgio de Marco, 57 anos, casado com a Dona
Ivete Brisot De Marco, 2 filhos, nasceu na cidade de
Xapecó, Santa Catarina. Pertencente a uma família de
agricultores, começou a carreira em Xapecó, como gerente da Extrafino, empresa precursora da Ceval, que
foi, posteriormente, incorporada pela Bunge Alimentos.
Permaneceu, nessa posição, até os 26 anos, de
onde saiu para constituir, em sociedade com o irmão, uma
empresa para comercialização de combustíveis e outra especializada em transporte frigorífico, no oeste catarinense.
Atuou como Presidente do Lions Clube de Xapecó, desenvolvendo várias ações comunitárias naquela localidade.
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Em 1983, transferiu-se para Rondonópolis, onde
reside desde então, desenvolvendo atividades agropecuárias na região.
Acompanhamos os bons resultados do algodão,
no Cerrado de Mato Grosso, em 1997. O Grupo BDM
Brisot De Marco, do qual participa, em uma sociedade
familiar, ingressou nessa nova cultura, em Campo Verde.
Atualmente, cultiva soja, milho e algodão, na região sul
do Estado e, além da exploração agrícola e da agropecuária em suas propriedades, o grupo BDM marca a sua
atuação na exportação de algodão, para o mercado internacional e possui usinas de beneficiamento de algodão.
Desde setembro de 2005 até os dias de hoje, o
Sr. Sérgio De Marco é Presidente da Câmara Setorial
da Cadeia Produtiva do Algodão e seus Derivados.
Essa Câmara compõe a estrutura funcional do Conselho Nacional do Agronegócio e também tem por finalidade propor, apoiar e acompanhar as ações para
o desenvolvimento do setor.
Foi eleito, em março de 2006, Presidente da Coopercotton – Cooperativa de Cotonicultores de Mato
Grosso, com sede em Rondonópolis. Foi idealizador e
fundador da Ampa – Associação Matogrossense dos
Produtores de Algodão.
Em 5 de maio de 2006, assumiu a Presidência
da Abrapa, participou da diretoria da entidade e de
sua fundação e, em 2004, tomou posse como Vice-Presidente.
Em 3 de maio de 2006, assumiu a Vice-Presidência da Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de
Algodão, e, em junho de 2010, foi eleito Presidente da
instituição para o biênio 2011/2012.
Isso é um pouco do currículo do Presidente que
hoje deixa a Abrapa, o produtor rural Sérgio De Marco.
A você, Sérgio, à sua diretoria, parabéns pelo
trabalho à frente da entidade! E ao novo Presidente,
Gilson Pinesso, e aos demais representantes de Diretoria, queremos desejar-lhes um excelente trabalho à
frente da entidade. Sabemos que o Gilson tem o currículo e a experiência necessária para dar continuidade
ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos, no intuito
de solidificar a imagem da Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão – Abrapa.
Posso afirmar que os homens passam, mas seus
trabalhos permanecem. Senhoras e senhores, todas
as marcas nós deixamos mediante o nosso trabalho
sobre a terra. Quando trabalhamos em conjunto nos
ligando ou nos unindo a outras pessoas, nós criamos
as instituições. Quanto mais forte for a ligação entre as
pessoas, mais fortes serão as instituições. Os homens
passam e as instituições ficam.
Registro os parabéns ao Sérgio De Marco, a
toda a sua Diretoria, mais uma vez, e também à nova
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Diretoria que ora assume, já com um grande desafio,
Sr. Presidente. Há pouco, tivemos uma reunião com o
Presidente da Comissão de Agricultura, o nosso colega Senador Acir, lá de Rondônia. Destaco que, se
no agronegócio, o Governo não atrapalhasse, já nos
ajudaria bastante.
E, quanto ao algodão, àqueles números que citei aqui, ressalte-se a importância desse segmento
para a economia do Brasil. No momento, o Governo,
além de não nos ajudar, atrapalha-nos. Uma portaria
do Ministério do Meio Ambiente, mais precisamente
do Ibama, em conjunto com o Ministério da Agricultura, proíbe a aplicação aérea de alguns inseticidas da
cultura do algodão, o que vai acabar, se permanecer
essa portaria, inviabilizando totalmente essa cultura no
Brasil e deixando milhões de famílias desempregadas,
porque essa cadeia de produção gera muito emprego
no Brasil. Hoje, mais de um milhão de funcionários trabalham, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva
do algodão, e não me refiro somente à produção da
lavoura, mas também ao beneficiamento do algodão,
às malharias, às confecções, que todos fazem parte
da mesma cadeia.
E essa portaria é do Ibama e do Ministério da
Agricultura, que, em vez de se preocuparem com a
nossa produção agrícola e desenvolver nosso País,
estão preocupados com a questão da multiplicação
das abelhas, proibindo a aplicação aérea nas agriculturas brasileiras, especialmente do algodão. Nós, que
vivemos no campo, sabemos que, como, no mês de
janeiro, principalmente no Estado do Mato Grosso, nos
Estados da região Centro-Oeste, chove de dia e de
noite, é praticamente impossível entrar com um trator
em qualquer lavoura. A pulverização tem que ser feita em regime de urgência e se recorre à pulverização
aérea para proceder a esse combate de forma rápida
e eficiente.
Quando o Governo vem com uma portaria dessas, atrapalhando e inviabilizando um segmento importante da sociedade brasileira, da nossa economia,
que corresponde a uma boa parcela do PIB, ficamos
preocupados.
No dia 13, na Comissão da Agricultura, nós teremos uma audiência pública, para a qual será chamado o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio
Ambiente, a Embrapa, os produtores rurais, a Abrapa,
para debatermos o que nós queremos para o Brasil,
se é trabalharmos para produzir com qualidade, com
eficiência uma cadeia que orgulha o Brasil, como a
cadeia do algodão – em qualquer país a que você vá,
China ou Japão, o algodão brasileiro é elogiado –, ou
se é vivermos envolvidos com pequenas coisas, com
picuinhas – se a abelha está crescendo ou está dimi-
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nuindo –, e prejudicarmos um segmento desses, que
é o segmento do algodão no Brasil.
Por isso a nossa preocupação, Presidente Mozarildo. O Senador Blairo Maggi, inclusive, veio a Brasília
e está acompanhando esse movimento hoje. Ele vai
falar com a Ministra da Casa Civil dessa preocupação
de que, se o Governo não puder nos ajudar, que, pelo
menos, ele não nos atrapalhe.
Era só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agradeço a compreensão do
tempo excedido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Não havendo ainda chegado o horário da
Ordem do Dia e não havendo nenhum orador inscrito
presente no plenário, suspendo a sessão.
(A sessão é suspensa às 15 horas e 22 minutos e reaberta às 15 horas e 48 minutos, sob
a Presidência do Sr. Senador Acir Gurgacz.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Está reaberta a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.064, DE 2012
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado nº 259, de 2009, que “Altera a Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para permitir a
participação de empresa e de capital estrangeiro na
assistência à saúde” seja apreciado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, além das comissões
constantes do despacho inicial.
Sala das Sessões, – Senador Vital Do Rêgo.
REQUERIMENTO Nº 1.065, DE 2012
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado nº 259, de 2009, que “Altera a Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para permitir a
participação de empresa e de capital estrangeiro na
assistência à saúde” seja apreciado pela Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, além das
comissões constantes do despacho inicial.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.066, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramitação em conjunto dos
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Projetos de Lei do Senado nº 295, de 2012
com o Projeto de Lei do Senado 263, de 2012.
Justificação
Tramita nesta Casa o Projeto de Lei do Senado
263, de 2012, de autoria do Senador Roberto Requião,
que altera a Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010,
para permitir, nos processos licitatórios destinados a
propaganda e publicidade, a participação de licitantes
por meio de consórcios, atualmente na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.
Enquanto isso, na Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, é analisado o Projeto de Lei do Senado
295, de 2012, que Revoga o art. 18 da Lei nº 12.232,
de 29 de abril de 2010, para retirar a vedação do ressarcimento ao contratante das bonificações e incentivos
recebidos pelas agências de publicidade contratadas
pela Administração Pública em razão da execução do
respectivo contrato.
As duas proposições compartilham do propósito
de modificar especificamente aspectos da Lei nº 12.232,
de 29 de abril de 2010, por esta razão requeiro a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei do Senado
nºs 263, de 2012 e 295, de 2012.
Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Amaral.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.067, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 13 c/c art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, licença dos
trabalhos da Casa no dia 10 de dezembro de 2012,
com ônus para a Casa, objetivando presidir audiência
Pública da CPI – Tráfico de Pessoas, em Manaus/AM.
Sala das Sessões, de dezembro de 2012. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – O requerimento que acaba de ser lido será
votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
OFÍCIO NO 002/MPV586-2012
Brasília, 4 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Márcio Macedo foi designado Relator Revisor da Medida Provisória no 586, de 2012.
Respeitosamente, – Deputado Jesus Rodrigues,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
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 442, DE 2012
Altera a Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de
2010, para incluir entre os beneficiários da
Tarifa Social de Energia Elétrica, durante
o verão, as famílias com renda mensal de
até três salários mínimos que tenham membros idosos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 12.212, de 20 de janeiro de 2010,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2° ...........................................................
........................................................................
§1° Excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica
a unidade consumidora habitada por família
inscrita no CadÚnico e com renda mensal de
até 3 (três) salários mínimos, que tenha entre
seus membros:
I – portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos,
equipamentos ou instrumentos que, para o
seu funcionamento, demandem consumo de
energia elétrica, nos termos do regulamento;
II – idoso.
§2° A exceção determinada pelo inciso II do §
1° aplica-se tão somente durante o verão, nos
termos do regulamento.
§ 3° A Tarifa Social de Energia Elétrica será
aplicada somente a uma única unidade consumidora por família de baixa renda.
§ 4° Será disponibilizado ao responsável pela
unidade familiar o respectivo Número de Identificação Social – NIS, acompanhado da relação
dos NIS dos demais familiares.
§ 5° (VETADO)
§ 6° As famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico que atendam ao disposto
nos incisos I ou II deste artigo terão direito a
desconto de 100% (cem por cento) até o limite de consumo de 50 (cinquenta) kWh/mês, a
ser custeado pela Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE, criada pelo art. 13 da Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, conforme
regulamento.” (NR)
“Art. 7° ...........................................................
........................................................................
§2° A inclusão de novas unidades consumidoras que atendam aos critérios de elegibilidade
dos incisos I ou II do art. 2° desta Lei só po-
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derá ser feita a partir de 180 (cento e oitenta)
dias da data de sua entrada em vigor, exceto
para os indígenas e quilombolas de que trata
o § 6° do art. 2° desta Lei.” (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Com a promulgação da Constituição Federal de
1988, o Brasil entrou em uma era de mudança social
que se estende até hoje. Em nosso processo dinâmico
de mudança, buscamos, por um lado, a modernização
que nos iguale a todos; por outro, a pós-modernidade,
no sentido de uma sociedade que reconheça não somente as igualdades, mas também as diferenças específicas entre as pessoas. Assim, procurando conjugar a
igualdade e a diferença, o Brasil tem-se transformado
significativamente nas décadas recentes.
A atividade transformadora descrita acima tem
se plasmado na legislação federal. Assim surgiu a Lei
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, o Estatuto do
Idoso. No seu art. 2º, fica estabelecida a obrigação do
Poder Público (bem como da família, da comunidade
e da sociedade) de “assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde (...)”,
entre outros direitos. Em seu art. 8º, define o envelhecimento como um “direito personalíssimo”, e, sua proteção, como um “direito social”. Logo a seguir, em seu
art. 9º, o Estatuto do Idoso estabelece como obrigação
do Estado “garantir à pessoa idosa a proteção à vida
e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais
públicas que permitam um envelhecimento saudável
e em condições de dignidade”.
A observação do Estatuto do Idoso revela um
Estado e uma sociedade que se dispõem a alocar
esforços e recursos para o trato igualitário de sua população sênior. É justamente essa a razão de ser do
projeto de lei que ora se apresenta.
A condição idosa implica, necessariamente, outra
relação com o calor ambiente. Sabemos todos que, com
o passar dos anos, o corpo humano vai se tornando
mais frágil perante os excessos de temperatura. São
expressivas as estatísticas que mostram o aumento
das internações hospitalares de idosos durante os
períodos de máximas climáticas (calor, frio, umidade,
secura). A rigor, durante tais períodos, a vida e a saúde das pessoas idosas são colocadas em risco – ao
passo que a vida e a saúde dos mais jovens, ao contrário, não correm risco nessas épocas.
Cientes de tal fato, não nos podemos furtar a
responder-lhe conforme os valores que assumimos
em nossas leis. Assim também sabemos que o condicionamento do ar vem a ser um ótimo meio para en-
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frentar o problema da relação do corpo do idoso com
o calor. Isso tem, obviamente, um custo. Se, por um
lado, a maior parte de nossos idosos e idosas pode,
por conta própria, fazer face aos gastos de eletricidade
com o condicionamento do ar, outra parcela, bastante
significativa, não o pode. Contudo, como vimos, é decisão da sociedade brasileira estender a mão solidária a seus compatriotas pouco privilegiados. É de uma
decisão política que se fala: tratar desigualmente os
desiguais, na medida em que se igualem.
Em sintonia com o espírito solidário do povo
brasileiro, o legislador criou a Tarifa Social de Energia
Elétrica, caracterizada por descontos incidentes sobre
a tarifa residencial comum, para favorecer aquelas famílias com renda familiar mensal per capita menor ou
igual a meio salário mínimo. Mas o legislador foi além.
Em respeito ao direito à vida, também incluiu entre os
beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica as
famílias, com renda mensal de até três salários mínimos, que tenham entre seus membros portador de
doença cujo tratamento requeira o uso continuado de
aparelhos que consomem energia elétrica.
Imbuídos desse espírito, apresentamos este Projeto de Lei, que complementa e aperfeiçoa a Lei existente. Seu principal instrumento é a extensão da Tarifa
Social de Energia Elétrica, apenas durante o verão, às
famílias com renda familiar de até três salários mínimos nas quais viva um idoso. O projeto tem objetivos
sociais, que são a promoção da qualidade de vida do
idoso sem recursos e a extensão da condição de “sem
recursos” àquelas famílias cuja renda seja igual ou inferior a três salários mínimos. Sabemos todos que tal
valor ainda é muito pouco para que o Estado possa
considerar tais famílias como capazes de prover as
necessidades básicas (dentre as quais está a saúde)
de seus integrantes; dizendo de outro modo, sabemos
todos que tais pessoas ainda necessitam do apoio social do Estado. E isso não por um motivo menor, mas,
antes, para a preservação da vida e da saúde de milhares de idosos em todo o país durante o verão, período em que suas vidas, sabidamente, correm risco.
Os objetivos sociais descritos acima não são, porém, defendidos sem atenção às dimensões econômicas do assunto. Destarte, o projeto limita a renda que
qualifica a família do idoso como beneficiária em três
salários mínimos, muito embora fosse fácil demonstrar como, desde o ponto de vista humano, tal renda
é insuficiente, mesmo para a cobertura das necessidades básicas. No mesmo sentido, o projeto limita o
benefício à estação do verão, ainda que fosse possível
demonstrar que padrões climáticos desfavoráveis aos
idosos ocorrem no país fora do verão. O projeto ((toma
decisões que não condizem perfeitamente com o seu
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espírito, mas que traduzem sua consciência econômica – e))/não concede todos os benefícios que uma
visão humanitária defenderia, mas estende aqueles
benefícios considerados viáveis à luz de nossa realidade econômica. É por somar as duas dimensões,
a política social e a econômica, que ele pretende ser
instrumento do desenvolvimento humano duradouro e
realista por que passa nosso País.
Por estes motivos é que conclamamos os nobres
Pares à aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, 5 de Dezembro de 2012. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.212, DE 20 DE JANEIRO DE 2010
Mensagem de veto
Dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica; altera as Leis nos 9.991, de 24 de julho
de 2000, 10.925, de 23 de julho de 2004, e
10.438, de 26 de abril de 2002; e dá outras
providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o A Tarifa Social de Energia Elétrica, criada pela Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, para os
consumidores enquadrados na Subclasse Residencial
Baixa Renda, caracterizada por descontos incidentes
sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras de energia elétrica, será calculada de modo
cumulativo, conforme indicado a seguir:
I – para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 30 (trinta) kWh/mês, o desconto
será de 65% (sessenta e cinco por cento);
II – para a parcela do consumo compreendida
entre 31 (trinta e um) kWh/mês e 100 (cem) kWh/mês,
o desconto será de 40% (quarenta por cento);
III – para a parcela do consumo compreendida
entre 101 (cento e um) kWh/mês e 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, o desconto será de 10% (dez por cento);
IV – para a parcela do consumo superior a 220
(duzentos e vinte) kWh/mês, não haverá desconto.
Art. 2o A Tarifa Social de Energia Elétrica, a que
se refere o art. 1o, será aplicada para as unidades
consumidoras classificadas na Subclasse Residencial
Baixa Renda, desde que atendam a pelo menos uma
das seguintes condições:
I – seus moradores deverão pertencer a uma
família inscrita no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal – CadÚnico, com renda
familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou
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II – tenham entre seus moradores quem receba
o benefício de prestação continuada da assistência
social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742,
de 7 de dezembro de 1993.
§ 1o Excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica a unidade
consumidora habitada por família inscrita no CadÚnico
e com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos,
que tenha entre seus membros portador de doença
ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos,
equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica,
nos termos do regulamento.
§ 2o A Tarifa Social de Energia Elétrica será aplicada somente a uma única unidade consumidora por
família de baixa renda.
§ 3o Será disponibilizado ao responsável pela
unidade familiar o respectivo Número de Identificação
Social – NIS, acompanhado da relação dos NIS dos
demais familiares.
§ 4o As famílias indígenas e quilombolas inscritas
no CadÚnico que atendam ao disposto nos incisos I ou
II deste artigo terão direito a desconto de 100% (cem
por cento) até o limite de consumo de 50 (cinquenta)
kWh/mês, a ser custeado pela Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, criada pelo art. 13 da Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, conforme regulamento.
§ 5o (VETADO)
....................................................................................
Brasília, 20 de janeiro de 2010; 189o da Independência e 122o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto – Guido
Mantega – Edison Lobão Luís Inácio Lucena Adams.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.1.2010

LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002
Mensagem de veto
Texto compilado
Conversão da MPv nº 14, de 2001
Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de energia
elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, no 9.648, de 27
de maio de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril
de 1961, no 5.655, de 20 de maio de 1971, no
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5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24
de julho de 2000, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 2o Parcela das despesas com a compra de
energia no âmbito do MAE, realizadas pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração
e de distribuição até dezembro de 2002, decorrentes
da redução da geração de energia elétrica nas usinas
participantes do Mecanismo de Realocação de Energia
– MRE e consideradas nos denominados contratos iniciais e equivalentes, será repassada aos consumidores
atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional,
na forma estabelecida por resolução da Câmara de
Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE ou, extinta esta, da Aneel.
§ 1o As despesas não alcançadas pelo disposto
no caput serão objeto de transação entre os signatários
dos denominados contratos iniciais e equivalentes, observada a disciplina constante de resolução da Aneel.
§ 2o Do valor global adquirido, a parcela a ser rateada, mensalmente divulgada pela Aneel, será calculada pela diferença entre o preço da energia no âmbito
do MAE e o valor de R$ 0,04926/kWh.
§ 3o O repasse será realizado sob a forma de rateio proporcional ao consumo individual verificado e não
se aplica aos consumidores integrantes da Subclasse
Residencial Baixa Renda, nem àqueles cujo consumo
mensal seja inferior a 350 kWh da Classe Residencial
e 700 kWh da Classe Rural.
....................................................................................
Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE visando o desenvolvimento energético dos Estados, além dos seguintes objetivos: (Redação dada pela Medida Provisória nº 579, de 2012)
I – promover a universalização do serviço de
energia elétrica em todo o território nacional; (Redação
dada pela Medida Provisória nº 579, de 2012)
II – garantir recursos para atendimento da subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa
de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda; (Redação dada pela Medida Provisória nº
579, de 2012)
III – prover recursos para os dispêndios da Conta
de Consumo de Combustíveis – CCC; (Redação dada
pela Medida Provisória nº 579, de 2012)
IV – prover recursos e permitir a amortização de
operações financeiras vinculados à indenização por
ocasião da reversão das concessões ou para atender
à finalidade de modicidade tarifária; (Redação dada
pela Medida Provisória nº 579, de 2012)
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V – promover a competitividade da energia produzida a partir da fonte carvão mineral nacional nas áreas
atendidas pelos sistemas interligados, destinando-se
à cobertura do custo de combustível de empreendimentos termelétricos em operação até 6 de fevereiro
de 1998, e de usinas enquadradas no § 2o do art. 11
da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998; e (Redação
dada pela Medida Provisória nº 579, de 2012)
VI -promover a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais
hidrelétricas, biomassa e gás natural. (Incluído pela
Medida Provisória nº 579, de 2012)
§ 1o Os recursos da CDE serão provenientes das
quotas anuais pagas por todos os agentes que comercializem energia com consumidor final, mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de uso dos sistemas de
transmissão ou de distribuição, dos pagamentos anuais
realizados a título de uso de bem público, das multas
aplicadas pela ANEEL a concessionárias, permissionárias e autorizadas, e dos créditos da União de que
tratam os arts. 17 e 18 da Medida Provisória 579, de
11 de setembro de 2012. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 579, de 2012)
§ 2o O montante a ser arrecadado em quotas
anuais da CDE calculadas pela ANEEL corresponderá à diferença entre as necessidades de recursos e a
arrecadação proporcionada pelas demais fontes de
que trata o § 1o. (Redação dada pela Medida Provisória nº 579, de 2012)
§ 3o A quotas anuais da CDE deverão ser proporcionais às estipuladas em 2012 aos agentes que
comercializem energia elétrica com o consumidor final.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 579, de 2012)
§ 4o O repasse da CDE a que se refere o inciso
V do caput observará o limite de até cem por cento do
valor do combustível ao seu correspondente produtor,
incluído o valor do combustível secundário necessário
para assegurar a operação da usina, mantida a obrigatoriedade de compra mínima de combustível estipulada nos contratos vigentes na data de publicação
desta Lei, a partir de 1o de janeiro de 2004, destinado
às usinas termelétricas a carvão mineral nacional, desde que estas participem da otimização dos sistemas
elétricos interligados, compensando-se os valores a
serem recebidos a título da sistemática de rateio de
ônus e vantagens para as usinas termelétricas de que
tratam os §§ 1o e 2o do art. 11 da Lei no 9.648, de 1998,
podendo a ANEEL ajustar o percentual do reembolso ao gerador, segundo critérios que considerem sua
rentabilidade competitiva e preservem o atual nível de
produção da indústria produtora do combustível. (Redação dada pela Medida Provisória nº 579, de 2012)
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§ 5o A CDE será regulamentada pelo Poder Executivo e movimentada pela ELETROBRÁS. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 579, de 2012)
§ 6o Os recursos da CDE poderão ser transferidos à Reserva Global de Reversão – RGR e à Conta
de Consumo de Combustíveis – CCC, para atender
às finalidades dos incisos III e IV do caput. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 579, de 2012)
§ 7o Os dispêndios para a finalidade de que trata o inciso V do caput serão custeados pela CDE até
2027. (Redação dada pela Medida Provisória nº 579,
de 2012)
§ 8o (Revogado pela Medida Provisória nº 579,
de 2012)
§ 9o (Revogado pela Medida Provisória nº 579,
de 2012)
§ 10. A nenhuma das fontes eólica, biomassa,
pequenas centrais hidrelétricas, gás natural e carvão
mineral nacional, poderão ser destinados anualmente
recursos cujo valor total ultrapasse a 30% (trinta por
cento) do recolhimento anual da CDE, condicionando-se o enquadramento de projetos e contratos à prévia
verificação, junto à ELETROBRÁS, de disponibilidade
de recursos. (Incluído pela Medida Provisória nº 579,
de 2012)
....................................................................................
Brasília, 26 de abril de 2002; 181o da Independência e 114o da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Pedro Malan – Sérgio Silva do Amaral
– Francisco Luiz Sibut Gomide – Silvano Gianni.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 29.4.2002 (Edição extra)

LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003
Mensagem de veto
Vigência
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades
e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade,
da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura,
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ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar
e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores
de serviços à população;
II – preferência na formulação e na execução de
políticas sociais públicas específicas;
III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso;
IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações;
V – priorização do atendimento do idoso por sua
própria família, em detrimento do atendimento asilar,
exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;
VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos;
VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo
sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento;
VIII – garantia de acesso à rede de serviços de
saúde e de assistência social locais.
IX – prioridade no recebimento da restituição
do Imposto de Renda. (Incluído pela Lei nº 11.765,
de 2008).
Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo
de negligência, discriminação, violência, crueldade ou
opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação
ou omissão, será punido na forma da lei.
§ 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
§ 2o As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios
por ela adotados.
Art. 5o A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou
jurídica nos termos da lei.

Quinta-feira 06 66403

Art. 6o Todo cidadão tem o dever de comunicar
à autoridade competente qualquer forma de violação
a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha
conhecimento.
Art. 7o Os Conselhos Nacional, Estaduais, do
Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na
Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo
cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta Lei.
TÍTULOII
Dos Direitos Fundamentais
CAPÍTULO I
Do Direito à Vida
Art. 8o O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos
desta Lei e da legislação vigente.
Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa
idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
....................................................................................
Brasília, 1o de outubro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Márcio Thomaz Bastos – Antonio Palocci
Filho – Rubem Fonseca Filho – Humberto Sérgio
Costa LIma – Guido Mantega – Ricardo José Ribeiro Berzoini – Benedita Souza da Silva Sampaio
– Álvaro Augusto Ribeiro Costa.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 3.10.2003

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 339, de
2012, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 339/2012/CMA
Brasília, 28 de novembro de 2012
Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 66, de 2012.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou em decisão terminativa, na 49ª Reunião Ordinária de 27–11–2012, o Projeto de Lei do Senado nº
66, de 2012, de autoria do Senador Humberto Costa,
que “Obriga o concessionário de veículo automotor a
notificar pessoalmente o proprietário do veículo objeto
de recall e a ofertar gratuitamente o reparo do vício
constatado pelo recall sempre que o proprietário do
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veículo automotor solicitar qualquer serviço ao concessionário”, com a emenda nº 1 – CMA.
Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Com referência ao Ofício nº 339, 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 (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 409, de
2011 (nº 2.104/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Sociedade Rádio Contemporânea FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
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em frequência modulada na cidade de Gaurama, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de
2012 (nº 115/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e Jornais do Ceará S.A.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 250, de
2012 (nº 202/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Club de Palmas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Palmas,
Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de
2012 (nº 341/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada ao Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 273, de
2012 (nº 249/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Aliança Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 287, de
2012 (nº 2.081/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização ao Conselho Cultural e Artístico Pedras
Brancas para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Guaíba, Estado do
Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 289, de
2012 (nº 2.362/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Portal Comunicações, Rádio e Televisão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 293, de
2012 (nº 2.515/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Radiodifusão Comunitária
Nova Era para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caçapava do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 294, de
2012 (nº 2.520/2010, na Câmara dos Deputa-
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dos), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à FM Corumbá Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Corumbá, Estado de
Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 296, de
2012 (nº 2.526/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Felicidade FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Ivoti,
Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 300, de
2012 (nº 311/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Rádio Paraizo de Comunicação
e Ação Comunitária para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Barra
do Piraí, Estado do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 301, de
2012 (nº 2.554/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária dos Moradores e
Amigos do Jockey Clube para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 302, de
2012 (nº 2.599/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Cordeirense para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São José dos Cordeiros, Estado
da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 304, de
2012 (nº 2.621/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio São João do Sudoeste do
Paraná Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
São João, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 306, de
2012 (nº 2.649/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores do Bairro
Jardim Primavera para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Quatiguá, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 307, de
2012 (nº 2.658/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária dos Radiodifusores
de Cambira para executar serviço de radiodi-
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fusão comunitária na cidade de Cambira, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 308, de
2012 (nº 2.654/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Radiodifusão de
Pedra Lavrada – ACRPL para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pedra Lavrada, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 309, de
2012 (nº 2.664/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Radiodifusão Cidade de Palmital
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Palmital,
Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 310, de
2012 (nº 2.668/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Colombo do Paraná Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Colombo, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 311, de
2012 (nº 2.694/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM Vale do Sol Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Santo
Antônio da Platina, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 313, de
2012 (nº 2.723/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora do
Rocio para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas curtas na cidade de Curitiba, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 315, de
2012 (nº 2.738/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Londrina S.A. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Londrina, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 317, de
2012 (nº 2.740/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Itamaraty Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Piripiri, Estado do Piauí;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 318, de
2012 (nº 2.749/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cidade do Rio de Janeiro
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Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 319, de
2012 (nº 2.751/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Charrua Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Uruguaiana, Estado
do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 321, de
2012 (nº 2.775/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora do
Rocio para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias na cidade de Curitiba, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 327, de
2012 (nº 3.021/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Imperial FM de Pedro
II Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Pedro II, Estado do Piauí;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 329, de
2012 (nº 3.077/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Rádio Comunitária de Miguel
Pereira – ARCOMP para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Miguel
Pereira, Estado do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 330, de
2012 (nº 3.095/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Imparsom Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Governador
Valadares, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 331, de
2012 (nº 76/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária de Radiodifusão de
Ipiaçu–Rádio Cidade de Ipiaçu para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Ipiaçu, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 333, de
2012 (nº 83/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação de Radiodifusão Comunitária da
Cidade de Alto Piquiri para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Alto
Piquiri, Estado do Paraná;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 335, de
2012 (nº 157/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Educativa e Social de
Natalândia (ACESNA) para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Natalândia, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 338, de
2012 (nº 252/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Itaí Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Guaíba, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 339, de
2012 (nº 255/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação do Bem Estar Sócio Econômico e
Cultural Santanense para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Riacho
de Santana, Estado do Rio Grande do Norte;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 340, de
2012 (nº 282/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à S.P.S. Rádio e Publicidade Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Torres,
Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 341, de
2012 (nº 286/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Fundação Rádio Educativa São
Sebastião para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 342, de
2012 (nº 296/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Tribuna de Petrópolis Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 343, de
2012 (nº 305/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusora Boas Novas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 344, de
2012 (nº 319/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada ao Sistema Imagem de Comunica-
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ção Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 346, de
2012 (nº 345/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rauland Belém Som Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Belém,
Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 347, de
2012 (nº 374/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Liderbrasil para executar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de João Câmara, Estado do
Rio Grande do Norte;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 352, de
2012 (nº 2.686/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Mirante do Maranhão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Imperatriz,
Estado do Maranhão;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 353, de
2012 (nº 2.711/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Radiodifusão Comunitária de
Pedra D’Água – ARCPD para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Seridó, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 354, de
2012 (nº 2.816/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Vale dos Sinos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Campo
Bom, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 355, de
2012 (nº 2.988/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Lamoglia Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 356, de
2012 (nº 2.997/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Desenvolvimento Comunitário Social e Preservacionista de Mocajuba –
ADECOSPEM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mocajuba,
Estado do Pará;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 360, de
2012 (nº 3.045/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora
Aparecida para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Fernandópolis, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 361, de
2012 (nº 3.054/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Atalaia de Londrina Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Londrina, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 362, de
2012 (nº 3.063/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural
José Nunes Caldas para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Solidão,
Estado de Pernambuco;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 363, de
2012 (nº 3.079/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Recreativa da Melhor Idade
(ARMI) para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Serra dos Aimorés,
Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 364, de
2012 (nº 33/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação dos Moradores do Conjunto Alto
da Paz para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 365, de
2012 (nº 34/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Desportiva do Parma Atlético Clube
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel do Gostoso,
Estado do Rio Grande do Norte;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 370, de
2012 (nº 300/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Vitória Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Vitória do Mearim, Estado
do Maranhão;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de
2012 (nº 301/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 31 de Março Ltda. para
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explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Santa Cruz das
Palmeiras, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 372, de
2012 (nº 359/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio e TV Maíra Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Campo Novo de Rondônia,
Estado de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 374, de
2012 (nº 378/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à GTOLL Telecomunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Formosa do Oeste,
Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 376, de
2012 (nº 386/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Ibiaçá Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Ibiaçá, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 378, de
2012 (nº 391/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema de Radiodifusão LUTH Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Urânia,
Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 379, de
2012 (nº 392/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Cristo Rei Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Mimoso do Sul, Estado
do Espírito Santo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 381, de
2012 (nº 400/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Portal Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Montanha, Estado do
Espírito Santo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 387, de
2012 (nº 414/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Campos Floridos Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Arapoti, Estado
do Paraná;

716

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

– Projeto de Decreto Legislativo nº 388, de
2012 (nº 416/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à 102
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 389, de
2012 (nº 419/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Sintonia de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Brotas,
Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 390, de
2012 (nº 422/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à A. L. Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Amélia Rodrigues,
Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 392, de
2012 (nº 428/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à FM Rubi Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Medianeira, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 393, de
2012 (nº 429/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Xaraés Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Jales, Estado de
São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 394, de
2012 (nº 446/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural Jardim Represa para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 397, de
2012 (nº 458/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Hit Parade Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Parati, Estado do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 398, de
2012 (nº 470/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Gazeta Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
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em frequência modulada na cidade de Santa
Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 400, de
2012 (nº 487/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Getsêmane
de Radiodifusão para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rolim de
Moura, Estado de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 403, de
2012 (nº 519/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Mar e Céu Comunicações Ltda. para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 404, de
2012 (nº 537/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Araxaense das Donas de Casa para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 405, de
2012 (nº 546/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Bahia Nordeste de Paulo
Afonso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Paulo Afonso, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 429, de
2012 (nº 183/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural Tempo
de Paz para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Porto Velho, Estado
de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 436, de
2012 (nº 379/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
ao Sistema Gois de Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Juscimeira, Estado de Mato Grosso;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 437, de
2012 (nº 448/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Mar e Céu Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Alta Floresta, Estado
de Mato Grosso;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 440, de
2012 (nº 290/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à TV Serra Dourada Ltda. para
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explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Goiânia,
Estado de Goiás; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 448, de
2012 (nº 504/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Universidade de Taubaté para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Taubaté,
Estado de São Paulo.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – 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 nº 121, de 2010
(nº 1.257/2007, na Casa de origem, do Deputado Ciro Pedrosa), que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas de transporte coletivo
orientarem os passageiros sobre a prevenção
da trombose venosa profunda; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2011 (nº
5.194/2005, na Casa de origem, do Deputado
Ronaldo Caiado), que determina que frigoríficos com registro no Serviço de Inspeção Federal – SIF informem, diariamente, ao Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento os
preços, as quantidades e outras características
dos bovinos adquiridos para abate.
– Projeto de Lei do Senado nº 474, de 2008,
da Senadora Roseana Sarney, que altera a Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a informatização dos serviços
de saúde;
– Projeto de Lei do Senado nº 78, de 2010,
do Senador Raimundo Colombo, que altera os
arts. 2º e 17 da Lei nº 11.692, de 10 de junho
de 2008, para incluir o menor aprendiz entre
os beneficiários do Projovem e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 566, de 2011,
do Senador Blairo Maggi, que altera a Lei nº
9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução das doações a instituições
públicas de ensino superior, da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física; e
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– Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2012,
do Senador Walter Pinheiro, que altera a Lei nº
6.360, de 23 de setembro de 1976, para equiparar o controle de qualidade de medicamentos similares ao dos medicamentos genéricos.
Tendo sido aprovados, com emendas, os Projetos de Lei da Câmara nºs 121, de 2010; e 85, de 2011,
voltam à Câmara dos Deputados.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 474, de 2008;
566, de 2011; e 152, de 2012, aprovados, vão à Câmara dos Deputados.
E o Projeto de Lei do Senado nº 78, de 2010,
rejeitado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Há ofício sobre a mesa.
A Presidência designa o Deputado João Carlos
Bacelar, como membro titular, em substituição ao Deputado Lincoln Portela, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n°
591, de 2012, conforme o Ofício n° 580, de 2012, da
Liderança do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 580/2012 – Bloco
Brasília, 4 de dezembro de 2012
Assunto: Substituição de membro de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indiciar o Deputado João Carlos Bacelar
(PR–BA) para membro titular em substituição ao Deputado Lincoln Portela (PR–MG) na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 591 de 2012 que “Altera a Medida Provisória nº
579, de 11 de setembro de 2012, que dispõe sobre as
concessões de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica sobre a redução dos encargos setoriais, e sobre a modicidade tarifária”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Com a palavra a Senadora Ana Rita, do PT
do Espírito Santo.
A SRª ANA RITA (PT – ES. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Senador Acir Gurgacz, quero aqui cumprimentar os
Senadores e as Senadoras presentes e também o
público que nos acompanha nesta tarde de hoje, espectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado.
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Ocupo a tribuna desta Casa, com muita alegria,
para parabenizar a Presidenta Dilma pela decisão de
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 2.565, de 2011,
que trata da redistribuição dos royalties do petróleo.
Ao vetor o art. 3º do referido Projeto, originado
nesta Casa, a Presidenta Dilma primou pelo respeito
à Constituição, preservou os direitos adquiridos dos
Estados produtores, os contratos já celebrados e o
pacto federativo.
Com isso, a Presidenta fez justiça ao evitar que
o Espírito Santo acumulasse perdas bilionárias, provocando enorme desequilíbrio nas contas públicas e
na capacidade de investimento do Estado.
Foram momentos de apreensão. Nós nos mantivemos, durante todo o tempo, preocupados com os
impactos que a retirada dos royalties poderia causar
nas finanças públicas e na capacidade de investimento do Governo do Estado e das Prefeituras, sobretudo
nas áreas sociais.
Sabíamos que essa era uma questão sensível
e complexa, tendo em vista a dimensão estratégica
dessa riqueza para o País, das possibilidades que ela
traz para que possamos nos inserir num outro patamar
de desenvolvimento econômico e social.
A decisão da Presidenta Dilma, em minha opinião, foi bastante equilibrada, pois manteve um claro
respeito ao Estado democrático de direito, mantendo
as regras atuais de redistribuição dos royalties dos
campos já concedidos e, ao mesmo tempo, respeitou
a decisão democrática ao redistribuir para todos os Estados e Municípios da Federação os recursos advindos
dos novos contratos de exploração, a serem licitados
a partir do ano que vem.
Sendo assim, ela manteve o acesso amplo e democrático da riqueza do petróleo que deve ser apropriada e utilizada em benefício de todos os brasileiros
e brasileiras.
Além de todos os méritos supracitados, parabenizo, ainda, a Presidenta pela proposta de destinar
100% dos royalties do Pré-Sal para a educação, uma
decisão histórica que poderá marcar profundamente
e de forma positiva o futuro do nosso País. Sabemos
das vultosas quantias geradas a partir da exploração
do petróleo e de como, muitas vezes, esses recursos
não são bem utilizados.
Não podemos incorrer no erro de desperdiçar
essa chance histórica de criar um ambiente favorável
para um desenvolvimento sustentável de longo prazo,
pois temos igualmente ciência de que o ouro negro não
durará para sempre.
Portanto, ao destinar os recursos provenientes
de uma riqueza finita para uma área tão estratégica
quanto a educação, o Brasil dá uma clara demonstra-
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ção de que tem responsabilidade com as gerações
futuras, de que estamos comprometidos em utilizar
bem essa riqueza para a construção das bases de um
modelo de desenvolvimento socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente sustentável. Esse
é o compromisso que a Presidenta Dilma selou com
o povo brasileiro.
Agradeço à Presidenta em nome do povo capixaba pela forma firme e respeitosa com que tratou o
Estado do Espírito Santo. Tenho certeza de que os capixabas e as capixabas reconhecem a grandeza desse
gesto e como ele é importante para que o nosso Estado aprofunde a redução das desigualdades e possa
gerar mais e melhores oportunidades a todos e todas.
Aproveito a ocasião para também registrar aqui,
Sr. Presidente, com muita alegria, outro fato marcante
e de tamanha grandeza. Refiro-me à entrega de um
milhão de moradias do Programa “Minha Casa, Minha
Vida”, feita pela Presidenta Dilma, ontem, no Palácio
do Planalto, cerimónia da qual participei, acompanhada
do Governador do meu Estado, Renato Casagrande.
Lançado em 2009, ainda no governo do ex-Presidente Lula, o “Minha Casa, Minha Vida”, maior programa habitacional da história deste País, já nasceu
ousado, com a meta inicial de construir um milhão de
moradias em todo o Brasil, meta esta que acaba de
ser cumprida.
Importante destacar, como bem disse a Presidenta Dilma, durante a solenidade, o quanto o programa
vem sendo significativo para as famílias brasileiras e
para o avanço da cidadania. De fato, ele carrega em seu
próprio nome – Minha Casa, Minha Vida – a concepção
de que a moradia para o ser humano e sua família é
um direito fundamental que deve ser garantido a todas
as brasileiras e brasileiros. Lugar onde as pessoas dividem a vida com seus familiares e compartilham suas
alegrias, tristezas, frustrações, sonhos e esperanças.
Com o slogan “Mais que uma mudança de casa,
uma mudança de vida”, a Presidenta Dilma ressaltou
que esse é um dos programas mais importantes do
Governo, porque ele muda concretamente a qualidade
da vida das brasileiras e dos brasileiros.
Ela afirmou que o direito à moradia é tão essencial
para a alteração de vida das pessoas, que, apesar de
situar-se em dimensões distintas, a sua importância
pode ser comparável à educação e à saúde.
Movida pelo espírito de ampliar o sonho da casa
própria para o maior número de famílias possível, a Presidenta anunciou a contratação de mais um milhão de
moradias pelo programa. A expectativa é de que mais
1,4 milhão sejam contratadas até 2014, totalizando-se
3,4 milhões de unidades habitacionais.

DEZEMBRO 2012

66420 Quinta-feira 06

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Até agora o Programa “Minha Casa, Minha Vida”
já beneficiou 3,3 milhões de pessoas, 54% delas com
renda mensal bruta de até R$1,6 mil.
O programa tem dinamizado o setor da construção civil, transformando-o em um dos mais dinâmicos
da economia brasileira. Não por acaso a Presidenta
anunciou uma série de medidas, entre as quais estão
a desoneração tributária, mais crédito com preços e
prazos competitivos, menores custos, facilitando-se a
contratação de mão de obra, impulsionando-se ainda
mais o “Minha Casa, Minha Vida”.
O dinamismo da construção civil tem sido responsável por quase metade do investimento feito pelo
País, empregando atualmente 7,7 milhões de pessoas.
Portanto, Sr. Presidente e Senadores aqui presentes,
medidas adotadas pelo Governo da Presidenta Dilma
de estímulo à indústria da construção civil vêm impulsionando o desenvolvimento do Brasil.
Obviamente, podemos afirmar que o Governo
Dilma tem ajudado o povo brasileiro a realizar dois dos
seus maiores sonhos: ter uma casa própria e conseguir
um emprego – direitos esses que estão entre aqueles
fundamentais para se construir uma Nação moderna,
com um povo feliz e com dignidade.
Era isso, Sr. Presidente, que gostaria de dizer
com relação ao “Minha Casa, Minha Vida” e à redistribuição dos royalties do petróleo.
Mas quero aqui, aproveitando o tempo que ainda tenho, fazer dois registros. São dois discursos que
gostaria que fossem considerados como lidos, já que
não tive oportunidade de fazê-los anteriormente.
Um se refere ao assassinato do jornalista Lucas
Cardoso Fortuna, de 28 anos, um companheiro do
Partido dos Trabalhadores, jovem, militante dos direitos
humanos, ativista do movimente LGBT. Seu assassinato
também já foi lembrado aqui por outros parlamentares.
Lucas foi encontrado morto na praia de Gaibu,
no Cabo de Santo Agostinho, no Estado de Pernambuco, no último dia 18 de novembro. Ele foi espancado
e teve seu corpo jogado ao mar. Pelas circunstâncias
da morte e pela forma como o rapaz foi encontrado, há
fortes indícios de que o assassinato tenha sido provocado por motivação homofóbica.
Infelizmente, Sr. Presidente, situações como essa
continuam acontecendo em outros lugares do nosso
País, concentrando aqui 44% do total de execuções de
todo o mundo. O assassinato de pessoas do movimento
LGBT tem sido recorrente no nosso País, confirmando
a posição vergonhosa do Brasil no ranking mundial de
assassinatos de pessoas LGBTs.
Então, eu quero aqui considerar como lido esse
discurso e quero ainda, Sr. Presidente, que considere
como lido outro pronunciamento que eu gostaria de ter
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feito aqui, no momento oportuno, o que também não
foi possível, com relação aos índios Guaranis-Kaiowás,
no Estado de Mato Grosso do Sul.
Refiro-me a uma carta de lideranças da aldeia
Pyelito Kue, situada no Município de Iguatemi, a 450
quilômetros de Campo Grande, que falava em resistir
a um suposto despejo, mesmo que isso significasse
morrer.
Essa carta teve uma repercussão muito grande
não só em nível nacional, mas também internacional.
Outros companheiros, Senadores e Senadoras, também já se pronunciaram aqui no Senado a respeito.
Eu quero considerar como lido esse discurso
em solidariedade aos índios Guaranis-Kaiowás, que
passam por momentos de muita dificuldade e que
buscam, junto ao Governo Federal, resolver as suas
pendências em termos de definição de suas áreas, em
termos de assistência para que possam ter acesso à
saúde, à educação.
Enfim, é uma população que, assim como as demais aldeias, passa por muitas dificuldades e merece
do Estado brasileiro um olhar atencioso, um olhar atento para que não fique à margem das políticas públicas
do nosso Governo.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DA SRª SENADORA ANA RITA.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, hoje, para manifestar minha
solidariedade à família, amigos e a todos e todas que
compartilharam da luta e dos ideais de transformação da sociedade brasileira juntamente com o jovem
militante de direitos humanos, ativista do movimento
LGBT e companheiro do Partido dos Trabalhadores no
Estado de Goiás, o jornalista Lucas Cardoso Fortuna
28 anos. Lucas foi encontrado morto na praia de Gaibu,
no Cabo de Santo Agostinho, estado de Pernambuco,
no último dia 18 de novembro. Espancado teve seu
corpo jogado ao mar. Pelas circunstâncias da morte
e a forma como o rapaz foi encontrado, há fortes indícios de que o assassinato tenha sido provocado por
motivação homofóbica.
Seu assassinato engrossa as estatísticas e confirma a vergonhosa posição do Brasil no ranking mundial
de assassinatos contra LGBTs, concentrando 44% do
total de execuções de todo o mundo. De acordo com
Relatório Anual de Assassinatos de Homossexuais,
realizado pelo Grupo Gay da Bahia, que monitora há
mais de três décadas informações sobre homofobia
no Brasil, apenas em 2011 foram documentados 266
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assassinatos de LGBTs no Brasil, seis a mais que em
2010, um aumento cento e dezoito por cento (118%)
nos últimos seis anos.
Num comparativo com os Estado Unidos, país que
tem 100 milhões a mais de habitantes que nós, foram
registrados nove assassinatos de travestis em 2011,
enquanto no Brasil, foram executados 98. O risco de um
homossexual ser assassinado no Brasil é 800% maior
que nos Estados Unidos, segundo o grupo da Bahia.
Se levado em consideração que esses números
são frutos de monitoramento de notícias de jornais e
internet e da notória subnotificação destes crimes, por
não haver ainda instrumento, ou mesmo um banco de
dados confiável, não seria espantoso dizer eles não
representam a realidade da totalidade dos crimes.
É claro que muitos desses crimes são cometidos
na certeza de que ficarão impunes, pois nem sempre
recebem a atenção necessária das autoridades de
Segurança Pública e do Judiciário.
É preciso que reconheçamos que a homofobia é
sim um grave problema que necessita ser enfrentado
por todos aqueles e todas aquelas que defendem e valorizam a vida. É nessa perspectiva de afirmação dos
direitos humanos dos LGBT’s que o Governo Federal
lançou em 2004 o Programa “Brasil Sem Homofobia”,
inédito no mundo, composto por 53 diretrizes, com
ações transversais em todos os ministérios, para que
seja incorporado e consolidado de maneira definitiva
as políticas afirmativas em prol da comunidade LGBT
em todos os níveis do executivo, em âmbito federal,
estadual e municipal.
Avanços aconteceram no nível institucional. Em
2008, tivemos a primeira Conferência Nacional LGBT.
Em 2009, foi lançado o Plano Nacional de Direitos Humanos e Políticas Públicas LGBT. Em 2010 foi criada
a coordenadoria LGBT na Secretaria de Direitos Humanos, bem como o Conselho Nacional LGBT, que
começou a funcionar em 2011. Nesse mesmo ano,
aconteceu a II Conferência Nacional LGBT.
Essas ações do Governo Federal foram criando a
ambiência necessária para que fossem implementadas
políticas públicas LGBTs em muitos estados e municípios.
Embora tenham ocorridos avanços é preciso
avançar mais. É claro, que ainda nos restam muitos
desafios, tendo em vista, por exemplo, a inexistência
de órgãos e orçamento específicos para tratar dessa
questão em muitos estados e municípios.
É importante ressaltar que mortes como a de
Lucas, poderiam ser evitadas se houvesse legislação
específica que assegurasse maiores garantias aos
direitos humanos dos LGBTs.
Há anos tramita no Congresso Nacional Projeto
de Lei que criminaliza a homofobia, o qual daria impor-
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tante contribuição para que de fato fosse concretizado
o princípio constitucional de uma sociedade livre, justa
e solidária que condena discriminações preconceituosas de qualquer espécie.
Faço aqui um apelo especial ao Congresso Nacional para que reafirme seu compromisso com a vida
e com os direitos da pessoa humana e faça valer as
causas e os ideais por uma sociedade mais justa, fraterna e livre de preconceitos e discriminações.
É preciso empenho do Governo Federal e do
Congresso Nacional para aprovarmos projetos parados na Câmara e no Senado que ajudam no avanço
da cidadania e no fortalecimento dos direitos humanos.
Lembro, que, embora a Constituição de 1988 tenha consagrado os princípios da dignidade da pessoa
humana, da não-discriminação e da igualdade, até hoje
nenhuma Lei infraconstitucional voltada para a promoção da cidadania de LGBT foi aprovada no Congresso.
Essa lacuna colabora para o aumento da violência
contra os LGBTs. É preciso garantir políticas públicas
voltadas ao avanço da cidadania e dos direitos humanos para os LGBTs. Entendo que a luta é permanente e deve ser feita por todos os setores da sociedade,
todos os dias.
Em um Estado democrático de direito não podemos aceitar e nem tolerar práticas sociais e institucionais que criminalizem, estigmatizem ou marginalizem
cidadãos e cidadãs por motivos de sexo, orientação
sexual ou identidade de gênero.
Era o que tinha para o momento.
Muito obrigada.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem apanhamento taquigráfico.) – Prezadas Senadoras e Senadores,
nesta oportunidade, aproveito para registrar uma notícia
que considero bastante positiva envolvendo os índios
guaranis kaiovás, no Estado de Mato Grosso do Sul.
Há algumas semanas a situação destes índios voltou a ter destaque de amplitude internacional, quando
uma carta de lideranças da aldeia Pyelito Cue, situada
no município de Iguatemi, a 450 km quilômetros de
Campo Grande, falava em resistir a um suposto despejo mesmo que isso significasse morrer.
Esta comunidade, que compreende em torno de
170 indígenas, reagiu a uma decisão da justiça da Ia
vara da cidade de Naviraí/MS que determinava a retirada imediata dos índios da área que se encontram.
Na referida carta, afirmaram os índios: “Cientes
desse fato histórico, nós pedimos ao Governo e a Justiça Federal para não decretar a ordem de despejo/expulsão, mas solicitamos para decretar a nossa morte
coletiva e para enterrar nós todos aqui mesmo, juntos
aos nossos antepassados”.
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Diante dos fatos, o Ministério da Justiça, por meio
da Fundação Nacional do índio (Funai), agiu, obtendo uma importante vitória para os indígenas da etnia
Guarani Kaiowá na tarde desta terça-feira (30/10). O
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3ª Região), de São Paulo, emitiu decisão favorável à liminar
da Funai suspendendo a decisão de Ia instância. Também foi revogada a multa estipulada para os indígenas
que descumprissem a determinação judicial.
Outra medida importante anunciada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, foi o reforço
de policiamento na região determinando a presença
da Força Nacional, que já está no local com homens
e viaturas, para possibilitar o máximo de segurança,
buscando evitar possíveis conflitos na região.
De acordo com o despacho da desembargadora
federal, relatora Cecília Mello, foi determinado, ainda,
que a FUNAI deve adotar todas as providências para
intensificar os trabalhos e concluir o mais rápido possível o procedimento administrativo de delimitação e
demarcação das terras.
Cabe destacar que, acordo com o último censo
do IBGE (2010), o povo Guarany é composto por 43
mil indígenas, sendo a segunda maior etnia do país.
A violência que acomete esse povo perpassa por um
número elevado de suicídios – sobretudo entre os jovens.
Na madrugada do último sábado, 27 de outubro, o jovem
Guarani Kaiowá Agripino da Silva, de 23 anos, se matou.
Entre 2000 e 2011 foram 555 suicídios entre os
Kaiowá e Guarani, motivados por situações de confinamento, falta de perspectiva, violência, afastamento
das terras tradicionais e vida em acampamentos às
margens de estradas.
Outro caso de violência dá conta de denúncia
feita por uma jovem de Pyelito Kue. A indígena afirma ter sido violentada por um grupo de pistoleiros em
Iguatemi. A polícia investiga o caso, contudo, a perícia
médica já confirmou o estupro.
Como vemos, a notícia que repercuto aqui é bastante importante. Porém há muito que fazer ainda. O
nosso governo, que é sensível ao sofrimento dos povos
indígenas, precisa intensificar as suas ações de forma
firme e determinada, fortalecendo e dando plena condição de trabalho ao seu principal órgão responsável por
esta área: a FUNAI. Cobrando-lhe agilização nos trabalhos técnicos referentes aos reconhecimentos das áreas,
demarcações e homologações das suas legítimas terras.
Esta é, sem dúvida, medida fundamental para
cessar os conflitos e o derramamento de sangue destes nossos irmãos e irmãs, e condição essencial para a
construção da verdadeira paz, tão almejada e sonhada
por todas as comunidades indígenas.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Rita, pelo
seu pronunciamento. V. Exª será atendida na forma do
Regimento.
Com a palavra, falando pela Liderança do PR, o
Senador Alfredo Nascimento, do Amazonas.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o
���������������������������������
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, sinalizou, nesta última terça-feira, dia 4, na audiência
pública realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, a exclusão da Zona Franca de
Manaus da proposta de unificação da alíquota do ICMS
interestadual, com o objetivo de pôr fim à guerra fiscal.
Recebi essa informação com grande satisfação,
pois, no meu entendimento, essa medida é a demonstração clara do compromisso da Presidenta Dilma com
a população do meu Estado do Amazonas.
O Ministro Mantega, ao anunciar a retirada da Zona
Franca de Manaus desse novo modelo, que depende
agora da aprovação do Senado Federal, dá sinais de
grande conhecimento e respeito da Presidenta às diferenças regionais e logísticas do meu Estado do Amazonas.
A proposta encaminhada ao Senado, sem dúvida,
preservará a competitividade do Amazonas e o aquecimento da economia do nosso Estado. Caso a Zona
Franca de Manaus fosse incorporada à unificação de
4% do ICMS, meu Estado perderia uma receita de 75%
na arrecadação vinda do setor industrial.
Sinto-me seguro em afirmar que a criação da
Zona Franca de Manaus, há mais de 45 anos, transformou a região em um importante polo industrial. A
Zona Franca é um conjunto de indústrias modernas,
geradoras de um expressivo volume de empregos e de
bons salários para os padrões da Região Norte do País.
A Zona Franca de Manaus não é apenas um
património do Estado do Amazonas. É, na verdade,
um grande polo industrial do Brasil. É considerada a
sétima capital em termos de volume de emprego na
indústria de transformação.
Vale destacar também que, na década passada,
em que o País sofria as consequências do longo período de baixo crescimento econômico, Manaus, entre
os anos de 2003 e 2010, registrou um crescimento de
67% no emprego industrial
É fato que o futuro da Zona Franca de Manaus
está intrinsecamente ligado ao tratamento diferenciado
dado a ela pelo Governo Federal.
Por essa razão, sou favorável à proposta do Governo
Federal e peço o apoio dos meus companheiros Senadores.
Quando falo da estabilidade futura da Zona
Franca de Manaus, não me refiro apenas a ofertar
vantagens tributárias, mas, sim, a um conjunto de
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incentivos locais que permitam o aquecimento das
indústrias concentradas no polo de Manaus. É dessa
forma que daremos condições adequadas às indústrias
para o enfrentamento dos desafios oriundos da crise
econômica internacional e dos constantes avanços
tecnológicos que atacam diretamente a competitividade do setor.
A Zona Franca de Manaus dá sinal de solidez
desde a sua criação. Faço um apelo aos meus pares
para que aprovem a proposta do Governo federal; que
mantenha a Zona Franca fora deste modelo.
A aprovação dessa matéria manterá meu Estado
do Amazonas em forte expansão socioeconômica. Reconheço a importância de acabarmos com a “guerra
fiscal” que tanto gera entraves ao desenvolvimento do
País. Porém, estou convencido de que, se zelarmos
pela Zona Franca de Manaus, não haverá desequilíbrio em relação aos demais Estados brasileiros. Pelo
contrário, estaremos no rumo certo, dando as mesmas
condições para que o desenvolvimento ocorra de forma
isonômica em cada região do País.
Além disso, não podemos, Sr. Presidente, esquecer que a Zona Franca de Manaus significa também a
preservação da Floresta Amazônica.
É o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Meus cumprimentos, Senador. Alfredo Nascimento, pelo seu pronunciamento e pela sua preocupação,
sempre, com a Zona Franca de Manaus, uma região
que tem uma importância muito grande para a economia brasileira e, em especial, a economia da Amazônia. Nós, que estamos do lado, no Estado de Rondônia,
sentimos os efeitos da empregabilidade da Zona Franca
de Manaus e da economia do Estado do Amazonas.
Rondônia não tem um polo industrial que tem o
vosso Estado, mas nós temos uma produção agrícola
para exatamente fornecer alimentos para o Amazonas, que tem uma área embora grande, mas produtiva
muito pequena em função também da preocupação
com a preservação do meio ambiente. Rondônia está
sempre pronta para produzir alimentos para atender
à população do Amazonas.
Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento e
também convido V. Exª para seguir até a mesa e nos
substituir, para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM)
– Muito obrigado, Sr. Presidente. (Fora do microfone.)
Não poderia ser o Senador Paulo Paim?
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – O Senador Paim poderia nos substituir, por
gentileza?
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O Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alfredo Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Nascimento. Bloco/PR – AM) – A Senhora Presidente da República
adotou, em 3 de dezembro de 2012, e publicou no
mesmo dia mês e ano, em Edição Extra, a Medida
Provisória n° 592, de 2012, que “Modifica as Leis n°
9.478, de 6 de agosto de 1997, e n° 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, para determinar novas regras de
distribuição entre os entes da Federação dos royalties
e da participação especial decorrentes da exploração
de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão, e para disciplinar a
destinação dos recursos do Fundo Social”.
Nos termos dos arts 2º e 3º da Resolução n° 1, de
2002-CN, e 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

Jayme Campos
Paulo Bauer

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

Alfredo Nascimento
Armando Monteiro
João Costa
*PSOL

Randolfe Rodrigues
*

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 04 de dezembro de 2012.
**
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Deputados
Titulares

Suplentes
PT

Jilmar Tatto
Janete Rocha Pietá

Beto Faro
Valmir Assunção
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

Teresa Surita
Antônio Andrade

PSD
Guilherme Campos
Fábio Faria

Geraldo Thadeu
Arolde de Oliveira
PSDB

Bruno Araújo

Cesar Colnago
PP

Arthur Lira
DEM

Pauderney Avelino

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos

Laércio Oliveira

PSB
Ribamar Alves

Glauber Braga
PDT

André Figueiredo

Ângelo Agnolin
Bloco (PV/PPS)

Sarney Filho

Stepan Nercessian
PTB

Jovair Arantes

– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 9-2-2013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 9-2-2013
– Prazo no SF: de 10-2-2013 a 23-2-2013
(42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 23-2-2013
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 24-2-2013 a 26-2-2013 (43º
ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 27-2-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 13-3-2013
A matéria está publicada em avulso.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 197/2012 – BLUFOR
Brasília, 4 de dezembro de 2012

Jerônimo Goergen

Antonio Carlos Magalhães Neto
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Arnon Bezerra
PRTB*

Áureo
* 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: 3-12-2012 – Ed Extra
– 0 Designação da Comissão: 5-12-2012
– Istalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 9-12-2012 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: **

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
Cidinho Santos, Eduardo Amorim e Gim, como membros titulares e os Senadores Alfredo Nascimento,
Armando Monteiro e João Costa, como membros suplentes, para integrarem a Comissão Mista destinada a
apreciar a Medida Provisória nº 592, de 3 de dezembro
de 2012, que “modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010,
para determinar novas regras de distribuição entre os
entes da Federação dos royalties e da participação
especial decorrentes da exploração de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime
de concessão, e para disciplinar a destinação dos recursos do Fundo Social”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força/PTB/PR/PSC/PPL.
Of. nº 582/2012 – Bloco
Brasília, 4 de dezembro de 2012
Assunto: Indicação de membro de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana
de Vasconcellos (PR–MG) para membro Titular em
substituição ao Deputado Lincoln Portela (PR–MG)
e indicar o Deputado Laércio Oliveira (PR–SE) para
membro suplente na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 592 de
2012 que “modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto
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de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010,
para determinar novas regas de distribuição entre os
entes da Federação dos royalties e da participação
especial decorrentes da exploração de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime
de concessão, e para disciplinar a destinação dos recursos do Fundo Social”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
OF/LID/Nº 265/2012
Brasília, 5 de dezembro de 2012
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Sarney
Filho (PV–MA) e Stepan Nercessian (PPS–RJ) e para
integrar como titular e suplente, respectivamente, a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº
592/12, que “Modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010,
para determinar novas regras de distribuição entre os
entes da Federação dos royalties e da participação
especial decorrentes da exploração de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime
de concessão, e para disciplinar a destinação dos recursos do Fundo Social”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV, PPS.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Nascimento. Bloco/
PR – AM) – Com a palavra o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos
que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio
Senado, está sobre a mesa, para ser votado hoje, o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 253, de 2009, com
um substitutivo da Câmara dos Deputados.
Esse Projeto altera as Leis nªs 12.468, de 26 de
agosto de 2011, e 6.094, de 30 de agosto de 1974, e
dá outras providências. Acrescenta disposições à Lei nº
12.468/2011, que regulamenta a profissão de taxista,
para estabelecer que a exploração do serviço de utilidade pública de táxi depende de autorização do Poder
Público local a qualquer interessado que satisfaça os
requisitos estabelecidos em lei relativos à segurança,
higiene e conforto dos veículos e à habilitação dos
condutores. Condiciona a transferência da autorização
à prévia anuência do Poder Público autorizador, assegurado o direito de sucessão, estendendo ao herdeiro
os direitos e obrigações decorrentes da isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição
de veículo a ser utilizado como táxi, nos termos da Lei
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nº 8.989, de 1995. Altera a redação da Lei nº 6.094,
de 1974, para dispor que os auxiliares de condutores
autônomos de veículos rodoviários contribuirão para
o Regime Geral da Previdência Social de forma idêntica aos contribuintes autônomos e que o contrato de
trabalho entre o auxiliar e o condutor autônomo tem
natureza civil, não gerando vínculo empregatício.
Esse Projeto, que está na pauta de hoje, já foi
amplamente discutido e é de fundamental importância
para a sociedade brasileira, principalmente para os
nossos taxistas, que, hoje, não têm segurança. Muitas
viúvas perderam seus maridos e não têm, hoje, à sua
disposição a placa do táxi, não têm à sua disposição
o seu alimento, para dar continuidade à sua vida.
Portanto, considero da maior importância esse
Projeto. Esperamos que ele seja votado hoje. Tivemos uma reunião, ontem, com o Relator, o Senador
Renan Calheiros, na Liderança do PMDB, junto com
os taxistas de praticamente todo o País, em que ficou
acordado que votaríamos, hoje à tarde, esse Projeto
de Lei, que vem regulamentar a profissão de taxistas
de todo o nosso País, dando-lhes maior segurança
para trabalhar, principalmente com relação à questão
previdenciária. Esse é um dos assuntos que tenho para
tratar hoje, Sr. Presidente.
Agora à tarde, recebi a visita do Dr. Sérgio De
Marco, Presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Algodão e Derivados. Ele enviou um ofício
ao Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, e esteve
conosco, pelo fato de estarmos na Presidência da
Comissão de Agricultura. Passo a ler a carta que foi
enviada ao Ministro Mendes Ribeiro:
Sr. Ministro,
A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de
Algodão tem acompanhado, atentamente, o
desenrolar da questão que envolve a proibição do uso dos inseticidas Imidacloprido,
Tiametoxam, Fipronil e Clotianidina, por via
de aplicação aérea, para a cultura do algodão.
Baseados nos levantamentos técnico-científicos, alertamos a esse Ministério que as consequências econômicas da proibição da aplicação
aérea dos ingredientes ativos em questão, associadas com a ausência de novas moléculas
substitutivas dos mesmos, será uma verdadeira
catástrofe para os cotonicultores, afetando toda
a cadeia produtiva do algodão, comprometendo o PIB do agronegócio brasileiro.
Na safra 2010/11, a produção de algodão
brasileira foi responsável por prover mais de
US$19 bilhões ao PIB do Brasil, por empregar mais de 79 mil pessoas, por movimentar
uma massa salarial de US$787 milhões e por
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arrecadar US$7,7 bilhões em impostos [para
o nosso País].
Esses números demonstram a importância do
algodão para o desenvolvimento econômico
e social do Brasil e o impacto negativo que o
País poderá sofrer, caso a cotonicultura seja
prejudicada.
Em se mantendo a proibição, o risco iminente é
a perda de controle sobre o manejo do bicudo
do algodoeiro, praga que dizimou a cultura do
algodão no Brasil há menos de duas décadas.
Ainda existe a ameaça da mosca-branca e dos
pulgões, que provocam danos diretos à cultura
e são controlados com eficiência, em aplicação
aérea, pelos produtos citados.
Sendo assim, ressaltamos que esses produtos
fazem parte das poucas opções de ingredientes ativos inseticidas disponíveis no mercado
para o controle das pragas referidas.
O Ibama alega ter adotado o “princípio da precaução” para estabelecer a proibição editada
em ato conjunto entre o Mapa e o Ibama, porém tal princípio somente se justifica quando
for comprovado o risco iminente ao meio ambiente, à flora, à fauna ou aos seres humanos.
Não existem estudos no Brasil que comprovem
risco iminente relacionados a aplicações aéreas em populações de abelhas.
Dessa forma, a Câmara Setorial da Cadeia
Produtiva de Algodão solicita maior empenho
desse Ministério, na busca de apoiar o setor
produtivo brasileiro, buscando a imediata suspensão do ato até que estudos mais aprofundados sejam apresentados, tendo como base
as terríveis consequências à cotonicultura brasileira, [o que poderá acontecer].
Amanhã, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nós passaremos a debater, a discutir esse assunto na
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Já convocamos todos os nossos Pares, os nossos Senadores
que fazem parte da Comissão de Agricultura, para que
possamos debater esse assunto, e, se for necessário,
convocaremos o Ministério da Agricultura, o Ibama e a
Embrapa para virem discutir o tema, juntamente com
os produtores de algodão brasileiros, a fim de que
possamos achar uma solução, visando a evitar esse
prejuízo não só para os agricultores, mas para todo
o País com relação à produção agrícola e também à
exportação de algodão.
Há pouco tempo, o Brasil importava algodão. Hoje,
o Brasil é exportador dessa cultura, que vem crescendo ano a ano. Se não pudermos deixar que nossos
agricultores apliquem esses inseticidas por meio das
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aeronaves, teremos um prejuízo muito grande. Então,
esperamos que o Ministério da Agricultura, juntamente
com o Ibama, ache uma solução rápida, para que não
haja nenhum prejuízo na agricultura brasileira.
Outro assunto que trago hoje, Sr. Presidente, é
o anúncio feito no dia 7 de setembro deste ano pela
Presidenta Dilma e pelo Ministério das Minas e Energia, de que o Governo irá reduzir a tarifa de energia
elétrica a partir de janeiro de 2013, a partir do corte de
encargos do setor elétrico e da renovação das concessões na área, proposta que estamos analisando nas
comissões mistas do Congresso Nacional através da
Medida Provisória n° 579.
O anúncio deixou todos os brasileiros na esperança de que finalmente vão pagar menos pela energia elétrica, um insumo fundamental para a qualidade
de vida, para a produção e para o desenvolvimento
do nosso País.
Afinal, a conta de energia elétrica é um dos itens
que mais pesam no orçamento doméstico dos brasileiros e das empresas que produzem no nosso País.
Nos últimos quatro meses, no entanto, o que vimos foi o aumento da tarifa de energia elétrica em vários
Estados brasileiros, principalmente no nosso Estado
de Rondônia e no norte do País, onde a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, no último
dia 27 de novembro, o reajuste tarifário das Centrais
Elétricas de Rondônia S/A (Ceron) e da Companhia
de Eletricidade do Acre (Eletroacre).
Em Rondônia, o aumento para os consumidores
residenciais será de 8,5%, e para os consumidores industriais o aumento médio será de 7,24%. O aumento
médio na tarifa no Acre será de 8,8%. Esses dois Estados pagam a tarifa de energia elétrica mais cara de
todo o nosso País.
Após o anúncio feito pela Presidenta Dilma Rousseff em cadeia nacional de rádio e televisão, no Dia
da Independência, a Aneel já autorizou aumentos em
outros 16 Estados brasileiros.
O que nos perguntamos agora é qual o efeito, nas
contas dos brasileiros, ou o impacto, na economia do
País, da redução de cerca de 10% na tarifa de energia,
prometida pela Presidenta Dilma Rousseff para janeiro
de 2013, quando o mesmo percentual já foi reajustado
nos últimos 4 meses em 18 Estados brasileiros.
Acredito, Sr. Presidente, que essas medidas anunciadas pela Presidenta Dilma são positivas para a
economia do País. Afinal, todos os setores produtivos
aguardam a redução dos encargos sociais...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...e
itens que compõem o chamado custo Brasil, onde a
energia tem um grande peso.
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No entanto, creio que, se fizermos um bom corte
nos impostos e encargos que incidem sobre a energia
elétrica, juntamente com a otimização na prestação
dos serviços, teremos condições de promover uma
redução ainda mais positiva para o consumidor e para
o setor produtivo.
Entre as cobranças que devem ser extintas pelo
Governo Federal a partir de janeiro, ou após aprovação
da MP n° 579, estão os impostos como a CDE – Conta
de Desenvolvimento Energético, que financia o programa Luz para Todos; a CCC – Conta de Consumo de
Combustível, que subsidia a geração de energia em
lugares isolados; e a RGR, para financiar a melhoria
do fornecimento de energia.
A extinção desses encargos setoriais é mesmo
o caminho para uma redução...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...na
tarifa de energia (Fora do microfone), mas o Governo tem de levar em conta também que o Brasil tem
o privilégio de ter uma matriz energética – com 80%
de origem hidroelétrica –, que gera energia ao menor
custo do mundo, e, lamentavelmente, o preço para o
consumidor brasileiro está entre os cinco mais caros
do mundo.
Portanto, no momento em que o Governo discute
a renovação das concessões que vencem a partir de
2014, precisamos discutir, além do modelo de renovação das concessões, também o preço da energia
cobrado das usinas hidrelétricas, dos consumidores
e das indústrias brasileiras.
Um estudo apresentado pela Federação das Indústrias de São Paulo – Fiesp, ao Tribunal de Contas
da União – TCU, e ao Governo Federal indica que,
com a realização de leilões para as novas licitações,
o consumidor brasileiro seria beneficiado com uma
redução de tarifas da ordem de R$918 bilhões em 30
anos, o que representa uma redução maior do que os
10% anunciados pelo Governo.
Estamos com a Fiesp e com os industriais nesta luta pela redução nas tarifas, pois entendemos que
ela irá beneficiar toda a população brasileira. Esta é
uma questão de interesse de todos os consumidores
brasileiros e de toda a sociedade.
Portanto, manifesto aqui a minha solidariedade
e o meu apoio aos empresários que defendem a realização de leilões para a renovação das concessões
no setor energético. Estamos discutindo esta questão
na Comissão de Minas e Energia e creio que vamos
alcançar um denominador que seja o melhor para o
Brasil e para os brasileiros.
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Neste momento de discussão da renovação nas
concessões de geração de energia, também oportuno
colocarmos em questão, além do preço, a qualidade
dos serviços prestados por algumas distribuidoras de
energia.
Recentemente travamos uma boa discussão em
Rondônia, que resultou em benefícios para a população. Com a mobilização da sociedade, do Ministério
Público Estadual, de vereadores e prefeitos de diversas
cidades e da Bancada federal, conseguimos fazer com
que a Eletrobras, que realiza a distribuição de energia
elétrica em Rondônia, assuma um compromisso de
reduzir as tarifas, prestar um serviço de qualidade e
rever os abusos cometidos.
A Ceron, que agora se chama Eletrobrás Distribuição Rondônia, se comprometeu na correção de
falhas operacionais concernentes ao atraso na entrega
das faturas, suspensão indevida de energia, cobranças abusivas e inserção de consumidores em órgãos
de proteção ao crédito. A concessionária também se
comprometeu em ampliar o número de atendentes no
Shopping Cidadão e em realizar uma força tarefa para
as reclamações dos usuários.
Essa é uma matéria importante. Nós entendemos
que é relevante, Sr. Presidente, para nós melhorarmos
a economia do nosso País, nós diminuirmos o custo
da energia elétrica, principalmente no nosso Estado
de Rondônia. Nos últimos meses, nós tivemos um aumento muito grande na energia elétrica e esperamos
que essas distorções possam ser corrigidas.
Eram essas as colocações que eu tinha para fazer nesta tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o Sr.
Alfredo Nascimento deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena,
1º Secretário.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o Sr.
Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Pois não, nobre Senador Acir
Gurgacz.
Passo a palavra agora, na qualidade de orador
inscrito, ao ilustre Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Aloysio Nunes, que preside esta Sessão, demais
Senadores, Senadoras e convidados que estão nas
galerias, a exemplo do que fiz hoje pela manhã, inicio
a minha fala deixando mais uma vez aqui o meu pro-
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testo, a minha indignação com a decisão da Câmara
dos Deputados. Já que estava acordado, agendado
com os líderes, com o Presidente da Câmara, que votaríamos o fim do fator no mês de dezembro. E hoje
pela manhã, para surpresa de todos nós e do Brasil
– creio –, simplesmente jogaram para março, quando
vão criar outra comissão. Já criaram mais de dez comissões. Isso é enrolação, é não falar a verdade para
o povo brasileiro de que não querem, por pressão do
Executivo, votar o fator previdenciário. Eu acho uma
lástima muito grande esse encolhimento, eu diria essa
falta de coragem até, para não usar o termo que eu
gostaria de usar, que não usarei aqui, mas é falta de
coragem. Basta o Palácio dar um grito do lado de lá
que todo mundo recua, e o que estava acordado não
vale mais e já não se vota. É lamentável!
E o argumento para mim é mais grave ainda: não,
porque, se votar, vai ser vetado. Toda vez que disserem
do lado de lá que se o Congresso votar uma matéria
a mesma poderá ser vetada, aí me pergunto: qual é o
nosso papel aqui, se basta um grito “eu veto” e não se
vota nada, alegando que vai ser vetado? Que se vete;
e, se vetar, o papel do Congresso é apreciar o veto.
Lamentavelmente, os vetos são apreciados secretamente. Senão, duvido que o veto não caísse. Mas
vamos, pelo menos, mesmo secretamente, apreciar
os vetos. O que não dá para entender é isto: ah, não
bota em votação, sei lá o quê, porque dizem que vai
ser vetado. E guardam os documentos que o Senado
já aprovou, por unanimidade – tanto o reajuste como
o fim do fator – e fica lá. Ah, em março, vamos iniciar
um debate de outra comissão. É lamentável. Onde está
a independência dos Poderes?
A posição que, no meu entendimento, esta Casa
tem que adotar, numa situação como essa, já que todos dizem que há um entendimento geral, completo
e irrestrito de todos os partidos para votar a matéria,
mas não votam. Todos dizem que é para votar, mas não
votam. Aí digo: se isso prevalece, e ainda com o instituto da medida provisória, que dá direito ao Executivo
de legislar em nosso nome, como é feito diariamente,
não dá para entender mais nada.
Mas, pelo menos, aqui, na pauta do dia de hoje,
no Senado, há dois projetos que quero destacar. O primeiro é o item 2. Vamos ter a discussão aqui do projeto dos taxistas, um projeto fundamental apresentado
ainda pelo Senador Expedito Júnior, que o Senado já
aprovou, foi para a Câmara e volta para cá em forma
de substitutivo. O Senador Renan Calheiros fez o relatório. Defendi junto com o Senador lá na comissão.
Foi aprovado por unanimidade e está na pauta. Faz
apenas justiça aos taxistas, que passam a ter o direito à concessão, que já era deles. Isso para que, na
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falta desse profissional ou por motivo outro que não
possa mais dirigir, ele possa passar a concessão para
alguém, como, por exemplo, no caso em Porto Alegre
que me contaram: trabalhavam o pai e o filho; o pai
morreu e a concessão não ficou para o filho, que era
quem mantinha a família dirigindo o táxi.
Então, é mais do que justo. E não me venham
dizer que já existe lei. A lei existe, claro, nós estamos
alterando a lei para assegurar ao titular do taxi, definitivamente, o direito à concessão. Por isso, estou convencido de que esta Casa vai aprovar por unanimidade, e
o projeto, a partir desse momento, poderá, então, virar
lei, porque espero que não haja veto sobre a matéria.
A segunda questão é o item 5, sobre o qual quero também discorrer rapidamente. Vamos votar aqui o
projeto que institui a política nacional de proteção dos
direitos da pessoa com transtorno do aspecto autista
– meus amigos que estão aqui; é uma alegria vê-los!
É um projeto, Senador Aloysio Nunes, que surgiu,
eu diria, de uma emenda popular. Os familiares dos
autistas se reuniram, foram à Comissão de Direitos
Humanos e me pediram que eu a apresentasse, mediante a minuta que estavam me fornecendo sobre a
proposta. Eu digo: “Não, apresentem aqui, em nome da
entidade dos autistas, na Comissão de Direitos Humanos”. A Comissão de Direitos Humanos, naturalmente
com assessoria dos técnicos do Senado, elaborou o
projeto. O projeto passou a ser não do Paim, do Pedro,
do Paulo, do João, mas da Comissão de Direitos Humanos. Aprovamos por unanimidade; ele percorreu todas
as comissões e foi aprovado. Seguiu para a Câmara,
teve uma pequena adequação, voltou ao Senado; as
comissões do Senado aprovaram o projeto, que teve
como Relatores o Senador Lindbergh Farias, Senadora
Ana Rita e Senador Wellington Dias. Eu o acatei quando chegou à Comissão de Direitos Humanos. Depois,
para as comissões principais, os Relatores deram o
parecer, e o projeto está pronto. Há acordo total; ele
vai ser aprovado no dia de hoje, tenho certeza disso.
Vamos ter uma política nacional para os autistas. Espero que a gente veja a sanção do projeto ainda durante
o mês de dezembro.
Sr. Presidente, além desses dois projetos na
pauta, eu quero também, neste momento, registrar a
votação da PEC nº 478, de 2010, em dois turnos. A
PEC teve como primeiro signatário o Deputado Federal
Marçal Filho e teve a relatoria da Deputada Benedita
da Silva, que já foi Senadora, Vice-Governadora do
Rio de Janeiro, foi doméstica e que, na Câmara, deu
o seu parecer para que o empregado e a empregada
doméstica passassem a ter os direitos que os outros
trabalhadores possuem e que, até o momento, por
força constitucional, não os tinham.
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Assim, o empregado doméstico, homem ou mulher, passa a ter mais 16 direitos. Rapidamente, vou
aqui discorrer sobre eles.
Os empregados domésticos passam a ter seguro-desemprego; Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS); direito ao salário-mínimo igual aos
outros trabalhadores, o que, infelizmente, nem isso
recebiam, quando a remuneração for variável; passam
a ter o adicional noturno; a proteção ao salário quando
houver a retenção dolosa considerada crime; passam
a ter salário-família; jornada de trabalho de 8 horas
diárias e 44 horas semanais; passam a ter direito à
hora-extra; direito à redução dos riscos do trabalho;
passam a ter direito à creche e à pré-escola para filho
e dependente até 6 anos; passam a ter o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas do seu
sindicato; passam a ter direito, no caso de acidente de
trabalho, ao seguro contra esses tipos de acidentes;
passam a ter direito a não serem discriminados por
nenhum motivo; e, quando for comprovado que têm
algum tipo de deficiência, passam a ter os mesmos
direitos que têm os outros trabalhadores dessa área;
passam a ter direito à proibição do trabalho noturno ou
insalubre aos menores de 16 anos. Enfim, avançamos
muito em relação àquilo que tínhamos conquistado na
Carta Constitucional de 1988.
Essas ampliações trazem benefícios para 7,2
milhões de pessoas. Ou seja, temos mais de sete
milhões de pessoas no serviço doméstico no País. E
dentre essas pessoas, quase 95% são mulheres e,
entre elas, 60% são negras.
No entanto, independentemente da cor da pele,
o importante é que esse universo de mais de sete milhões de pessoas passa a ter direitos básicos.
E para aqueles que vêm com o velho discurso de
que se dermos direitos aos empregados domésticos
isso vai gerar desemprego, digo que isso não vai acontecer. Foi assim na Constituinte. Eu estava lá. Cheguei
ao Congresso por volta de 1986 e, por força do povo
gaúcho, estou até hoje, ou seja, há 26 anos. Na época,
diziam que se ampliássemos os direitos das mulheres
haveria demissão em massa. Foi exatamente o contrário, as mulheres nunca tiveram tanta oportunidade
no emprego quanto a partir do momento que ampliamos alguns artigos fundamentais, como ampliamos a
própria licença maternidade. Hoje o que existe é falta
de pessoas dispostas a ficarem no serviço doméstico.
Eu, por exemplo (Fora do microfone.), se me
apresentarem 20, 30, 40, 50...no serviço doméstico,
porque no Brasil hoje o desemprego está em torno de
5% e na Europa – se bem que lá o desemprego chega
a 30% –, hoje há uma dificuldade enorme de pessoas
que queiram ficar no serviço doméstico.
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Obrigado, Senador, pelo alerta.
Com certeza, há essas pessoas que hoje não
querem mais ficar no serviço doméstico. Por quê?
Elas dizem: Não, se vou para uma empresa, para outro local, eu tenho todos os direitos constitucionais e
os da própria CLT. E como empregado doméstico eu
tenho os meus direitos limitados a menos da metade
dos outros trabalhadores.
Agora, não. Ele não tem o integral, mas passará
a ter 2/3 do que os outros trabalhadores têm. Isso é
uma forma de assegurarmos que um número maior
de homens e mulheres queira ficar na profissão de
trabalhador doméstico.
Por fim, Sr. Presidente – sei que o meu tempo já
terminou e agradeço até a tolerância de V. Exª –, eu
quero só registrar que fica como lido um pronunciamento que farei com mais tempo um outro dia, que é
o chamado “golpe do crédito consignado”, que atinge
principalmente e covardemente os idosos, aposentados e pensionistas. E a maioria da maldade vem dos
próprios familiares que pressionam o idoso para fazer
um, dois, três empréstimos; não pagam, e o idoso perde
– eu diria – mais do que a metade do seu vencimento,
que já é muito pouco, já que, no País, não temos nenhuma política de valorização dos benefícios dos idosos.
Eu tenho aqui uma série de dados de especialistas que estão denunciando o chamado “golpe do
crédito consignado”.
Peço a V. Exª que considere, na íntegra, os meus
pronunciamentos.
Obrigado.
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, ontem, a Câmara dos Deputados aprovou
em segundo turno a PEC 478/2010 que amplia o direito
das trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Essa
proposta agora virá para o Senado Federal.
Pedirei para os líderes partidários que a PEC seja
encaminhada direto para o Plenário, com urgência urgentíssima para votação, quebrando todos os prazos e
interstícios, assim como já ocorreu com outros projetos.
A proposta, conhecida como PEC das Domésticas, é de autoria do deputado Carlos Bezerra e amplia
os direitos trabalhistas de domésticas, babás, cozinheiras e outros trabalhadores em residência.
Na realidade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o texto estende 16 direitos já assegurados aos
trabalhadores urbanos e rurais. Se não vejamos:
– Proteção contra despedida sem justa causa;
seguro-desemprego; Fundo de garantia por Tempo de
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Serviço (FGTS); garantia de salário-mínimo, quando a
remuneração for variável;...
– adicional noturno; proteção do salário, constituindo a sua retenção dolosa um crime; salário-família;
jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta e
quatro horas semanais; hora extra...
– redução dos riscos do trabalho; creches e pré-escola para filhos e dependentes até 6 anos de idade;
reconhecimento dos acordos e convenções coletivas;
seguro contra acidente de trabalho;...
– proibição de discriminação de salário, de função e de critério de admissão; proibição de discriminação em relação à pessoa com deficiência; proibição
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
de 16 anos.
A proposta tramitou em comissão especial, sendo
presidente o deputado federal Marçal Filho, e a relatora a deputada federal Benedita da Silva. A PEC tem
apoio do governo federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
mais de 5 milhões de empregadas não possuem registro na carteira de trabalho.
Dados da Secretaria de Políticas para Mulheres
dão conta de que existem cerca de 7,2 milhões de pessoas no serviço doméstico. A categoria é composta por
quase 95% de mulheres. Entre elas, 60% são negras.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o chamado “golpe do crédito consignado”,
que a cada dia se torna mais comum em todo o território brasileiro, tem entre suas vítimas favoritas os aposentados e pensionistas, mas também os servidores
públicos e os idosos em geral.
Trata-se de uma prática que merece nosso repúdio e que requer uma punição rigorosa, não apenas
pelo seu caráter ilícito, mas, sobretudo, por prejudicar
os segmentos mais vulneráveis da população – quase sempre, idosos e pessoas incautas, de baixa escolaridade.
Esse tipo de estelionato é abominável porque,
embora não implicando o uso de violência física, leva
frequentemente as vítimas a uma situação de angústia
e de desespero diante de débitos que conscientemente não contraíram.
A violência dessas fraudes, no entanto, é visível,
pois esses estelionatários, como afirmou o Ministro
Herman Benjamin, do Tribunal Superior de Justiça,
“estão transformando uma legião de miseráveis em
uma legião de miseráveis endividados”.
O golpe do crédito consignado tem ocorrido com
maior frequência, a cada ano, por diversas razões.
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Uma delas, sem dúvida, é a expansão do crédito
em nosso País, como forma de possibilitar o acesso de
milhões de brasileiros a mercadorias e serviços que
antes lhe eram vedados.
Outra razão é o fato de o empréstimo consignado uma das linhas de crédito mais baratas: como as
parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento, o risco de calote é mínimo, e a redução do
risco de inadimplência permite aos credores praticar
juros menores.
As vítimas, na maioria das vezes, são servidores públicos e beneficiários do INSS – aposentados
e pensionistas.
Entretanto, ninguém está totalmente a salvo da
ação desses estelionatários, bastando que seus dados
pessoais caiam nas mãos de pessoas inescrupulosas.
Os fraudadores agem quase sempre da mesma
forma, como explicou a jornalista Júlia Witgen, há pouco mais de um ano, em reportagem da revista Exame.
“Em geral – explica a jornalista –, são quadrilhas
que confeccionam documentos falsos a partir de dados
pessoais das vítimas, como CPF, RG, conta bancária,
número do benefício do INSS e outras informações
salariais.
De posse das falsificações, um dos membros da
quadrilha se passa pela vítima e obtém um empréstimo consignado. (...) O dinheiro é, então, creditado
numa conta aberta pelos criminosos ou é sacado diretamente no caixa, mediante a apresentação de documentos falsos”.
O interesse dessas quadrilhas pelos servidores
públicos e beneficiários do INSS se explica pela garantia dos rendimentos e pela regularidade dos depósitos em conta.
Além disso, há outro fator que faz desses segmentos vítimas preferenciais: são os dados cadastrais
que vazam criminosamente dos órgãos públicos para
abastecer os estelionatários.
Em alguns casos, como esclarece a citada reportagem, é possível comprar listas de cadastros facilmente – até pela internet.
A concessão de crédito à revelia do favorecido
é crime, mas a investigação é difícil, desarticulada e
raramente chega à autoria do delito, como destaca o
jornal O Globo, em sua edição de 19 de maio.
A apuração torna-se ainda mais difícil pelo fato
de que as operações de crédito consignadas, em sua
maioria, são fechadas por agentes credenciados pelas
instituições financeiras, os chamados correspondentes bancários.
Além disso, existe também a chamada “fraude
familiar”, aplicada quase sempre aos idosos, quando
um filho ou qualquer outro parente se vale da boa-fé
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do beneficiário e falsifica seus documentos ou os induz
a assinar os formulários autorizando os empréstimos.
Apesar da intermediação dos agentes credenciados, Senhor Presidente, não se podem eximir de culpa
nem os bancos, que estimulam a ação inconsequente
dos seus correspondentes, também conhecidos como
“pastinhas”, nem os gestores da administração pública
que se omitem no sigilo de dados pessoais dos servidores ou beneficiários do INSS.
A propósito, o Ministério da Previdência e Assistência Social tem tomado algumas medidas visando
resguardar os recursos dos aposentados e pensionistas, mas, em que pese a boa intenção, são medidas
paliativas.
Neste sentido, o Ministro Herman Benjamin, que
presidiu a comissão de juristas que elaborou os projetos
de atualização do Código de Defesa do Consumidor,
salientou: ...“O que foi feito até agora não resolve. É
preciso analisar certa promiscuidade entre o empregador público e as instituições credenciadas para operar
o crédito consignado”.
O INSS reconhece, Senhoras e Senhores Senadores, que o golpe do endividamento não é um caso
isolado nem típico das regiões de maior pobreza.
É um golpe que vem acontecendo em todo território nacional. Nos primeiros cinco meses deste ano,
conforme veiculado na imprensa, foram concedidos
11 bilhões e 400 milhões de reais em contratos de
crédito consignado.
Parece mentira, mas o INSS já recebeu denúncias de que, para atrair essas pessoas mais inocentes,
existem até pequenas lojas que colocam a logomarca
“INSS” na fachada.
Dados oficiais da Previdência Social contabilizaram 3.200 vítimas do golpe no ano passado, mas o
número pode estar subestimado.
A jornalista Júlia Witgen, deu algumas dicas de
como se preservar desses bandidos: tomar muito cuidado com dados e documentos pessoais, evitando,
tanto quanto possível, passar informações como RG,
CPF, número da conta bancária e endereço residencial,
além do número do benefício do INSS, para estranhos.
Além disso: desconfiar de supostas promoções,
lembrando-se que bancos e instituições públicas geralmente não solicitam dados por e-mail ou telefone,
e evitar deixar cópias de seus documentos em lojas
ou financeiras.
Os juristas recomendam também, evitar intermediários nas operações de crédito consignado, ou seja,
é melhor procurar o banco diretamente, sem qualquer
intermediário.
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O Procon alerta ainda, que é preciso que cada um
cuide de sua conta com muita atenção; que acompanhe
a movimentação bancária regularmente, pelos extratos.
Se houver qualquer irregularidade, faça ocorrência policial ou vá ao SPC e à Serasa ou ainda a um
órgão de defesa do consumidor.
No caso de aposentado e pensionista, o INSS
orienta o beneficiário a formalizar a denúncia, pela
internet ou pela central telefônica 135.
Sr. Presidente, os tramites burocráticos da operação de crédito são, muitas vezes, complicados de
entender.
Assim, é preciso que nossas autoridades ajam
com rigor, fiscalizando não apenas as operações do
mercado financeiro, mas também a venda de cadastros em repartições públicas.
Fiscalização eficiente, punição rigorosa, juntamente com boas campanhas de orientação, podem reduzir
sensivelmente esse tipo de fraude que tem provocado
a inadimplência de pessoas honestas e levado ao desespero milhões de brasileiros.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Sr. Senador Paulo Paim, estou
presidindo aqui, na condição de Presidente ad hoc.
Nós já avançamos muito no horário da sessão previsto
para a Ordem do Dia.
Está aqui presente a Senadora Vanessa Grazziotin, que é membro suplente da Mesa e vai assumir a
direção dos trabalhos para ver o que faremos diante
da evidente falta de quórum. A falta de quórum não se
dá por acaso, é que nós temos hoje em funcionamento três Comissões que estão reunidas conjuntamente
– Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de
Fiscalização e Controle e Comissão de Infraestrutura
–, que estão ouvindo os depoimentos do ilustre Ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo e do Advogado da
União, Dr. Luís Adams, a respeito dos fatos conhecidos
pelo nome de Operação Porto Seguro. Daí a presença maciça dos Srs. Senadores na sala onde se reúne,
habitualmente, a Comissão de Constituição e Justiça.
Quero saudar a presença entre nós, na nossa
galeria, dos deputados mirins do Estado do Mato Grosso, que nos visitam e passo a Presidência a quem de
direito, a Senadora Vanessa Grazziotin.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa
Grazziotin, Suplente de Secretário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa agradece a colaboração
do Senador Aloysio Nunes Ferreira e, como ele bem
disse, estamos vivendo um problema neste momento,
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relativo não somente a essa importante reunião que
acontece no seio de três Comissões da Casa, mas
também um possível encontro entre os Líderes partidários e o Presidente Sarney para tratar, entre outros
assuntos, do veto recente da Presidência da República
em relação à Lei dos Royalties.
Já estamos com o horário avançado, passando
46 minutos das 16 horas, hora em que deveria iniciar
a Ordem do Dia, mas solicitamos um pouco mais de
paciência das Srªs e dos Srs. Parlamentares, Senadores e Senadoras, porque em breve teremos uma
posição não só do Presidente da Casa, mas também
das Lideranças também acerca da nossa sessão deliberativa do dia de hoje.
Já foi comunicada a presença dos jovens deputados mirins, do Estado do Mato Grosso. Mais uma
vez, a Mesa os cumprimenta, assim como também os
representantes dos taxistas do Brasil. Hoje deveremos
votar também o projeto que trata da regulamentação
dessa tão importante profissão em nosso País. Então,
cumprimentamos todos.
Solicito ao Senador Paim, porque, pela ordem das
inscrições, eu sou a próxima oradora inscrita presente
em plenário, que possa seguir na direção dos trabalhos.
Muito obrigada.
A Srª Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Vamos passar a palavra à nobre Senadora Vanessa
Grazziotin. Em seguida, falará, como Líder, o Senador
Cristovam Buarque.
Senadora Vanessa Grazziotin, permita que eu
diga isso.
Espero que eu não levante desta mesa sem que
se vote primeiro o projeto dos taxistas e o projeto dos
autistas. (Palmas.)
Eu estou convencido de que o Senado havia se
comprometido. A falta de quórum é momentânea. Vamos votar essas matérias. O prazo seria às 16 horas,
são quase 17 horas, nós seremos tolerantes naturalmente, mas, se o Presidente da Casa não puder se
deslocar para o plenário, eu, com certeza, com o apoio
de V. Exª, e V. Exª poderá assumir a Presidência, nós
vamos iniciar a Ordem do Dia e votar os projetos tão
importantes que criaram uma expectativa muito grande
no Brasil e que estão na pauta.
Senadora Vanessa Grazziotin com a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Inclusive, Presidente Paim, lembro que, na
sessão de ontem, nós votamos duas medidas provisó-
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rias, exatamente para destrancar a pauta. Hoje temos
condições plenas de votar várias matérias, inclusive
a que trata da regulamentação da profissão dos taxistas no Brasil.
Mas, Sr. Presidente, eu quero falar de um assunto
de que, pelo que percebi quando aqui cheguei, V. Exª
tratava também.
Eu me refiro à divulgação, durante o ����������
Fórum Econômico Mundial, que ocorreu no mês de outubro passado, do Relatório Global sobre a Desigualdade de
Gênero, deste ano, publicação essa que é uma referência importante para todos aqueles e todas aquelas
que acompanham a questão das desigualdades vinculadas, principalmente, à diferença de gênero.
Este ano, Sr. Presidente, o Relatório traz um
dado especialmente relevante para nós, brasileiros e
brasileiras. Segundo a pesquisa, o Brasil, entre 2011
e 2012, avançou da 82ª posição para a 62ª no ranking
de desigualdade entre os gêneros, ou seja, avançamos, portanto, 20 posições, destacando-se como um
dos países que mais fizeram no período relatado para
eliminar a desigualdade entre gêneros.
Isso, Sr. Presidente, Senador Paim, Srªs e Srs.
Senadores, não é, de forma nenhuma, uma surpresa
para todos os que vêm acompanhando o que tem feito
o Governo da primeira mulher Presidenta deste País,
a Presidenta Dilma Rousseff, no que se refere, principalmente, ao enfrentamento das desigualdades com
viés de gênero. Na verdade, esse resultado apontado
pelo Relatório representa, no final das contas, o reconhecimento do sucesso que vem sendo alcançado.
É certo, Sr. Presidente, que esse avanço ainda
nos deixa numa posição apenas intermediária: entre
os 135 países pesquisados, o Brasil é mais desigual
do que outros 61, visto que ocupamos a 62ª posição.
Muitos outros países latino-americanos em nível
de desenvolvimento similar ao nosso ou até abaixo
estão à nossa frente. A Nicarágua, por exemplo, está
entre os dez países com menor desigualdade de gênero e ocupa a 9ª posição. Nossos vizinhos Bolívia,
Argentina, Equador e Venezuela também já resolveram
melhor a questão da desigualdade de gênero, obtendo
assim melhores índices, segundo os critérios do relatório a que eu me refiro.
Portanto, muito ainda resta para fazermos em
nosso País, mas o avanço mais expressivo em um ano
mostra, Sr. Presidente, que nós estamos no caminho
certo. E, sem dúvida nenhuma, a eleição da Presidenta Dilma, pelo simples fato de ser uma mulher – a primeira mulher a presidir o País –, já significaria muito.
Entretanto, com a eleição da Presidenta Dilma, veio
um conjunto de medidas e de ações afirmativas, Sr.
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Presidente, exatamente para pôr fim a esse tipo de
discriminação.
Eu aqui me refiro à discriminação de gênero –
V. Exa se refere a esse assunto com muita frequência
– e também à discriminação de raça. Agora mesmo,
aprovamos leis importantes, a Lei de Cotas das universidades públicas brasileiras, cotas que não apenas
levam em conta a situação e a condição social dos
brasileiros e das brasileiras, mas levam também em
consideração a questão racial. Isso é importante para
que a gente possa, também nesse campo, avançar
muito, Sr. Presidente.
Se nós prestarmos atenção agora aos detalhes
dos índices construídos pelo relatório, podemos ter uma
ideia mais adequada das direções em que devemos
caminhar com mais determinação. O índice de desigualdade de gênero usado pelo relatório considera o
abismo entre homens e mulheres em quatro categorias
fundamentais: oportunidade e participação econômica;
sucesso educacional; sobrevivência e saúde; e capacitação política. São esses os quatro pontos principais.
Nota-se, Srs. Senadores, que o índice reflete a
desigualdade de acesso aos recursos que resultam da
diferença entre gêneros, e não os níveis em que esses
recursos são em geral oferecidos. Assim, níveis de desenvolvimento diferentes não afetam o índice, de modo
que países com maior grau de desenvolvimento, que
em geral põem mais recursos à disposição da população, podem ter um índice de desigualdade pior que
outro com grau menor de desenvolvimento, ou seja,
os que têm mais dificuldade de garantir recursos de
educação e saúde, por exemplo, em níveis adequados
para toda a população.
A boa notícia é que, segundo o relatório, o Brasil foi um dos três países da América Latina e Caribe
que conseguiram eliminar a desigualdade na categoria sucesso educacional. O Brasil é um dos 20 países
do mundo que conseguiram isso, Sr. Presidente, e,
também, no item sobrevivência e saúde. Entre os 135
países pesquisados, apenas 32 conseguiram realizar esse feito. Ou seja, nessas áreas, a diferença de
gênero já não se traduz mais em uma desigualdade
entre homens e mulheres. Ou seja, repito, das quatro
áreas analisadas, em duas o Brasil obteve um avanço
significativo, repito, na área de sobrevivência e saúde e sucesso educacional, o que não significa, como
disse, Sr. Presidente, que os recursos educacionais e
de saúde oferecidos à população sejam adequados e
suficientes, mas apenas que homens e mulheres têm
igual acesso a esses recursos, tal como são oferecidos.
Segundo o relatório, os avanços no ensino fundamental, em particular, tiveram uma grande parte na
melhora do índice geral brasileiro. Outra categoria em
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que o Brasil avançou é a da capacitação política, com
uma participação feminina em posições ministeriais,
passando de 7% para 27%. Isso também contribuiu
fundamentalmente para a melhora da posição do Brasil
no ranking mundial, muito embora a posição que ocupamos no ranking específico da capacitação política,
que é a 72ª, ainda seja extremamente baixa, mais baixa
do que a posição geral que ganhamos neste ano, no
relatório, Sr. Presidente. Repito que avançamos, em
um ano, 20 posições.
Nossa posição mais baixa, no entanto, é a que
ocupamos na categoria participação econômica e
oportunidade. Ocupamos, aí, a 73ª posição, entre os
135 países analisados. Esse subíndice procura medir
três desigualdades: a da participação no mercado de
trabalho, a da remuneração e a de promoção, ou seja,
a presença das mulheres em cargos de direção e em
determinadas profissões. Aqui, a diferença de gênero
ainda se traduz por desigualdades bem acentuadas.
Eu, antes, me referia à participação política, ou
seja, é exatamente na participação política, no “empoderamento” das mulheres e no mercado de trabalho
que nós ainda temos uma desigualdade maior.
Falei sobre o avanço em relação ao Poder Executivo, o crescimento da participação feminina em órgãos
de direção, principalmente nos Ministérios, Sr. Presidente. Entretanto, no Parlamento brasileiro a nossa
presença ainda é muito pequena, é muito pequena. E
hoje nós, mulheres do Brasil inteiro, temos a consciência plena de que a melhor forma para avançar mais
rapidamente e assim ocupar os espaços que estão
reservados para nós no Parlamento, Sr. Presidente, é
promovendo uma reforma política, mas uma reforma
que leve em consideração a aprovação de uma lista
partidária em que seja intercalada a participação de
homens e mulheres. Foi assim que grande parte dos
países avançou muito na participação feminina no
Parlamento.
No mercado de trabalho, é também a falta de
ascensão profissional das mulheres que faz com que
a desigualdade ainda seja muito forte.
Segundo dados reunidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, Sr. Presidente, na 4ª
edição de seu “Retrato das Desigualdades de Gênero
e Raça”, publicado no ano passado, em 2009, a taxa
de participação das mulheres no mercado de trabalho
era de quase 59%, ou 58,9%, enquanto a dos homens
era de 81,6%. Portanto a disponibilidade para o mercado de trabalho é significativamente mais alta entre
os homens do que entre as mulheres.
Além disso, a taxa de desocupação, que mede a
proporção de pessoas desempregadas, mas à procura
de emprego, é mais alta entre as mulheres do que en-
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tre os homens: 6% para os homens contra 11% para
mulheres. Há diferenças importantes também no que
se refere à posição na ocupação e distribuição por setor de atividade, com as mulheres ocupando espaços
diferenciados no mercado de trabalho e predominando
nos trabalhos precários.
Há, sem dúvida, avanços. Um estudo publicado
pelo Unifem, Fundo das Nações Unidas para a Mulher, já há alguns anos, mostra que, entre 95 e 2002
– os dados são um pouco antigos, mas mostram uma
tendência importante –, a participação das mulheres
aumentou de 11% para 14% entre os engenheiros, de
47% para 55% entre os arquitetos, de 31% para 40%
na área médica e de 19% para 30% na magistratura.
Apesar disso, predominam as mulheres, repito,
nos trabalhos precários e informais. Elas são, por exemplo, a maioria absoluta da força de trabalho doméstico.
Isso, sem contar que, muito frequentemente, cabe ainda à mulher a dupla jornada trabalho, ou seja, o trabalho de casa e o trabalho fora de casa, o que se torna
ainda mais pesado quando se leva em conta que tem
crescido o número de famílias chefiadas por mulheres.
O estudo do Ipea a que me refiro neste momento mostra, por exemplo, que 88% das mulheres atuam
nessa área e dedicam uma hora de afazeres muito
superior às horas dedicadas pelos homens. No geral,
as mulheres dedicam mais do que o dobro das horas
ao trabalho, à ocupaçao laboral do que os homens.
No que se refere à renda, Sr. Presidente, as diferenças também continuam importantes. A diferença
ainda gira em torno de 30.5% dos salarios recebidos
pelas mulheres em relação aos salários recebidos
pelos homens.
Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que vivemos um momento de transição muito importante na
sociedade brasileira em diversos aspectos, inclusive
no que diz respeito à posição da mulher na vida social.
A Presidenta Dilma, nesse momento de transição, tem sido, sem dúvida alguma, um marco defintivo.
Quero finalizar o pronunciamento, louvando não apena
não apenas o exemplo da Presidenta, mas o trabalho
consistente e competente que o seu Governo tem feito
no sentido de lidar com as desigualdades que ainda
maculam tristemente a nossa sociedade, especialmente as desigualdades com viés de gênero e de raça.
Nunca antes tivemos tantas políticas de enfrentamento como temos nesse momento e os resultados
são visíveis em estudos e pesquisas como as que cito
neste momento. São pesquisas e estudos que mostram não apenas para o Brasil esses resultados, mas
para todo o mundo.
Há ainda, Sr. Presidente, muitíssimo a contribuir
para que o Brasil se aproxime da situação de equida-
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de, por exemplo, de alguns países do norte da Europa,
como a Islândia, a Finlândia, a Noruega e a Suécia, que
consistente e regularmente encabeçam os rankings de
equidade de gênero. Então, o que temos que perseguir
é isso: um país igual onde homens e mulheres, cada
qual representando a metade da sociedade, possam
também ocupar os espaços de forma mais igual e,
portanto, de forma mais justa.
Na verdade, ainda que bastasse para diminuirmos
a nossa diferença mesmo frente a países próximos de
nós, tanto geograficamente quanto em relação ao nível
de desenvolvimento, como a nossa vizinha Argentina...
No entanto, Sr. Presidente, creio que os sinais
que nós temos são extremamente positivos e que basta
continuarmos nesse caminho que, em breve, estaremos comemorando a construção de uma sociedade
mais equânime, de uma sociedade mais justa para
todos os brasileiros, sejam homens, mulheres, jovens,
trabalhadores, negros, pardos ou brancos.
Sr. Presidente, o que nós queremos é uma sociedade que não seja marcada pela discriminação. Pelo
contrário, uma sociedade que garanta a todos, independente da sua condição de gênero, da sua condição
de raça, da sua condição sexual, igualdade e oportunidades em todos os sentidos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin.
Passo a palavra, neste momento, para o Senador
Wellington, que foi um dos grandes articuladores do projeto dos autistas, que, provavelmente – provavelmente,
não, com certeza –, a Casa vai votar no dia de hoje.
E em seguida, então, como Líder, o Senador
Cristovam.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, quero saudar V. Exª, as Srªs e os Srs.
Senadores, todos os presentes, saudar, em nome do
Fernando, as entidades representativas das pessoas
com deficiência, os autistas especialmente, e dizer da
minha alegria em ver pautadas para a sessão de hoje
as condições de votação desse projeto, um projeto de
iniciativa popular que teve a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, presidida por V. Exª,
encabeçando-o e que já foi aprovado nas comissões
e no Plenário da Câmara e também nas comissões,
agora com as condições de votação no Plenário do
Senado Federal.
Então, eu queria saudar. E devo dizer que, em
razão de audiências públicas que estão acontecendo com Ministros aqui na Casa, a sessão atrasou um
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pouco, mas de qualquer modo teremos, daqui a pouco,
condições de votação.
Sr. Presidente, eu queria, nesta oportunidade,
fazer outro comunicado.
Ainda há pouco, concluiu-se uma audiência entre
as coordenações de bancadas, da qual participamos
eu e o Senador Vital do Rêgo como autor e relator do
Projeto do Pré-sal, como ficou conhecido, com o Presidente Sarney. A coordenação de 24 Estados estava
lá, bem como a representação do Rio Grande do Sul,
muito brava, com Alceu Moreira e outros Parlamentares ali presentes, e foi comunicado pelo Presidente
José Sarney que ele recebeu uma manifestação dos
governadores.
Estava prevista para hoje uma audiência, mas,
como se atrasou o voo do Presidente da Casa, ela foi
adiada da manhã para a tarde. Alguns governadores
tiveram que se deslocar, mas, por intermédio do Governador Cid Gomes, do Ceará, e do Governador Puccinelli, do Mato Grosso do Sul, chegou ao Presidente
do Congresso Nacional esse manifesto que coloca
quatro importantes mensagens: primeiro, a satisfação
em ver uma parte do projeto sancionada e as condições de novos leilões nessa área de petróleo e gás;
em segundo lugar, a prioridade é abraçada pela Presidenta Dilma e o Ministro das Comunicações, Aloísio
Mercadante, que tem – foi manifestado isso – apoio
da parte dos governadores, do Congresso Nacional e
dos prefeitos ali representados, inclusive, pelas entidades dos Municípios.
Foi lembrado que o volume de recursos de royalties e participação tanto da área já licitada quanto da
área em licitação, a previsão é para um volume acima
do que se precisa para dobrar os investimentos em
educação. A conta é mais ou menos assim: se são
necessários R$150 bilhões para dobrar os recursos
para a educação, são colocados R$360 bilhões de
previsão desta receita.
O que tanto prefeitos como governadores pleiteiam é que também seja definida a destinação desse excedente para outras áreas. E sugerem, como já
está no projeto que aprovamos aqui no Senado, a área
da saúde, a área da ciência e tecnologia, a área da
infraestrutura, segurança, meio ambiente e a área da
erradicação da miséria.
Quero, então, com essas palavras, informar que
o Presidente José Sarney disse que a condição que
há para apreciação do veto, como foi pleiteado pelos
governadores e pelas bancadas, seria mediante um
requerimento de urgência.
Foi transmitido ao Presidente que, tanto na Câmara como no Senado, já há maioria, 50% mais um,
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já há mais do que isso, o que é suficiente para que
seja apresentado.
O Presidente, então, transmitiu que, na próxima semana, terça-feira, está convocada a sessão do
Congresso. Nessa sessão do Congresso será lido o
requerimento. E, a partir daí, definida a data para apreciação desse veto.
Devo ainda aqui dizer da minha satisfação, Sr.
Presidente, sobre importante matéria trazida pelo jornal Valor Econômico: “Cientista brasileiro avança em
pesquisa sobre Aids.”
O Dr. Pianowski é um cientista renomado no
Brasil. Para mim é uma satisfação, uma pesquisa que
teve por origem o Estado do Piauí. Temos uma planta
típica da Região Nordeste, que é o aveloz, na minha
região conhecida como cachorro pelado. Essa planta
gera uma substância já cientificamente comprovada
e aprovada inclusive pela Anvisa, reconhecida em estágio avançado para a cura do câncer – vários tipos
de câncer. Agora, fico feliz em saber que essa mesma planta, essa mesma substância – que tem um leite, que as pessoas inclusive têm todo o cuidado com
essa planta, porque se cair no olho cega, tanto seres
humanos quanto animais, e os animais se ingerirem
também morrem – agora já em um estágio avançado
também adequada para a cura da Aids.
Quero aqui, além do cientista Pianowski, saudar
Auro Costa, que é do Piauí, um dos animadores dessa
pesquisa. Quando governador, nós trabalhamos. Um
laboratório inclusive está sendo montado em Teresina,
capital do Piauí, voltado exatamente para isso.
Por último, Sr. Presidente, queria tratar de um
outro tema não menos importante. Hoje esteve aqui,
numa reunião com a Bancada do Nordeste, liderada
pelo Deputado Guimarães, do Estado do Ceará, esteve
presente o Presidente do Banco do Nordeste, Ary Joel
de Abreu Lanzarin. Junto com ele toda a diretoria do
Banco do Nordeste: o Diretor Ferraro, o Diretor Luiz
Carlos, o Diretor Fernando, Diretor Lucena, Nelson
Souza e o Dr. Stélio. Nesse encontro foram apresentadas a linhas de investimentos do Banco do Nordeste
e as novas possibilidades.
Aqui nós tratamos, este ano, da capitalização do
banco em mais R$4 bilhões, o que permite não só o
cumprimento do banco em relação aos tratados que
o Brasil exerce para garantir as condições de investimentos, mas aumenta a capacidade de financiamento.
Aprovamos aqui – e lembramos isso – também
as condições para que os recursos aplicados no FNE
e no FNDE tenham uma sistemática em que ele retorna, quando do pagamento desses financiamentos
pelas empresas que os contraíram ou, no caso de financiamento público, pelos entes da Federação quan-
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do pagam esses financiamentos, e o resultado é que
isso permite ampliar. A previsão é de que, em 10 anos,
teremos cerca de 40 bilhões deste fundo.
Então, queria aqui saudar a direção do Banco do
Nordeste em dois aspectos: amanhã o Presidente do
Banco do Nordeste estará no meu Estado, no Piauí,
num encontro com o Governador Wilson Martins, com
a equipe federal e estadual lá em Teresina, e, além de
uma programação que ali vai ser feita como o lançamento de um conjunto de novas agências, o Presidente
do Banco do Nordeste estará anunciando que neste
ano iremos cumprir um recorde de investimentos no
nosso Estado, cerca de R$1,5 bilhão nas várias áreas
de investimento.
Destaco aqui, desses investimentos que são importantes, investimentos na área de crédito fundiário,
que é um sistema na área de apoio à agricultura familiar em que é possível...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ...
de um lado aquisição da terra, aquisição da propriedade, construção de casas com água, com energia
e a parte de projeto produtivo e assistência técnica.
Então, o Piauí é um dos Estados que tem um volume
significativo no Brasil nessa modalidade.
Cito ainda financiamentos outros para agricultores familiares, mini e pequena empresa, micro e pequena empresa, investimentos também para médias
e grandes empresas, para o próprio governo do Estado, são investimentos na área de rodovia e equipamentos que são essenciais, gerando emprego, renda
e desenvolvimento.
Destaco que o banco também bate um recorde
nacional na área de seus investimentos, tem uma carteira de 2,757 millhões...
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ...
2,757 milhões de clientes e queria saudar, Sr. Presidente, algumas linhas de financiamento nas quais o
meu Estado também se destacou. Por exemplo, na área
dos financiamentos voltados para as garantias do FNE,
o nosso Estado ficou na quarta colocação, dentro do
Nordeste. Nas linhas de financiamentos emergenciais
também, foram 23 mil financiados, 23 mil agricultores
que vivem nessa do semiárido. Ali já contraíram empréstimos no valor de R$146 milhões.
Eu ainda cito o microcrédito, onde também o Estado do Piauí tem um importante desempenho, é também o terceiro colocado, em volume de desempenho,
com 262 mil contratos assinados no Estado.
Nós temos, o nosso Estado é reconhecido nacionalmente, eu ainda era Governador quando recebemos
o prêmio de Estado empreendedor do Brasil. Aliás,
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agora, num evento que houve do empreendedorismo,
realizado pelo Sebrae nacional, destaco um ponto importante, as empresas brasileiras têm uma média de
sobrevivência, após um ano, na casa de 73%; no Nordeste, 69%; no Piauí, 76%, aproximadamente. Quero
destacar que dentre essas empresas normalmente
são as pequenas as que mais se destacam. O nosso
Estado é o Estado empreendedor. Veja que são 262
mil empreendedores em um Estado com dois milhões
de habitantes.
Destaco ainda, na época, na área do microcrédito produtivo orientado, que é uma nova carteira, 36
mil contratos, num valor de 87 milhões. Como se vê,
são pequenos créditos, chegando à média de R$10
mil, R$15 mil por contrato, o que tem um impacto importante para esses produtores.
Quero, com essas informações, comemorar com
todos do Estado do Piauí e agradecer o apoio que temos recebido da direção do Banco do Nordeste, saudando aqui o Dr. Isaias, atual superintendente. Quero
saudar toda a equipe do Banco do Nordeste do Estado
do Piauí. Esse Banco tem um papel decisivo no desenvolvimento do Nordeste; ele ganhou, nos últimos anos,
instrumentos novos para investimentos específicos no
semiárido. Fizemos ali várias sugestões, uma delas é
para que o próprio Banco do Nordeste, a exemplo do
que faz a Caixa Econômica, que criou a Universidade
da Caixa, um instrumento que prepara... Aliás, vamos
comemorar também mais de R$1 bilhão de investimento
na área de habitação e saneamento no nosso Estado.
Pois bem, nesse caso temos a condição de garantir recursos para a qualificação, no caso da Universidade da Caixa, ela qualifica equipes dos Estados e dos
Municípios gratuitamente, para que possam elaborar
projetos, fazer prestação de contas de contratos, de
convênios, enfim, para uma atuação mais adequada.
Da mesma forma, fizemos a sugestão de que o
Banco do Nordeste tenha uma área voltada para essa
qualificação. Há o Etene, que é uma área de estudos
e de pesquisas...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ...
que, com certeza, tem know-how para isso.
A outra sugestão foi a de que pudéssemos, numa
agência do Banco do Nordeste em Teresina, na região
do Dirceu, que devemos inaugurar nos próximos dias,
fazer uma homenagem ao ex-Superintendente Agostinho Neto, que faleceu precocemente e é uma liderança destacada no nosso Estado. Com certeza, merece
essa justa homenagem.
Então, Sr. Presidente, queria aqui comemorar
esses investimentos no meu Estado. Se Deus quiser,
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estaremos aqui trabalhando para ampliá-los cada vez
mais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esse foi o Senador Wellington Dias, grande Parlamentar. Foi Governador do Piauí e será o novo Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.
Passo a palavra, neste momento, ao Senador
Cristovam Buarque, que falará pela liderança do PDT.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, cumprimento,
sobretudo, os taxistas que estão aqui, até porque meu
nome é Cristovam. O Dia de São Cristóvão é um dia
importante para vocês, dia 25 de julho.
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Agora votem. Cristovam falou e Cristovam é santo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Vim aqui, mais uma vez, falar do uso dos recursos
do pré-sal para a educação. Tenho insistido, lembrado, que em 2008 apresentei um projeto nesse sentido:
100% dos royalties do pré-sal para a educação. Aquela
proposta, aquele projeto, terminou sendo substituído
por outro que fiz junto com o Senador Tasso Jereissati
e que mantinha a mesma ideia: 100% dos royalties do
pré-sal para a educação. Mas com uma diferença: o
dinheiro não seria gasto diretamente dos royalties para
a educação, o dinheiro iria para um fundo e a rentabilidade desse fundo iria para a educação. Com isso,
os recursos dos royalties ficariam para sempre, seriam
permanentes, mesmo depois que se esgotassem todas as reservas. Esse projeto foi arquivado também.
Então, dei entrada em um outro, em 2011, junto com o
Senador Aloysio Nunes. Esse projeto está em trâmite.
De repente, passou a haver uma unanimidade em
relação ao assunto. Hoje, ninguém discute mais que os
100% dos royalties do petróleo devam ir para a educação. Está aceito. É verdade que o que provocou isso
foi o Plano Nacional de Educação, colocando 10% do
PIB para a educação. O Governo despertou que não
teria o dinheiro e colocou a possibilidade de os 100%
dos royalties irem para a educação, e, graças a esse
sentimento de urgência, a Presidenta enviou ontem
para o Senado uma medida provisória, que propõe
exatamente isso: 100% dos recursos dos royalties do
pré-sal para a educação.
Eu parabenizo, primeiro, a Presidenta por ter enviado, mas levanto aqui algumas preocupações.
A primeira, Senador Paulo Paim, é que, logo em
cima, no art. 1º, diz que o dinheiro do pré-sal será usado 100% para o desenvolvimento da educação. Fica
vago. Um prefeito pode colocar nesta rubrica desenvol-
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vimento da educação o dinheiro que usar para colocar
asfalto na rua onde tem uma escola, ou água e esgoto
na rua onde tem uma escola – é muito genérico –, ou
um programa de televisão, financiado pela prefeitura,
em nome do desenvolvimento da educação. Tem que
ser diferente, tem que ficar claro para onde esses recursos irão. Esse é um ponto.
Segundo, não trouxe a ideia do fundo que o Ministro da Educação Mercadante defendeu muito bem
aqui, nesta tribuna – eu lembro bem –, quando se falou
na minha proposta, no meu projeto de lei, junto com o
Senador Aloysio Nunes. Então, nós, o Senador Aloysio e eu, vamos pegar o nosso projeto e incorporá-lo
à medida provisória.
Creio que o ideal teria sido o Governo Federal,
sabendo que aqui tem o projeto de lei, sabendo que
não tem urgência de aprovar porque os recursos do
pré-sal não chegarão antes de alguns anos – alguns
falam em década –, não tem por que medida provisória,
não tem por que essa urgência. O projeto poderia passar aqui, no primeiro semestre do próximo ano, e ainda
teríamos uns cinco anos antes de ele ser executado
por falta, até lá, dos recursos dos royalties do pré-sal.
Mesmo assim, em vez de ficar lastimando que
a Presidenta deixou de aprovar um projeto de origem
do Congresso, que eu acho que seria um gesto não
só de generosidade, mas de sabedoria política para a
boa relação com o Poder Legislativo, não vamos ficar
lamentando que ela não aproveitou isso, não vamos
ficar reclamando que ela, de repente, passou por cima
do Congresso, que já tem uma lei nesse sentido, com
quatro anos, já, de discussão, depois com um ano e
meio a última, não vamos lastimar isso. Ou melhor,
não vamos ficar nos lastimando, mesmo que haja uma
lástima. Vamos para frente, e a ideia é que amanhã
o Senador Aloysio Nunes e eu daremos entrada em
uma emenda à medida provisória que a Presidenta
Dilma enviou, incluindo nessa medida o que está no
nosso projeto de lei. A autoria passará a ser do Poder
Executivo. Nós perderemos a autoria. Mas o Brasil se
beneficiará muito mais, a nosso ver, se seguir a ideia:
1) de que o dinheiro vai para um fundo, a rentabilidade é que é usada; e 2) como distribuir, como aplicar.
E nossa proposta é clara: o dinheiro será distribuído proporcionalmente ao número de meninos e meninas
na escola, no Município e no Estado correspondente.
O que, inclusive, beneficia o Rio de Janeiro, porque é
o segundo maior contingente de crianças na escola.
Nós podemos muito bem colocar isso na medida provisória, para que não fique dúvida de como é que vai
ser distribuído, para que amanhã não aconteçam novas pressões de mudança no critério de distribuição.
Para que o critério de distribuição não fique a critério
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do próprio Poder Executivo, como é dito ali, na medida provisória, que haverá uma regulamentação. Não
precisa regulamentar. Nós podemos regulamentar na
hora de aprovar a medida provisória.
E, finalmente, definir o que é que quer dizer gastar dinheiro com educação. Porque eu próprio, como
costumo dizer que educação é tudo, de repente eu sou
capaz de justificar tudo como sendo educação. Mas,
para mim, tem uma coisa clara: educação de base,
porque tem que ficar claro também. Outro problema:
lá está escrito “desenvolvimento da educação”. Então
poderá, até, para aumentar o programa Ciência sem
Fronteiras, generalizar para cultura; pode-se até se financiar o Bolsa Família, dizendo que o Bolsa Família
é um programa educacional na medida em que os pais
são obrigados a colocar os filhos na escola; pode-se
financiar o ProUni. E aí descaracteriza, aí mata a ideia
de o petróleo servir para o futuro. E o futuro caminha
sobre os ombros das crianças. Não dos adultos. Não
de nós.
Então, nós vamos colocar essas emendas, fazendo com que se discuta o que é “usar para educação” e,
segundo, como distribuir entre as unidades federativas.
É isso, Sr. Presidente. Amanhã, daremos entrada
e eu gostaria muito que esta Casa pudesse debater
essa nossa proposta junto com o corpo da medida
provisória...
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Cristovam...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Eu passarei a palavra. Que a nosso ver foi uma boa
iniciativa. Claro, poderia ter sido tomada antes, Senador
Wellington. Foi preciso o PNE forçar e a crise também
da aprovação do seu projeto. Não fosse aquilo, não se
teria pensado em aplicar todos os recursos dos royalties para a educação. Deve-se ao senhor, que forçou
o Governo indiretamente. Aliás, espero que o senhor
não consiga derrubar o veto.
Pois bem, achamos que foi uma boa iniciativa, por
causa do PNE, por causa do projeto de lei do Senador Wellington, seja porque for, foi um bom projeto, foi
uma boa decisão da presidenta que temos de apoiar.
Mas vamos fazer com os ajustes necessários.
Senador Wellington, com muito prazer eu lhe
passo a palavra.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador
Cristovam, eu queria aqui registrar exatamente isso.
V. Exª, desde antes de eu chegar aqui, já é defensor
de ter os royalties como a grande fonte para garantir
condições como essas. A Câmara praticamente fez as
condições. A Câmara, no Plano Nacional de Educação,
no plano decenal, criou as condições da despesa sem
apontar a fonte. E, agora, cabe ao Senado Federal fazer
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exatamente as condições dessa sustentação. Então,
eu queria aqui apenas manifestar que, ontem, estive
em um encontro com os governadores, com a representação dos Municípios e, agora há pouco, com os
coordenadores de bancada. Nesse aspecto, quero lhe
dizer que há o entendimento de apoiarmos as condições
para que os royalties, participação especial, sejam a
fonte para cumprir essa meta aprovada na Câmara e
que está agora para discussão no Senado. É importante ter aí um cuidado, uma leitura, para ver o que
verdadeiramente está estabelecido como fonte e o que
não está. Veja, temos uma área já licitada, que é de
concessão, e uma área de partilha. E a nossa defesa
é que todo petróleo em mar, toda receita de royalties
e participação, independentemente de ser pré-sal ou
pós-sal, independentemente de ser concessão ou partilha, seja fonte para que a gente possa garantir esses
investimentos. Em segundo lugar, apenas para V. Exª
compreender, se tivermos a aprovação dessa Medida
na forma como está colocada, o que vai acontecer?
Um Estado como o Rio de Janeiro destinar 100% para
a educação significa destinar R$13 bilhões. Um Estado
como o Piauí, significa colocar R$9 milhões. Por quê?
Porque é isso que vai ficar recebendo. Então, eu quero chamar a atenção apenas para que a gente tenha
uma interpretação adequada, porque, se não houver
uma forma de uma distribuição justa para todos os
Estados e todos os Municípios, vai haver um Estado
investindo um volume muito além do que se precisa e
vai haver outros investindo valores ínfimos. É isso que,
com certeza, quero debater com V. Exª. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Sr. Presidente, eu quero pedir um tempinho
porque eu acho importante, embora estejamos nos
antecipando ao debate.
Veja bem, Senador, pela nossa proposta, sem
dúvida alguma, o Rio de Janeiro receberá mais do
que Piauí, Alagoas, Santa Catarina, mas não por ter
petróleo na sua fronteira, no seu litoral, e sim porque
tem um número maior de crianças na escola. Aí é perfeitamente justo. Aí é perfeitamente justo. E a diferença
não será tão grande entre a população de crianças no
Rio de Janeiro na escola e a população de crianças
no Piauí na escola.
Então, o nosso parece que é absolutamente coerente, justo, mesmo que não recebam o mesmo. Sabe
por quê? Porque o que me preocupa é a criança. Cada
criança do Brasil vai receber o mesmo. O Estado que
tiver mais, o Município que tiver mais criança recebe
mais, porque a criança é o centro da preocupação da
gente. E não o Estado, não o Município, não a União.
Nós desviamos muito o debate sobre federalismo quando falamos de educação, ao tirar a criança
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do centro e botar o Município, o Estado. Quando se
fala em federalização da educação, Senador Wellington, todos ficam contra, porque dizem que é preciso
respeitar o Município, o Estado. É preciso respeitar,
primeiro, a criança e ajustar o Município, o Estado à
criança, porque assim a gente ajusta o Município, o
Estado ao futuro do Brasil.
Então, nós vamos insistir. Fico contente com a sua
proposta. Quero dizer que a sua proposta trouxe um
avanço na consideração de que precisamos saber que
quem é produtor do petróleo é a Petrobras. O Estado
é depositário do petróleo. Se deixá-lo lá embaixo, ele
não serve de nada. Ele só vira um petróleo útil quando a Petrobras tira lá debaixo. Então, quem produz é
o Brasil. Quem produz é uma empresa nacional, não é
uma empresa estatal. O Rio de Janeiro não tem a sua
Petrobras. Então, é a Petrobras que produz.
Aí alguns dizem: mas é lá que fica o desastre
ecológico. Tem que se saber que quem deve pagar o
desastre ecológico não é o povo. Quem deve pagar o
desastre ecológico é a empresa, ou seja, a Petrobras
ou uma empresa privada.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Correto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Lá no Golfo do México, quem está pagando o
desastre, bilhões e bilhões de dólares, é a British Petroleum, não é o povo dos estados americanos que
estão lá no Golfo.
Então, nem o argumento de ser produtor, nem
o argumento dos desastres ecológicos justifica que
alguns Estados recebam mais do que outros, a não
ser que recebam mais porque têm mais crianças, e o
dinheiro ir todo para a educação.
Outro lado do seu projeto que também não me
deixou satisfeito foi que não dizia para aonde ia o dinheiro. E creio que para aonde vai o dinheiro é tão importante para a finalidade, para quê, e não para que
Estado. Para que Estado só é importante quando depende da finalidade. Se a gente for investir em ciência
e tecnologia, vai ter que ir para São Paulo, porque é
lá que estão os centros importantes. Mas a gente tem
que investir em educação básica, e aí o Brasil inteiro
tem que receber recursos proporcionalmente ao número de crianças.
Essa é a proposta e eu espero contar com o seu
entusiasmo, com o seu maior apoio.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Já anuncio aqui: por esse critério, tem meu total apoio...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Wellington, só para lembrar que neste horário não teria nem aparte. Eu abri uma exceção, mas
alguns Senadores que estão na fila estão solicitando...
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – E com razão. Até porque, como esperei muito,
sei que, de fato, não devo deixar os outros esperando.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Fui gentil com V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu terminei, Senador, e agradeço o aparte do
Senador Wellington, que foi personagem fundamental
nesse processo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Cristovam.
Como aguardou muito tempo, o orador tinha direito a 5 e eu dei 20.
Agora, Senador Luiz Henrique com a palavra,
como orador inscrito.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero salientar
a presença aqui no plenário de uma ilustre comitiva
de Senadores do Parlamento da República Tcheca.
Sejam bem-vindos a esta Casa.
Tenho certeza de que a missão que V. Exªs estão realizando em nosso País haverá de produzir frutos para o incremento das relações bilaterais entre o
Brasil e a República Tcheca..
Obrigado pela presença aqui no plenário desta
Casa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tudo indica que o Brasil vai crescer neste ano apenas 1,25%
ou, no máximo, 1,30% em relação ao Produto Interno
Bruto. Esse pequeno crescimento está aquém da nossa expectativa e da expectativa geral que se produzia
no início deste ano.
O Brasil enfrenta problemas estruturais que impedem a nossa pátria de ter um crescimento sustentável, um crescimento que permita a geração dos três
milhões de empregos que precisamos criar a cada ano
e que permita a redução acelerada da pobreza e o estabelecimento de um equilíbrio regional e do equilíbrio
setorial na nossa sociedade.
Uma das causas do baixo desempenho do PIB
nacional, ou melhor, do crescimento do PIB nacional,
é o baixo investimento em infraestrutura. O Brasil precisa investir fortemente em infraestrutura ferroviária,
rodoviária, portuária e infraestrutura aeroportuária. O
Brasil precisa realizar um investimento maciço na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, na
ciência e tecnologia e, como conseqüência, na inovação. E um dos problemas que impedem a aceleração
desses investimentos é a delicada situação de caixa
dos Estados e dos Municípios, além de uma participação desequilibrada na receita tributária, posto que
Municípios auferem apenas 12% do bolo nacional e
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os Estados auferem apenas 23%, ficando 65% desse
bolo nos cofres da União. Além dessa inadequada distribuição, que reclama um novo pacto federativo, nós
vivenciamos, hoje, o estrangulamento dos Estados em
função da dívida que foi negociada em 1998, com os
altos juros de 1998, e que vem sendo duramente paga
pelos Estados, dívida que os deixa sem a mínima capacidade de investimento.
Hoje, nós discutimos aqui a redução do spread
e dos juros cobrados da dívida dos Estados e Municípios endividados. Hoje, nós discutimos uma redução
do montante dessa dívida a ser pago, uma redução de
13% para 9% do dispêndio a ser pago pelos Estados
em relação à sua receita líquida.
Eu apresentei a esta Casa uma proposta, Sr.
Presidente, que se consubstanciou no Projeto de Lei
nº 335, de 2011, na qual proponho que 20% das prestações mensais da dívida sejam aplicados pelos Estados em um programa de investimentos consertado,
combinado com o Governo Federal.
Como esses 20% são recursos do Tesouro Nacional, é preciso que os Estados combinem os investimentos com a União. Por outro lado, é importante
que esse programa de investimento seja previamente
acertado pelos Estados com a União, é a necessidade de a massa a ser investida ter coerência nacional,
para que ela atenda a uma harmonia de desenvolvimento nacional.
O que eu propus, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é a transformação de 20% do débito em investimentos,
em educação, em saúde, em segurança pública, em
infraestrutura, em ciência e tecnologia e, consequentemente, em inovação. Esses 20% não poderiam ser
aplicados no custeio, mas somente em investimento. E
seriam investimentos apenas nessas áreas que acabei
de citar. Isso promoveria um fantástico programa de
investimentos neste País, um crescimento acelerado
deste País, um crescimento extraordinário dos empregos, um crescimento fantástico da renda nacional.
Seria um programa de investimentos sem burocracia,
sem viagem de papel e de dinheiro, simplesmente o
dinheiro não sairia do caixa dos Estados, mas dali diretamente para execução do programa de investimento.
Nesta semana, na última terça-feira, recebemos,
na Comissão de Economia, o Ministro Guido Mantega.
E lá tive oportunidade de propor-lhe que o Governo
assumisse essa ideia, que o Governo agasalhasse
essa proposta, porque esse é o caminho seguro para
a retomada do crescimento e para o desenvolvimento
sustentável. Dei ao Ministro uma cópia do projeto para
que ele, como disse, examinasse com sua equipe a
oportunidade dessa proposta.
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É uma proposta para que você que está nos ouvindo pela TV Senado possa avaliar e criar um reclame
popular. É uma proposta para os governadores fazerem
dela proposta sua. É uma proposta para um avanço na
construção de um novo Pacto Federativo. É uma proposta para avançar na descentralização. Nada é mais
importante neste País que descentralizar. Nós temos
um país continente, um país de diferenças regionais tão
patentes, tão enormes, um país que precisa ter, cada
vez mais, pelas mãos dos prefeitos e governadores,
autonomia de gestão para resposta aos problemas e
solução para as necessidades da nossa população.
É nesse sentido que ocupo a tribuna nesta tarde, para conclamar governadores e prefeitos, conclamar a sociedade brasileira para essa nova realidade.
O Brasil precisa crescer! Cinco por cento é o mínimo
necessário para sustentar a necessidade de geração
de emprego e de geração de satisfação social, de
melhoria das condições sociais da nossa população.
E para isso é preciso desafogar os Estados com essa
dívida e transformar um quarto, um quinto dela em investimentos diretos em infraestrutura.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Foi o Senador Luiz Henrique, que fez um belo
pronunciamento falando sobre a dívida dos Estados.
Como orador inscrito, a palavra seria para o Senador Waldemir Moka, mas o Senador Jayme solicita
a palavra.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria consultar V. Exª, indagar. Nós vamos ter que abrir a Ordem
do Dia, até pelo fato de termos uma pauta bastante
extensa. Todavia, nós temos aí o Projeto nº 253, que
regulamenta a profissão do taxista. Eu faço um apelo a V. Exª para nós abrirmos a Ordem do Dia, naturalmente após, ou seja, aguardamos as palavras do
Senador Waldemir Moka, e colocamos em votação,
porque há um acordo.
Essa matéria passou pela minha Comissão, da
qual V. Exª também faz parte, que é a Comissão de
Assuntos Sociais e foi relatada pelo valoroso companheiro Senador Renan Calheiros. Acho que seria de
bom alvitre, se possível, tendo em vista que é uma
matéria para a qual foi requerido regime de urgência,
e, sobretudo, está acordado com as Lideranças, se
nós colocássemos em votação ainda no dia de hoje.
É o apelo que faço a V. Exª, não só a regulamentação dos profissionais taxistas, como também a dos
autistas, o Projeto de Lei nº 168, que também se encontra na pauta da Ordem do Dia de hoje.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Há total acordo sobre esses dois projetos. Inclusive
eu falava com o Senador Alvaro Dias, que, em nome
da Oposição, entende que os dois projetos...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Como também o DEM encaminha votação favorável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Isso!
Não é polêmico. Eu vou passar a palavra ao
Vice-Presidente da Casa, Senador Waldemir Moka.
Tenho certeza de que, depois da fala dele, ele assume a Presidência, eu ficarei no plenário e votaremos
os dois projetos, com apoio do nosso Vice-Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com a palavra o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, eu
trago dois assuntos.
Inicialmente, Sr. Presidente, eu queria fazer um
relato de uma reunião que aconteceu sexta-feira passada no meu Estado, Mato Grosso do Sul, sobre essa
questão da demarcação de terras indígenas, em especial a situação de etnia do meu Estado denominada
Guarani-Kaiowá ou Caiouás, como querem alguns.
Na verdade, Sr. Presidente, a iniciativa é da Assembleia Legislativa, presidida pelo Deputado Jerson
Domingos, e o Presidente da Comissão que trata desse
tema, Deputado Pedro Kemp. Aliás, anteriormente a
essa, já tínhamos tido uma reunião em que organizamos isso lá. Estiveram presentes: a bancada federal
– estive acompanhado do Senador Delcídio do Amaral
– na grande maioria dos nossos Deputados Federais
e dos Deputados Estaduais; representação da Federação da Agricultura, por seu Presidente, Dr. Eduardo Riedel; a representação de várias etnias do Mato
Grosso do Sul; a Presidente da Funai, Drª Marta; um
representante da Casa Civil e também do Ministério
da Justiça, e, principalmente, uma grande representação do Ministério Público Federal. Aliás, há algumas
semanas, eu e V. Exª conversamos muito a respeito
desse tema. Inclusive, fui procurado pelos membros
do Ministério Público Federal, especialmente pelo Dr.
Marco Antonio, do Mato Grosso do Sul, já que é uma
situação muito difícil, já de hostilidade, o que é, sem
dúvida nenhuma, uma preocupação.
O que ocorre no Mato Grosso do Sul, que foi inclusive o tema tratado?
Sr. Presidente, volto a esse tema porque sei que
temos uma comissão que irá até o Mato Grosso do Sul.
Assim, gostaria – sinto-me na obrigação – de informar
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que nessa reunião foram tirados encaminhamentos. E
lá estavam representantes do Governo, da Funai, dos
produtores rurais, das etnias e também lideranças dos
Guarani-Kaiowá.
Isso tudo me faz dizer que estou agora com certa
dificuldade de acompanhar essa comissão. Isso porque
se participamos de uma comissão como essa, onde
são tirados encaminhamentos, e depois voltamos em
outra comissão, é como se estivesse também participando das decisões que lá serão tomadas.
Portanto, por uma questão até de coerência, pois
sou um homem que costumo colocar essas coisas
com muita clareza, vou dizer – e já disse a V. Exª – de
público que fiz um pedido à comissão, que, inicialmente, só iria fazer uma visita às aldeias e aos índios, no
sentido de que também fosse ouvido o outro lado. V.
Exª intercedeu e hoje já está programado para ouvirem
também os produtores rurais.
Mas qual é o encaminhamento dessa reunião que,
na verdade, virou um grande consenso? É que atuaríamos em duas frentes. Uma é a questão da legislação.
A legislação hoje, na Constituição, diz o seguinte: se participar num processo de demarcação uma
determinada propriedade e, no final desse processo
demarcatório, se chegasse à conclusão de que uma
determinada propriedade é terra de índio – portanto,
uma conclusão oficial –; terra de índio é igual à terra
da União. Aí, neste momento, a União, o Governo não
poderia indenizar o valor da terra nua; poderia apenas
e tão somente indenizar pelas benfeitorias. Essa é a
questão.
No Mato Grosso do Sul, nós não temos essa
situação, porque, na verdade, lá no início do século
passado, houve um processo de aldeamento. No então Presidente Getúlio Vargas, eles constituíram, me
parece, de 9 a 12 aldeias; colocaram os índios delimitados nessas aldeias, e a área que sobrou foi colonizada. Então, as pessoas que lá estão são portadoras
de título, detêm a propriedade e estão há 30, 40, 50
anos produzindo, pagando os impostos. Como é que
essas pessoas agora, num processo de demarcação,
podem sair dessas terras apenas e tão somente com
a indenização das chamadas benfeitorias?
Então, estamos trabalhando. O Ministério Público Federal garante que, quando se tratar de posse de
título de boa-fé, quer dizer que os produtores foram
lá e adquiriram de boa-fé, cabe sim a indenização da
chamada terra nua. E esse é um processo.
Eu conversei ainda hoje com o Ministro da Justiça.
Fomos recebidos pelo Ministro da Justiça, em Brasília, com o Ministério Público Federal, e, segundo o Dr.
Marco Antônio, já existe um parecer nesses termos que
permitiria isso. E aí não estou falando de modificação
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da Constituição; estou falando de uma legislação que
permitiria sim esse tipo de ação.
E, numa outra vertente, do outro lado, V. Exª também ajudou. E sou-lhe grato. Aliás, a maioria dos Senadores me ajudou nisso e nós, através da Comissão
de Constituição e Justiça, colocamos uma emenda
de Comissão, hoje, no valor já estimado – colocado
já – de R$100 milhões para uma rubrica específica,
que seria a indenização das propriedades, desde que
proprietários de boa-fé.
Nesse encaminhamento tirado, eu tomei o compromisso de continuar trabalhando para que essa
emenda possa, inclusive, avaliada pelo relator setorial
e, depois, pelo relator geral, que é o ilustre Senador
Romero Jucá, ser melhorada. É claro que R$100 milhões é um volume grande, mas, em se tratando de
milhares e milhares de hectares de terra, sobretudo
nessa região do Mato Grosso do Sul, onde um hectare
vale de 10 mil a 15 mil, se forem 10 mil hectares, nós
estamos falando de R$100 milhões a R$150 milhões
de indenização.
Estou colocando aqui essas questões com toda
clareza, porque, no meu entendimento, a única forma
de evitar um conflito maior é exatamente caminharmos
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nessa direção: alocar recursos no Orçamento para indenizar famílias que estão há 30, 40, 50 anos produzindo em terras que detêm posse de direito.
Isso, Sr. Presidente, eu gostaria de colocar, dizendo a V. Exª, oficialmente, que eu não deverei participar, então, como Senador nessa comissão, uma vez
que me sinto comprometido com o encaminhamento
já tomado na última sexta-feira, nessa comissão organizada pela Assembleia Legislativa do meu Estado, o
Mato Grosso do Sul.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Waldemir Moka, convido V. Exª a assumir
a Presidência, já que é o nosso Vice-Presidente, para
que possamos iniciar a Ordem do Dia, mas pediram
que eu lesse, antes, o seguinte documento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2012 (nº
4.367, de 2012, na Casa de origem), de iniciativa da
Presidência da República, que dispõe sobre a criação
de cargos de Defensor Público Federal.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2012,
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Faço um apelo aqui, permita-me essa liberdade,
Senador Waldemir Moka. Estavam aqui os autistas e
os taxistas; dois projetos, que têm acordo total com o
Governo e com a oposição.
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(Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Se a gente puder, sob a sua liderança, votar esses
dois projetos no dia de hoje.
Sei que todos os Líderes concordaram, inclusive
os da oposição.
(Intervenção fora do microfone.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento e pela
mediação que está fazendo na situação dos índios e dos
agricultores lá no Mato Grosso do Sul. Entendo que V. Exª
está correto, e foi brilhante a reunião que fizeram junto com
o Senador Delcídio, inclusive com os povos indígenas.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka,
2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Líder do PSDB,
Senador Alvaro Dias, que fala como orador inscrito.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem. Só quero indagar a V. Exª se
vai ter Ordem do Dia e votação.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sim, Senador Jayme, eu só concedi a
palavra; logo após o encerramento, nós vamos começar a Ordem do Dia.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Com muita honra, quero ouvi-lo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Jayme Campos, o Presidente pediu para
organizar a pauta.
Enquanto isso, eu ocupo a tribuna, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, Srª Deputada, visitantes, neste momento encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça
o Ministro José Eduardo Cardozo e o Advogado-Geral da
União, que prestam informações sobre a Operação Porto
Seguro, realizada pela Polícia Federal e que desbaratou
uma quadrilha que, lastimavelmente, emporcalha a imagem
da Administração Pública brasileira no Brasil e no exterior.
Nós defendemos a tese de que é preciso completar
o tripé de investigação. Quando há um escândalo dessa
natureza, que provoca indignação e que a autoridade
constituída é convocada a oferecer respostas à sociedade, nada melhor do que completar o tripé da investigação.
Polícia Federal, no primeiro momento, com os procedimentos específicos: busca e apreensão, interceptação
telefônica etc. O Ministério Público, na sequência, como
consequência do indiciamento. E o Poder Legislativo,
propondo transparência para que a sociedade, que tem
o direito de receber todas as informações, possa ver o
mal à luz, identificando com nitidez, para exercer o seu
poder de pressão e exigir a responsabilização civil e
criminal de todos os envolvidos no crime.
É uma quadrilha que se organizou. E eu tenho
repetido incansavelmente: a fábrica de escândalos é
esse sistema promíscuo de loteamento de cargos públicos com um aparelhamento do Estado que jamais
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se viu na história deste País, passando nesse caso
pelas agências reguladoras.
Disse ao Ministro José Eduardo Cardozo que, quando a oposição fica de frente com o Governo, não pode
mudar o discurso. Tem que repeti-lo, até para dar oportunidades ao Governo de responder aos questionamentos.
E foi o que fizemos hoje, dizendo ao Ministro exatamente
que nós temos que combater esse sistema e que, se o
Governo quer adotar uma postura de sinceridade no ato
de investigar, para corrigir e punir, deveria autorizar os
seus representantes no Congresso Nacional a assinarem
a Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí, sim, estaríamos completando o tripé da investigação. Aí, sim, teríamos transparência de forma absoluta. Mas não há essa
postura de sinceridade da parte do Governo. Fala que as
providências estão sendo adotadas, mas não aprofunda
as investigações e não possibilita a transparência.
Se o Governo desejasse realmente fazer a propalada limpeza, a tão apregoada limpeza, certamente não
pouparia determinadas pessoas. Nesse escândalo, quem
está sendo poupada? Está sendo poupada a Sra Rosemary. O tratamento não foi isonômico. Alguns integrantes da quadrilha tiveram os seus telefones grampeados;
Rosemary não teve. É visível que há uma distinção do
tratamento oferecido em relação a ela e em relação aos
demais partícipes desse esquema de corrupção. E por
quê? Porque, certamente, o que está se considerando
é essa relação de intimidade da Sra Rosemary com a
Presidência da República – em um primeiro momento,
com o Presidente Lula, que a nomeou. É do conhecimento público que ela exercia uma influência exagerada,
tendo, inclusive, a possibilidade de nomear pessoas de
importância na Administração Federal. Assim, nomeou
os irmãos Vieira, o Paulo Vieira, o Rubens Vieira, para
agências reguladoras, com aprovação do Senado Federal.
O Sr. Rubens Vieira está convidado a comparecer
ao Senado. Requerimento de nossa autoria foi aprovado na Comissão de Infraestrutura. Ele já respondeu ao
convite positivamente, e a Senadora Lúcia Vânia, Presidente da Comissão, está tratando de agendar esse
depoimento. Será o primeiro depoimento, no Senado,
de um dos envolvidos nesse esquema de corrupção.
Não deveria ser o único, deveríamos ter outros depoimentos, sobretudo da Srª Rosemary.
O apelo que fizemos diante do Ministro José Eduardo Cardozo repetimos, aqui, da tribuna do Senado.
Repetimos esse apelo, aqui, aos Senadores governistas, para que assinem essa Comissão Parlamentar de
Inquérito, a fim de que se possam apresentar ao País
todos os fatos com a nitidez da realidade, para responsabilização civil e criminal, a fim de que o exemplo possa
prosperar positivamente, com o combate à impunidade.
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Quando a impunidade prevalece, há estímulo à
corrupção. O combate à impunidade passa por uma
ação objetiva e ousada do Congresso Nacional. Nós estamos fugindo a essa responsabilidade e não estamos
cumprindo esse dever, mas fica, aqui, Sr. Presidente, o
nosso apelo aos Srs. Senadores, suprapartidariamente, para que possamos instalar uma CPI e investigar,
para valer e com sinceridade, não como encenação,
para mostrar ao País o que estava ocorrendo na Administração Federal, a partir dessa quadrilha.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra, pela Liderança do seu Partido, o PCdoB, ao Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que acompanham, neste instante, a sessão do Senado Federal,
todos na expectativa de soluções ágeis e rápidas em
defesa dos seus interesses, o que é muito correto e
justo, e há acordo já firmado, aqui, entre nós e o Senador Paim, acho que nós vamos liquidar essa questão.
Mas quero, Sr. Presidente, registrar uma situação
que nós vivenciamos. A Presidente da República fez um
veto a uma legislação que nós acordamos no Senado
e na Câmara de modificar a distribuição de royalties
do petróleo. Imediatamente após o veto, a Presidente
emitiu a Medida Provisória nº 592.
A Medida Provisória nº 592, digo aqui para os meus
colegas Senadores e Senadoras, é a maior distribuição
de recursos para a educação desde a Emenda Calmon.
Não há algo comparável desde a Emenda Calmon, que
estabeleceu critérios que amarrou Municípios, Estados
e a União, determinando percentuais, que chegaram,
no caso dos Municípios, a 25%, que não é coisa pouca. Mas imagina se não existisse a Emenda Calmon?
De lá para cá, nós não tivemos na história aporte
tão significativo quanto o que nós estamos começando
a discutir, com a Medida Provisória nº 592, em caráter já
definitivo porque já é lei. E digo que faço este pronunciamento agora feliz em saber que, seja qual for a decisão do
veto pelo Congresso Nacional, ninguém vai poder reverter
essas decisão. Qual? Cinquenta por cento dos recursos
do Fundo Social do pré-sal destinados à educação.
É uma conquista, conquista fruto da mobilização
de estudantes mobilizados através da UNE, através da
Ubes. Os estudantes chegaram aqui ao Senado já descrentes, quando discutíamos o novo marco regulatório
do pré-sal. Nós aprovamos aqui, no Senado Federal, a
legislação que vinculava os 50% do Fundo Social do pré-sal para a educação. Terminou com o veto presidencial
àquela época, que eu considero que foi um equívoco
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naquele tempo, agora corrigido. Nós apresentamos o
Projeto nº 138, aprovado por unanimidade na Comissão de Educação e não seria diferente. Nenhum Senador teria condições de se levantar diante do Projeto nº
138, que tocava na questão do Fundo Social do pré-sal.
Agora, a nossa Presidente, através da MP nº
592, contempla quase totalmente o projeto que nós
apresentamos e isso é uma conquista, é uma vitória.
É uma vitória da UNE, é uma vitória da Ubes, é uma
vitória da SBPC, é uma vitória da Confederação dos
Trabalhadores em Educação, é uma vitória dos que
atuam no Brasil inteiro em defesa de uma educação
de qualidade, sendo esse o maior legado que qualquer
governo pode deixar para o seu povo: um povo bem
preparado, um povo bem educado, um povo culto, um
povo com capacidade profissional de atuar em qualquer
lugar do nosso País e em qualquer lugar do mundo.
Mas a Presidente foi mais além e, muito corretamente, vinculou os 100% dos royalties, destinando-os
à educação. Esse é um grande salto que nós devemos
comemorar, comemorar no Brasil inteiro. Isso é uma
vitória, é uma vitória popular. Destaco a atuação aqui
dos estudantes, porque eles se dirigiram à Presidente.
Depois de algumas resistências no Congresso Nacional,
a questão da marca simbólica de alcançar 10% do PIB
para a educação. E a Presidente disse: “Mas eu preciso
dizer para o povo brasileiro de onde vou tirar os recursos para alcançar 10% do PIB”. E nós dissemos: “Tire
daqui. Destine os royalties do petróleo e do gás, destine os recursos do Fundo Social do pré-sal, tome essa
iniciativa”. Isso vai nos permitir dar essa passada mais
alargada na preparação do povo brasileiro para o seu
presente e para o seu futuro. Acho que é nessa pisada
que estamos e é por isso que devemos mobilizar o que
há de melhor entre todos nós, em todas as organizações.
Tenho sempre dito: os estudantes se mobilizaram, os professores se mobilizaram, os trabalhadores
da área se mobilizaram, mas não basta. É preciso um
consentimento amplo do País inteiro, é preciso que
todos compreendam. Essa não é uma causa de estudantes, essa não é uma causa de professores, essa
é uma causa da sociedade brasileira. Temos que mobilizar todos, todas as centrais, todos os segmentos,
trabalhadores, empresários, as igrejas, todos têm que
se manifestar em apoio a essa decisão, que respalda
uma posição da Presidenta da República, mas que
foi fruto da ampla mobilização de estudantes universitários, secundaristas, professores, trabalhadores na
educação e muitos Senadores e Deputados ligados à
causa do povo no Congresso Nacional.
Portanto, Sr. Presidente, eu considero que esta
é uma das maiores conquistas dos últimos anos da
sociedade brasileira: reforçar a educação, dar-lhe qua-
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lidade. E qualidade, na educação, significa melhorar
a vida dos professores. Não será possível melhorar a
vida dos professores se nós deixarmos os professores
em três escolas diárias, como ocorre hoje no nosso
País. Os professores correm de uma escola municipal
para uma estadual para uma federal para uma particular para ter um mínimo de dignidade do ponto de vista
dos seus ganhos para sustentar a si e a sua família.
Por essa razão, Sr. Presidente, é que eu considero
que essa causa tem que ser abraçada por todos nós.
Uma coisa é o veto e o que vamos fazer com o veto. É
o Congresso que vai decidir. A Presidenta tomou a sua
medida; nós tomamos a nossa aqui no Congresso Nacional. Mas a vinculação de recursos de royalties e do
Fundo Social do pré-sal com a educação merece comemoração no Congresso Nacional, merece comemoração
na sociedade brasileira e merece mobilização para que
essa decisão seja, afinal, aprovada de forma absoluta.
Como autor de um projeto de lei, da iniciativa de
vinculação dos 50% do Fundo Social do pré-sal, eu
me considero também vitorioso nessa batalha. É como
se o meu projeto tivesse sido aprovado. Ora, se ele se
transformou em medida provisória, meu caro Presidente, eu não vou considerar que ele foi aprovado? Que
ele foi já sancionado pela Presidente – a medida provisória vem do gabinete da Presidente? Claro que sim.
É por essas razões que eu apelo à sociedade brasileira: se manifeste, se dirija ao seu Senador, ao seu
Deputado, mobilize a sua localidade, vá ao rádio, peça
pelo rádio, peça pela TV, mobilize os jornais da sua terra,
chame os jornais. Eu convoco os da minha terra, lá da
minha cidade, o jornal O Povo, o jornal O Diário, o jornal
O Estado. Estampem na primeira página: É o maior salto
na educação em termos de recursos desde a Emenda
Calmon. É uma conquista que nós devemos consagrar
em votação, aqui, no Congresso Nacional. Por isso, peço
o apoio de todos e espero que essa votação seja feita
no Congresso Nacional, por unanimidade, porque essa
é uma conquista da nossa sociedade, do nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Inácio Arruda, a Presidência vai ler alguns requerimentos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
Cumprindo uma missão que V. Exª me designou...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Fui falar com o Senador João
Costa e disse que era um apelo de todos os Líderes,
da Liderança do Governo, e ele nos autorizou, então,
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a retirar o requerimento para que o projeto do autista seja votado aqui e não vá para outras Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço a intervenção de V. Exª.
(Palmas.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agora estamos, realmente, em condições de voto.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) –Requerimento da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Requeiro, nos termos do art. 336, II, do Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o
substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 229, de 1995, que
“dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação,
revoga as Leis nº 6.662, de 25 de junho de 1979;
8.657, de 21 de maio de 1993; e os Decretos-Lei
nº 2.032, de 9 de junho de 1983 e 2.369, de 11
de novembro de 1987; e dá outras providências”.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO
N° 1.068, DE 2012
(Requerimento nº 40, de 2012 – CRA)
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 336, II, do Regimento
Interno do Senado Federal, urgência para o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 1995, que “dispõe sobre a Política
Nacional de Irrigação; revoga as Leis nºs 6.662, de 25
de junho de 1979, 8.657, de 21 de maio de 1993, e os
Decretos-Lei nºs 2.032, de 9 de junho de 1983, e 2.369,
de 11 de novembro de 1987, e dá outras providências”.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Requerimento está lido. Será apreciado
logo após a Ordem do Dia, regimentalmente falando.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Requerimento sobre a mesa.
Requeiro, nos termos do art. 336, II, combinado
com o art. 338, I, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, tramitação em regime
de urgência para o PLC nº 114, de 2012, que
institui o Programa de Cultura do Trabalhador.
Cria o vale-cultura, altera as Leis nº 8.212, de
24 de junho de 1991 e a 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a Consolidação das Leis
Trabalhistas, chamada CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
e dá outras providências.

749

Dezembro de 2012

REQUERIMENTO
N° 1.070, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II do art. 336 do Regimento
Interno do Senado Federal, venho requerer urgência
para apreciação do PLS nº 156, de 2011, que “Altera a
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para disciplinar a realização de eleições primárias para a escolha
do candidato a Presidente da República”.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 1.069, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 336, inciso II,
combinado com artigo 338, inciso I, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, tramitação em
regime de urgência para o PLC nº 114, de 2012, que
“Institui o Programa de Cultura do Trabalhador; cria o
vale-cultura; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho
de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e
dá outras providências”.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – E, segundo informação, com o acordo
das lideranças presentes aqui, neste plenário, também
será votado logo após a Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, apenas para confirmar a V. Exª que
há efetivamente um entendimento, fruto inclusive da
votação do dia de ontem, em torno da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência acolhe o acordo e, logo
após a Ordem do Dia, fará a votação dos três requerimentos de pedido de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Vamos abrir a

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Também será votado logo após a Ordem do Dia, conforme o nosso Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) –
Nos termos do inciso II do art. 336 do Regimento
Interno do Senado Federal, venho requerer urgência
para a aprovação do PLS 156, de 2011, que altera a
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para disciplinar a realização das eleições primárias para a escolha
do candidato a Presidente da República.
Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB, com apoio.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:

Senador Jayme Campos, V. Exª fez jus legitimamente, mas nós estávamos esperando exatamente que
pudéssemos fazer o acordo, porque temos dois projetos.
Indago também dos líderes presentes no plenário.
Nós temos acordo para votar o Item 2:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 253, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.033, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, que é um Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei do Senado nº 253, de 2009 (n° 6.359/2009,
naquela Casa), de autoria do Senador Expedito
Júnior, que altera as Leis nºs 12.468, de 26 de
agosto de 2011, e 6.094, de 30 de agosto de
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1974; e dá outras providências (regulamenta
a profissão de taxista).
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Assuntos Sociais – o Relator é o Senador Renan Calheiros
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– que será publicado na forma regimental. O parecer
é favorável ao Substitutivo da Câmara dos Deputados,
com ajuste redacional, que apresenta.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A matéria depende ainda de parecer
das Comissões de Serviços de Infraestrutura e de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros,
para proferir parecer em substituição à Comissão de
Serviços de Infraestrutura e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Com a palavra o Senador Renan Calheiros.
PARECER Nº 1.550, DE 2012–PLEN
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, vem a exame desta Casa do Congresso
Nacional o Projeto de Lei do Senado nº 253, de 2009,
de autoria do Senador Expedito Júnior, que regula a
transmissão, a qualquer título de autorização, para
exploração de táxi.
O Projeto de Lei, Sr. Presidente, foi aprovado
pela Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, na forma do substitutivo que na época
foi apresentado pela Senadora Rosalba Ciarlini. Ainda
no Senado, a proposição recebeu parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do
Senador Gim Argello, que é Líder do PTB no Senado
Federal, também na forma de substitutivo previamente aprovado,
Sem recurso para manifestação do Plenário, a matéria foi remetida à revisão da Câmara dos Deputados,
em cumprimento ao disposto na Constituição Federal.
Na Câmara dos Deputados, fazendo um rápido
relatório, o Projeto de Lei nº 6.359, de 2009, denominação numérica dada ao PLS nº 253, foi despachado
para apreciação conclusiva das Comissões de Viação
e Transportes e de Constituição, Justiça e Cidadania.
Na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados foi aprovado por unanimidade o
relatório do então Deputado Devanir Ribeiro. Aprovada a matéria na Câmara dos Deputados sob a forma
de substitutivo, ela retorna ao Senado Federal para
nova apreciação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como todos
sabem, a Constituição Federal atribui, em seu art. 22,
inciso I, a competência privativa da União.
O Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado atualizou a matéria em face da
superveniente promulgação da Lei nº 12.468, de 26
de agosto, que regulamentou a profissão de taxista e
que teve o Senador Paulo Paim exatamente como um
dos relatores e entusiastas. Não fosse o trabalho e a
capacidade de mobilização do Senador Paulo Paim,
certamente não teríamos votado aquela matéria importante.
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Por essa razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, e em obediência aos ditames da Lei Complementar nº 95, harmonizaram-se as alterações legislativas. Os direitos dos taxistas ficaram preservados e
delineados de forma mais apropriada, pois o Substitutivo estabelece apenas que a transferência deve se
operar com anuência do poder público, que exerce a
fiscalização dessa atividade. A sucessão nesse caso
é de direitos e obrigações, inclusive no que concerne
à isenção tributária de que trata o § 1º da Lei nº 8.989,
de 24 de fevereiro.
Tive a honra de submeter o Substitutivo à apreciação da Comissão de Assuntos Sociais, presidida
pelo querido amigo Senador Jayme Campos, que me
convidou para integrar provisoriamente a Comissão,
o que foi um fator de muita honra para mim, e me designou Relator dessa matéria, em função dos nossos
históricos e antecedentes com relação à defesa dos
taxistas de todo o Brasil.
Algumas inovações, Sr. Presidente, foram introduzidas pela Câmara, destacando-se a alteração de
redação introduzida nos §§ 1º e 2º da Lei nº 6.094, o
art. 3º do Projeto de Lei do Senado foi suprimido pela
Câmara dos Deputados e, por fim, a cláusula de vigência prevê que a lei somente entrará em vigor 90
dias após a sua publicação.
O Substitutivo da Câmara dos Deputados, ao fixar a autorização como única forma de outorga desse
serviço, tal como fez a referida Lei nº 12.468, que teve
o Senador Paim como um dos Relatores, promoverá a
simplificação, a racionalização e o controle dessa atividade, a qual poderá ser exercida por todos aqueles
que satisfaçam os requisitos técnicos, sem precisar se
submeter a uma licitação pública.
O que ocorre hoje, Sr. Presidente? Quando morre
um taxista, ele não tem como transferir aquela permissão, aquela autorização. Não há direito à sucessão,
diferentemente do que acontece com qualquer permissão, com qualquer autorização do serviço público que
tem valor econômico e caracteriza um negócio. Isso é
evidentemente um bem, mas não acontece com o taxista. Você tem até um preço do ponto, do alvará, mas
no mercado paralelo. Do ponto de vista efetivo, oficial,
absolutamente nada.
Outro fator que nos preocupa, há pouco nos
lembrava aqui o Senador Romero Jucá, que inclusive é autor de um projeto no mesmo sentido que seria
aprovado se não tivéssemos a possibilidade de concluir a tramitação deste Projeto, Senador Romero, que
também ajudou bastante na tramitação deste Projeto,
ocorre hoje em muitos Estados do Brasil que o Ministério Público está mandando licitar a permissão para
se exercer a atividade de táxi, até para renovar o alva-
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rá, a licença para autorização. E isso é uma coisa que
efetivamente não pode acontecer, é absurda.
Quero agradecer, portanto, a todos. Mais uma
vez, agradeço ao Senador Jayme Campos, ao Senador Paulo Paim, ao Senador Romero Jucá. Quero
agradecer ao autor deste Projeto, que já não é mais
Senador, mas deixou aqui muitos amigos, o Senador
Expedito Júnior. Quero agradecer ao Senador Vital
do Rêgo e ao Senador Gurgacz, que ontem esteve
conosco em uma reunião com os representantes dos
taxistas de todo o Brasil, e dizer que essa é uma fundamental decisão construída ao longo desse processo que tramitou durante longos anos aqui no Senado
Federal, Sr. Presidente.
Quero agradecer ao Líder do Governo, que nos
ajudou a pautar essa matéria, a especificar essa matéria, e dizer da minha satisfação de, neste momento,
poder diretamente prestar uma colaboração aos taxistas de todo o Brasil.
Aqui no Congresso Nacional, Sr. Presidente – eu
queria rapidamente lembrar –, nós defendemos os taxistas desde o momento em que foi importante fazer a
isenção do IPI e, depois, o financiamento. Depois levamos para os Estados a proposta de isenção do ICMS.
Recordo-me, Senador Vital do Rêgo, Senador Romero,
de que na época os governadores não concordaram.
Isso foi uma batalha. Depois conseguimos. Essa isenção está sendo renovada e está contida nessa lei que,
de Deus quiser, haveremos de aprovar.
Mais uma vez, Senador Eduardo Braga, Senador
Acir, repito, com quem ontem tivemos uma longa reunião, quero dizer da satisfação e da honra de contar
com o apoio de todos.
O Senador Eduardo Braga, que foi Prefeito de
Manaus, um excelente Prefeito, que foi Governador do
Estado e que conhece como poucos esse problema,
nos ajudou, sobretudo, a encontrar caminhos para contornar o problema da constitucionalidade. Na prática, a
grande dificuldade era regulamentar uma transferência de autorização, de permissão de serviço público
municipal sem afetar, evidentemente, a autonomia do
Município. Então, é uma satisfação muito grande.
Quero agradecer também ao Presidente Sarney,
que em todos os momentos... Inclusive, não permitiu
que fossem lidas as últimas medidas provisórias aprovadas na Câmara dos Deputados, exatamente para que
nós pudéssemos, na data de hoje, votar este Projeto
aqui no Senado.
Muito obrigado a todos.
Este é, em síntese, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso voto.(Palmas)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com o parecer favorável, nós completamos a instrução da matéria.
Vamos passar à discussão do projeto.
Em discussão.
Para discutir, Senador...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não. Senador Romero Jucá, Vital
do Rêgo, Líder Eduardo Braga e Senador Gim.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, eu
vou ser rápido.
O Senador Renan Calheiros, pela Liderança do
PMDB, com o peso de Líder do PMDB e de Relator
dessa matéria, de certa forma, já fez uma síntese de
todo o anseio dos taxistas do Brasil e, em especial,
quero registrar aqui, do meu Estado de Roraima.
Criei, neste ano, um compromisso com os taxistas de Roraima de que essa questão seria resolvida.
Lá em Boa Vista, estava se cobrando licitação pública
para renovação de alvará anual de táxis, o que estava
gerando uma instabilidade muito grande no seio das famílias dos taxistas. E nós nos comprometemos com os
taxistas de Roraima que essa questão seria resolvida.
O Senador Renan Calheiros, ao assumir a Relatoria dessa matéria, trouxe todo o PMDB para essa
luta, registrou como uma luta do Partido. E com outros
Partidos – e aqui estão o Senador Paim e o Senador
Jayme Campos –, em uma questão suprapartidária,
inclusive V. Exª, que preside a sessão, Senador Moka,
todos nós nos unimos e votamos hoje rapidamente esta
matéria, que é muito importante. Faz justiça à família
dos taxistas, faz justiça a uma classe trabalhadora que
atende à população brasileira, que vive muitas vezes
o drama de violência, de assaltos e assassinatos, enfim, questões que massacram a categoria, mas que
continua a prestar serviço à população. Então, merece
todo o nosso respeito, todo o nosso carinho.
Sou autor, como disse o Senador Renan, de um
projeto parecido com esse, mas sinto-me atendido,
porque, na hora em que esse projeto for aprovado e
sancionado pela Presidenta Dilma, ele resolverá o bem
de família e resolverá a autorização no lugar da concessão, exatamente para acabar com essa exigência
de licitação. A licitação para a concessão do táxi levaria a uma disputa desigual entre o taxista individual,
trabalhador autônomo, empresas estruturadas e até
multinacionais que iriam açambarcar o mercado.
Não vamos concordar com isso. Vamos defender
os taxistas e vamos hoje aprovar este Projeto.
Parabéns, Senador Renan Calheiros.
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Obrigado, Sr. Presidente.(Palmas)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Mesa quer explicar aos presentes
que não podemos permitir a manifestação, embora eu
compreenda a alegria dos senhores aqui. Na minha
posição de Presidente, pediria que esperássemos a
votação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Para
discutir. Sem revisão do orador) – Que as manifestações sejam internas, que as manifestações sejam nas
emoções de cada um. Mas, efetivamente, ao final desta
histórica votação, vamos dar direito, Sr. Presidente. V.
Exª, um democrata, haverá de compreender a explosão de contentamento desses homens e mulheres que
são do nosso cotidiano, que são parceiros nossos do
nosso dia a dia, que são serviçais de causas importantes do cidadão brasileiro no ir e vir, no ganha-pão para
alimentar a sua família, fazedores dessa história bela
de cada um. Hoje é um dia importante, Sr. Presidente.
O Senador Renan Calheiros foi brilhante. Talvez
sabedor, ao longo destes últimos e últimos anos, num
retrato histórico que fez sobre a sua participação desde
os primórdios dessa luta do ICMS, do IPI, ele traduziu
muito a importância deste projeto. Agora, ao longo da
Lei 12.468, de agosto de 2011, quando da regulamentação da profissão de taxista, esta, sem dúvida alguma,
Líder Eduardo Braga, parceiro na construção deste
dia, por ter dado contornos para que nenhuma outra
medida provisória – V. Exª, como Líder do Governo, e
o Senador José Sarney – pudesse interromper esta
data, esta data tão feliz em que todos nós, de forma
unânime, vamos fazer justiça a esses homens e mulheres profissionais do volante. Eles vão ter aquilo que
lhes é direito: o direito da sucessão, de poder passar
para os seus herdeiros aquilo que eles aprenderam e
que eles não tinham; o direito de não enfrentar, como
bem disse o Senador Romero Jucá, uma luta desigual
contra estruturas econômicas, Senador Paim, outro
defensor, protagonista desta luta; o direito de enfrentar
uma luta desigual contra aqueles que, vendo o lucro,
queriam açambarcar o mercado.
Por isso, garantindo estas vitórias, o PMDB se
sente muito feliz, Senador Renan, com o seu relató-
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rio. E haveremos de votar, no meu caso, no caso do
Senador Cássio Cunha Lima e no caso do Senador
Cícero Lucena, em nome dos taxistas da Paraíba,
restaurando esses direitos, tardiamente, mas nunca
de forma inglória.
A todos, os nossos parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecemos ao Senador Vital do Rêgo.
Concedo a palavra ao Líder do Governo, Senador
Eduardo Braga. Logo em seguida, Gim e, na sequência, Inácio Arruda, João Capiberibe. Acir Gurgacz está
inscrito. Vou fazer a inscrição. Eu pediria à Cláudia que
inscrevesse os Senadores todos. Jayme Campos...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela
Liderança do PT, Senador Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
em primeiro lugar, cumprimento V. Exª, em nome da
Presidência da Casa, por ter permitido que, no dia de
hoje, tivéssemos uma sessão ordinária que não estivesse bloqueada ou trancada por medida provisória.
Isso foi fruto de um acordo de Lideranças que conseguimos construir no dia de ontem. E eu gostaria, em
nome da Presidência da Casa, em nome do Senador
José Sarney, em nome de V. Exª e de todos os Líderes, agradecer essa compreensão. Se não fosse essa
compreensão, um momento tão importante, tão pertinente no plenário do Senado não estaria acontecendo
no dia de hoje.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu gostaria de
destacar, Líder Renan Calheiros, companheiros Senadores aqui presentes, nossos eminentes Presidentes
das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos
Sociais, Senador Jayme Campos e o nosso querido
Senador Paulo Paim, todos envolvidos e engajados
nessa matéria, que o desafio do legislador, Sr. Presidente, é exatamente contornar as dificuldades, muitas
vezes, da justiça com a legalidade.
Vejam V. Exª e Srs. Senadores que todos aqueles que tiveram a experiência de ter sido prefeitos de
suas cidades – e, graças à generosidade do povo do
Amazonas e de Manaus, eu tive a oportunidade de
ter sido prefeito de Manaus – sabemos o quanto era
injusto para a categoria, a categoria dos taxistas, esta
lei da concessão dos táxis. Não apenas pelos aspectos já levantados pelo Senador Renan Calheiros, pelo
Senador Romero Jucá, pelo Senador Vital do Rêgo,
mas também por outro aspecto. Muitas vezes, é exatamente este o único bem daquela família.
Muitas vezes, o trabalhador, o taxista, leva a vida
inteira e, por razão de um acidente ou por razão de
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saúde, vem a faltar, e esse único patrimônio que ele
construiu ao longo de toda sua vida tem valor no mercado paralelo, mas não tem legitimidade, não tem legalidade, para sua família e para seu arrimo de família.
Ora, Sr. Presidente, essa é uma injustiça que cometíamos com milhares de trabalhadores brasileiros
na categoria dos taxistas.
Quero aqui cumprimentar o Senador Renan porque a fórmula encontrada demonstra o brilhantismo do
legislador. Ao encontrar a figura da autorização com
a anuência do poder concedente, criamos uma figura nova, do ponto de vista o direito, para podermos
legitimar aquilo que era de justiça para a categoria
dos taxistas e, assim, acabarmos com injustiças que
estavam sendo praticadas, seja por licitação, seja por
acidentes que ocorrem ao longo da vida de todos nós,
seres humanos, seja para aqueles que ficam, muitas
vezes, sem a garantia do seu sustento pela falta, pela
morte, pelos acidentes fatais, que, muitas vezes, essa
profissão propicia, seja pela insegurança, seja pelo
acidente de trânsito. O trânsito mata no Brasil, muitas
vezes, em muitos Estados, mais do que os homicídios,
mais do que a violência e a criminalidade.
Portanto, quero aqui dizer que hoje estamos fazendo justiça de uma forma engenhosa, de uma forma
inteligente, de uma forma criativa, para levarmos aos
taxistas e aos seus familiares a garantia de que a sua
labuta, o seu suor, o seu trabalho é uma garantia de
sustento para sua família.
Portanto, queremos cumprimentar todos os Senadores e Senadoras, mais uma vez, destacando o
papel importante do Senador Renan Calheiros nessa
construção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Gim.
Na sequência, o Senador João Capiberibe – só
para estabelecer a sequência –, Inácio Arruda, Acir
Gurgacz, Jayme Campos e Wellington Dias.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para discutir. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com muita alegria que vejo o que está acontecendo hoje, aqui, nesta tarde no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sérgio Petecão e, logo em seguida
– desculpe Senador Gim. Ainda estou procedendo à
inscrição –, Senador Pedro Taques.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – À vontade, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Gim, pedindo desculpa a S. Exª.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Não há o que
desculpar, Presidente Moka.

DEZEMBRO 2012

Quinta-feira 06 66459

Estou muito alegre hoje, tendo em vista que os
taxistas de Brasília se encontram aqui nas galerias –
Mariazinha, enfim, todos os que representam os taxistas, essa categoria laboriosa do Distrito Federal e
de todo o Brasil.
Ontem estávamos reunidos – eu, o Senador Renan Calheiros, o Senador Wilder – com os taxistas de
todo o Brasil, que vieram pedir a votação desse projeto.
Muitos ficaram aqui prestigiando.
Nosso muito obrigado a vocês que representam
os taxistas do Brasil também. Hoje, a galeria está com
mais taxistas do Distrito Federal, mas, ontem, o Brasil
todo veio pedir.
Já fui Relator da matéria em algumas comissões.
Defendo essa categoria porque sei a luta que é. Eles
não podiam continuar sendo penalizados duas vezes.
De onde parou o Senador Eduardo Braga, que muito
bem colocou, não podem ser penalizados quando perdem um ente querido e ainda serem penalizados com o
sustento da sua família. Isso, para nós, era inconcebível.
Lutei, já tivemos um projeto desses, encaminhamos,
foi vetado uma vez. Agora, esse do Senador Expedito Júnior é muito bom porque sofreu um veto, teve o
parecer discutido lá na Câmara pelo nobre Deputado
Osmar Serraglio, que muito trabalhou nesse projeto,
pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, veio aqui para o
Senado. E o Senador Renan Calheiros, com sua habilidade e capacidade, conseguiu construir uma fórmula
efetiva para que a gente possa ter sucesso nisso, com
a ajuda determinada do Senador Jayme Campos, do
Senador Paim, que tanto lutou por esse projeto na sua
Comissão, com a participação...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– V. Exª foi Relator.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Muito obrigado.
O Senador Renan está lembrando que eu também fui
Relator dessa matéria. Por quê? Porque sou defensor
dessa categoria, porque é justo, e o único patrimônio
dessas famílias é o seu táxi. E agora o Senado está
reconhecendo isso, está dizendo para todos eles que
o Senado da República reconhece que essa categoria precisa ser assistida, precisa ser vista, precisa ser
analisada.
Eu queria dizer a cada um de vocês que participou efetivamente que o meu Bloco, o Bloco União
e Força, com os 14 Senadores que o compõem, do
PTB, do PR, do PSC e do PPL, vai votar a favor, Sr.
Presidente, logo que o senhor colocar em votação,
porque é necessário que o Senado reconheça e diga
a cada um de vocês, taxistas, que o Senado da República reconhece a luta de vocês e a partir de hoje é
um direito adquirido.
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Parabéns a cada um de vocês e muito obrigado
por nos deixarem ajudar!
Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador João Capiberibe.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Para
discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o nosso Regimento, às vezes, é ingrato com a gente. Na hora
dos aplausos, ele proíbe. Mas tudo bem. Tudo bem.
Eu queria me juntar a essa manifestação de alegria por essa conquista da classe dos taxistas, por duas
razões: eu fui Prefeito da minha cidade e lá atrás nós
já tínhamos garantido a sucessão das placas. Isso foi
construído num debate intenso, numa discussão com
o sindicato da categoria.
Agora, eu tenho outra razão especial para manifestar minha alegria, minha satisfação, parabenizar o
Relator, os autores do projeto. É que eu ando de táxi
aqui em Brasília, e essa experiência não é à toa. Eu
ando de táxi em Brasília – os motoristas de táxi me
conhecem –, percorro a cidade, vou e volto, essa experiência me permite manter um pé aqui dentro e outro pé na rua, porque com os motoristas de táxi nós
conversamos. Nós não moramos aqui não, nós passamos aqui três, quatro, cinco dias da semana, e, nesse
contato, nesse diálogo permanente com os motoristas
de táxi, a gente termina conhecendo melhor a cidade
em que nós estamos vivendo.
Por isso, eu tenho certeza de que, com esse
projeto de lei aprovado, os motoristas vão estar muito
mais satisfeitos. Nós vamos conversar, ao longo desses próximos dias, sobre esse acontecimento de hoje.
E eu queria parabenizar a categoria por esta grande
conquista e ser econômico nas palavras, porque eu
tenho certeza de que vários Senadores e Senadoras
também querem se manifestar, manifestar a sua alegria por esse dia.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
quero inicialmente me congratular com o autor, embora
ele não esteja presente, mas está acompanhando, com
certeza, a nossa sessão, Senador Renan Calheiros,
Senador Eunício Oliveira, Senadora Vanessa Grazziotin,
que participou ativamente dos debates e da votação
na Comissão de Assuntos Sociais.
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Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que viveu
praticamente a vida toda sustentando a sua família a
partir de um táxi. Transformá-lo em um bem de família é uma conquista, Senador Renan Calheiros, para
essas famílias que, de repente, poderiam estar sendo
ameaçadas por uma tentativa de monopólio, oligopólio
que poderia se formar no Brasil. Então, eu acho que
era um risco que nós estávamos correndo. O projeto
atenta para essa questão e abre espaço para uma
conquista extraordinária dos taxistas no Brasil inteiro.
O Ceará está acompanhando, Alagoas está acompanhando, o Brasil inteiro está acompanhando. Isso é
uma vitória, e eu espero celeridade na Câmara. Um
projeto dessa ordem tem que ter prioridade máxima
na Câmara dos Deputados. Que a gente vote numa
velocidade que atenda ao interesse dos taxistas, mas
o interesse dos taxistas é também o interesse de milhares de trabalhadores do Brasil inteiro.
O projeto é terminativo já aqui neste Plenário. Daqui já vai para a sanção presidencial, já percorreu essa
trajetória, essa verdadeira via-crúcis – me auxilia aqui
o Senador Wellington Dias. E nós, diria, não devemos
nos preocupar, mas devemos acompanhar a saída
dele até as mãos da nossa Presidenta, para garantirmos que este projeto seja sancionado rapidamente,
para que esse não seja um presente de Natal, porque
não o é; é uma conquista dos taxistas do Brasil inteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência, o Senador Acir Gurgacz.
Só quero lembrar a V. Exª que ainda temos o projeto
dos autistas, que aguarda votação. Eu sei, evidentemente, que os Srs. Senadores querem se manifestar
em função da importância da matéria.
V. Exª tem o tempo regimental, Senador.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Para
discutir. Sem revisão do orador) – Rapidamente, Sr.
Presidente, só para cumprimentar o Relator, Renan
Calheiros, pelo trabalho. Também quero lembrar o trabalho que o Senador Eunício Oliveira fez na relatoria
deste projeto anteriormente.
Também lembro ao nosso Líder Eduardo Braga
que, na aprovação deste projeto, na vez anterior, ele
sofreu veto da Presidenta. Então, nós temos que trabalhar para que não aconteça a mesma coisa. Nós fizemos muitas reuniões com relação a esse assunto, no
outro projeto, junto com os sindicatos do Brasil inteiro.
Eu quero ainda cumprimentar todos os taxistas,
principalmente os taxistas do meu Estado de Rondônia e, em especial, um taxista lá de Curitiba, o meu tio
Aristides, que, com certeza, está nos acompanhando
pela TV Senado. É um grande taxista, que nos cobra
semanalmente, Senador Eduardo: “cadê o nosso proje-
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to?” Nós ficamos felizes de poder contribuir, juntamente
com os sindicatos, na aprovação desta matéria, que é
da maior importância para todos os taxistas brasileiros.
Então, os cumprimentos ao Relator, aos taxistas e a
todos os Senadores, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, e demais Senadores.
Eu quero apenas dizer da minha alegria e do meu
contentamento no dia de hoje. Nós estamos votando
este projeto de lei e fazemos justiça à família dos taxistas do Brasil.
É um projeto que concluiu sua tramitação na Comissão de Assuntos Sociais, que tenho a honra de presidir, e tive a inteligência e a sabedoria de designar o
competente e valoroso Senador Renan Calheiros para
ser o Relator da matéria. E hoje estamos concretizando.
Sem sombra de dúvida, nós estamos fazendo justiça a essa valorosa categoria, que já estava há milhares
de anos – vamos dizer assim – sem ter a certeza da
garantia de que, de fato, ele era proprietário, detentor
desse alvará que, lamentavelmente, quando ia a óbito,
ele perdia, não ia para o seu espólio, ou seja, não ia
para o seu inventário, e, às vezes, o único bem de raiz
que o taxista tinha era esse ponto de táxi. Entretanto,
hoje nós estamos dando a ele o seu devido valor.
Já tempo atrás, regulamentamos a profissão de taxista, que teve como Relator o Senador Eunício Oliveira,
e, desta feita, estamos concluindo uma nova etapa de
dar a garantia de que o cidadão, de fato, é dono do seu
ponto de táxi. Falo ponto de táxi porque, na verdade, é
uma concessão; entretanto, ele é mais conhecido, como
bem disse Vital do Rêgo, como ponto de táxi.
De maneira que eu quero aqui cumprimentar a
todos, com a certeza absoluta de que nós estamos
fazendo justiça a essa laboriosa categoria de taxistas
que está sujeita a tudo. Milhares já perderam a vida em
detrimento de marginais, de bandidos, e eu sei a luta
para chegar ao fim do dia, resumir aquele pouco que
consegue ganhar e pagar a prestação do seu automóvel, do seu táxi, de pagar a gasolina, de comprar, às
vezes, um pneu e levar o sustento para seus familiares.
De maneira que vocês têm a admiração não só
do Senador Jayme Campos, mas, com certeza, de
todo o povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
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meiro, louvar o parecer e saudar aqui o Relator, Senador Renan Calheiros; saudar também os autores,
desde a Senadora Rosalva, que esteve aqui também
como Relatora; e saudar os taxistas, primeiro, pelas
importantes conquistas que esse projeto traduz. Eu
acho que, claro, o mais evidente é esse da possibilidade de repassar como um direito para outros, ou seja,
ter a autorização para exploração e poder repassar
isso como um direito, como uma obrigação, isento de
tributos. Acho que essa transferência vai desafogar o
Brasil. Acho que isso, inclusive, causava problemas
em muitos Municípios por conta de – eu diria – um
comércio informal, um comércio que, muitas vezes,
penalizava os que trabalham nessa área.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu destaco aqui
os direitos, dado aqui que já era colocado para o autônomo, agora para os auxiliares, que permitem as condições
da aposentadoria e do mecanismo que não permite esse
vínculo empregatício, que geraria uma série de dificuldades. Destaco ainda a importância de que nós temos aqui
uma regulamentação que vai servir para todo o Brasil.
Em nome dos taxistas do meu Estado, do Estado
do Piauí, eu quero aqui, saudando o Antônio Gomes, que
é Presidente do Sindicato, e outros que são dirigentes
das cooperativas, enfim, que fazem um trabalho e que
cobram há muitos anos isso aqui, eu quero saudar a
aprovação e declaro aqui o nosso apoio. O Partido dos
Trabalhadores também estará orientando o voto favorável
e, se Deus quiser, teremos a aprovação. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu, na verdade,
já me sinto contemplado com a fala dos colegas. Mas eu
não poderia deixar de fazer uso da palavra, até porque
no meu Estado... E eu falava aqui para o Senador Rodrigo Rollemberg: só não vai fazer uso da palavra nesta
sessão de hoje – viu, Senador Paim? – aquele Senador
em cujo Estado não houver taxista. Quer dizer, o Estado
que não tem taxista, esse não vai fazer uso da palavra
aqui na sessão de hoje. Como em todos os Estados nós
temos nossos queridos taxistas, todos irão fazer uso da
palavra. Tenha calma, Presidente, por favor.
Mas, Presidente, a minha relação com os taxistas
do meu Estado é uma relação muito próxima. Eu, Senador Paim, perdi meu pai muito cedo, meu pai foi assassinado quando eu tinha 15 anos. Meu pai era dono de um
posto de gasolina e, desde os 15 anos, eu trabalhei de
frentista. E, graças a Deus e aos taxistas do meu Estado,
de quem hoje gozo dessa amizade, a minha entrada na
política foi exatamente por esse apoio que sempre tive.
Mas hoje estou muito feliz e eu vou na linha de alguns Senadores que já fizeram uso da palavra. Aqui nós
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não estamos fazendo nenhum favor. Nós estamos acabando com uma injustiça que era feita com essa classe
tão maravilhosa. E eu me sinto muito feliz de estar aqui
nesta Casa também dando a minha contribuição para que
nós possamos, nesta tarde e noite de hoje, votar esse
projeto do Senador Expedito Júnior, de Rondônia, do
nosso Estado vizinho; parabenizar o Senador pela autoria
do projeto e também parabenizar o Senador Renan Calheiros pelo seu magnífico relatório, que contempla essa
classe, que dá uma contribuição grande ao nosso País.
Quem nunca entrou num táxi, Senador Paim,
em qualquer Estado? Principalmente nas vésperas
de eleição, chega a um taxista e pergunta: Quem ganha eleição aqui nesta cidade? Esses guerreiros são
verdadeiros termômetros, instituto de pesquisa da
melhor qualidade.
Então, eu queria aqui parabenizar todos, parabenizar de coração, em nome dos taxistas do Estado
do Acre, por essa grande vitória que hoje os taxistas
brasileiros estão realizando.
Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Pedro Taques, esse legitimamente vai falar em nome dos taxistas.
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, durante a campanha eleitoral, quando mais de 700 mil mato-grossenses me mandaram
para cá, em todos os comícios diziam o seguinte: “Mas
o senhor é Pedro do Táxi, onde era o seu ponto?”. O
meu nome é Taques, mas nem por isso, Sr. Presidente.
Eu quero homenagear os taxistas do Brasil e do
Estado de Mato Grosso. O meu pai, Sr. Presidente, foi
taxista no início da década de 80. Com isso, eu quero
homenagear os taxistas e dizer que este projeto de lei
– cumprimentar o Senador Renan Calheiros, o Senador
Gim e os demais que trabalharam nesse projeto – traz
dignidade para o cidadão taxista.
Parabéns! O meu nome é Taques, mas poderia
ser Pedro do Táxi, porque eu ando muito de táxi.
Parabéns a vocês!
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência, regimentalmente, vai
prorrogar a sessão pelo tempo que se fizer necessidade, porque temos vários oradores ainda inscritos.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou falar aqui da tribuna para poder falar de
frente para os taxistas da nossa cidade, de Brasília,
que, com muita alegria, hoje comparecem ao Senado
Federal e representam os taxistas de todo o Brasil.
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Quero cumprimentar a Presidente do sindicato, Mariazinha, que está ali, que é uma guerreira de muito tempo e a todos os representantes dos taxistas de Brasília.
Quero dizer que, na verdade, o que o Senado faz hoje
é a justiça. Era um completo absurdo, não tinha sentido
algum, um taxista que investiu para ter uma concessão
não ter o direito de passá-la para os seus descendentes.
O Senado faz essa correção. Mas é muito importante
que faça outras, pela importância desse segmento para
a qualidade de vida das nossas cidades. Também é importante registrar que o Brasil está recebendo grandes
eventos internacionais, como a Copa das Confederações,
a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Portanto, o Governo
deve investir forte na qualificação e capacitação, criando
oportunidades para os taxistas de todo o Brasil.
Assim, em primeiro lugar, quero cumprimentar
o Presidente Sarney que, ao não ler as medidas provisórias, permitiu a votação dessa matéria hoje. Também quero cumprimentar o Relator, Senador Renan
Calheiros, que demonstrou grande sensibilidade. Mas
quero cumprimentar de forma muito especial cada
uma e cada um de vocês, porque essa vitória é uma
vitória dos taxistas de todo o Brasil. Na verdade, hoje,
o Senado fez justiça.
Um grande abraço e parabéns a todos vocês.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Eduardo Lopes.
Senador Aécio Neves, estou com a inscrição na
sequência. V. Exªs podem ficar tranquilos porque estou
seguindo a lista de inscrição.
Com a palavra o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da
mesma forma, representando o Rio de Janeiro, quero
mandar um abraço aos taxistas do meu Estado, lembrando que o nosso hoje Ministro da Pesca, Senador
Marcelo Crivella, foi taxista e sempre me disse que
tínhamos que estar ao lado do trabalhador.
Portanto, quero parabenizar os taxistas e parabenizar o nosso Relator, Senador Renan Calheiros, pelo
brilhante trabalho. Creio que daqui a pouco estaremos
– e acredito que de forma unânime – aprovando essa
lei que beneficia os taxistas.
Parabéns a todos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como

762

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

temos pessoas aguardando a votação e que precisam
viajar, faço um apelo aos meus colegas, sem evidentemente retirar o direito à palavra, para que falem depois
da votação, a fim de que possamos votar os projetos
que estão aguardando deliberação: o dos autistas, especialmente, já que estão fazendo esse apelo.
Eu próprio não estou discursando em homenagem
aos taxistas, exatamente para que nós possamos votar
rapidamente. Esse é o apelo que faço. Todos poderiam
falar depois do voto. Votar primeiro e falar depois, porque é matéria consensual. Nós estamos de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu vou prosseguir, chamando os Senadores que estão inscritos. Aqueles que abrirem mão,
a Presidência evidentemente não vai mais chamá-los.
Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presidente, eu estou inscrito. Eu abro mão da minha fala...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senador Paulo Paim abriu mão.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...para
votar o dos taxistas e, de imediato, o dos autistas.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Presidente, eu falo posteriormente à votação.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senadora Lídice da Mata. (Pausa.)
S. Exª não está no plenário.
Governador de Minas Gerais, Senador Aécio
Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Bem rapidamente,
Sr. Presidente, é apenas para registrar o meu aplauso
a esta iniciativa e a minha homenagem aos taxistas
de todo o Brasil.
Poucas classes são tão vulneráveis hoje – as
incertezas da economia, a violência crescente, principalmente nos grandes centros – como os taxistas.
Nós daremos a eles tranqüilidade a partir da aprovação desta matéria. E o Senado se orgulha de estar
aqui hoje presente, em sua maioria, para render as
homenagens a esses bravos trabalhadores brasileiros.
Vamos votar este projeto e, em seguida, também
outro justíssimo projeto que diz respeito a garantias e
direitos dos autistas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Muito obrigado, Senador.
Senador Marco Antônio Costa.
O SR. MARCO ANTÔNIO COSTA (PSD – TO.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente,
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quero rapidamente saudar o Senador Expedito Júnior
e o Senador Renan Calheiros, por este relatório dele,
importantíssimo para a Nação brasileira.
Por fim, para terminar, quero saudar todos os
taxistas do Brasil por este avanço, por este momento
importantíssimo na vida de cada um, em especial os
taxistas do meu Estado, o Tocantins, que muito têm
ajudado aquela terra.
Um abraço a todos os taxistas. Que nós tenhamos,
de agora para adiante, um novo marco nesta vida tão
trabalhada, tão importante para a economia do Brasil
e para o nosso desenvolvimento.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Encerrada a discussão.
A Presidência esclarece que, nos termos do art.
287 do Regimento Interno, o Substitutivo da Câmara
ao Projeto do Senado será considerado série de emendas e votado separadamente por artigos, parágrafos,
incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do
projeto emendado, salvo aprovação de requerimento
para votação em globo ou por grupo de dispositivos.
Nesse sentido, foi encaminhado à Mesa requerimento para votação, em globo, do Substitutivo da
Câmara.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO
Nº 1.071, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento
Interno do Senado Federal, votação em globo do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 253,
de 2009 (nº 6.359/2009, naquela Casa), do Senador
Expedito Júnior, que altera as Leis nos 12.468, de 26
de agosto de 2011, e 6 094, de 30 de agosto de 1974;
e dá outras providências
Sala das Sessões, de de 2012. – Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Para encaminhar a discussão.
As Senadoras e Senadores que aprovam o presente requerimento permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Votação, portanto, em globo, do substitutivo da
Câmara com o ajuste redacional.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Finalmente aprovado o projeto dos taxistas. (Palmas.)
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão, em votação.
Os. Srs. Senadores que concordam com a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu queria, me permitam, saber se
estão no plenário os taxistas do meu Estado do Mato
Grosso do Sul. (Pausa.) (Palmas.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr.
Presidente, eu gostaria de saudar os taxistas do Estado de Goiás. O meu abraço, principalmente a essa
grande conquista dos nossos taxistas.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Entendendo que há um acordo no
mesmo sentido.
Item 5:
EMENDA(S) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 168, DE 2011
Discussão, em turno único, das emendas da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 168,
de 2011 (nº 1.631, de 2011 naquela Casa), de
iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, que institui a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista.
Pareceres sob os nºs 1.517 e 1.518 das Comissões
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– de Assuntos Sociais, Relator Senador Lindbergh Farias, relatório favorável às Emendas
da Câmara nºs 1 a 3; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Wellington Dias, favorável
às Emendas da Câmara nºs 1 e 2, com ajustes
redacionais e pela rejeição da Emenda nº 3.
Discussão das emendas da Câmara, em turno
único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação, em globo, das Emendas da Câmara nºs
1 e 2; pareceres favoráveis, com ajustes redacionais,
nos termos do art. 286, I, do Regimento Interno.
Para encaminhar. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, as Srªs
e os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
(Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Votação da Emenda da Câmara nº 3,
de parecer contrário da Comissão de Direitos Humanos e favorável da Comissão de Assuntos Sociais,
nos termos do art. 286, inciso I, do Regimento Interno.
Para encaminhar. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, as Srªs e
os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão, em votação.
Os. Srs. Senadores que concordam com a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Quero apenas e tão-somente: eu encaminhei a Emenda nº 3 como parecer contrário.
Os senhores aprovaram o parecer contrário.
Portanto, a Emenda nº 3 foi rejeitada pelo Plenário, para que não fique nenhuma dúvida.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Correto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não houve, da parte da Presidência,
nenhum deslize, apenas para que não paire nenhuma dúvida.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Correto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Encaminhei o parecer contrário à Emenda nº 3. Foi aprovado o parecer e não a emenda.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Rodrigo Rollemberg.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cumprimentar o Senador Wellington Dias,
cumprimentar o Senador Paulo Paim e, na verdade,
cumprimentar a todo o Senado pela aprovação deste
projeto; registrar, com muita alegria, aqui a presença
das Deputadas Federais Mara Gabrilli e Rosinha da
Adefal, que têm desenvolvido um trabalho da maior
importância na luta para melhorar as condições das
pessoas com deficiência.
É importante registrar que o Senado, hoje, dá
mais um passo importante no sentido de implementar
a convenção da ONU sobre os direitos das pessoas
com deficiência, aprovado pelo Congresso Nacional,
com status constitucional.
Portanto, eu quero cumprimentar o Senador
Wellington, cumprimentar o Senador Paulo Paim, cumprimentar as Deputadas Mara Gabrilli e Rosinha da
Adefal, cumprimentar o Deputado Romário, que também, na Câmara dos Deputados, tem desenvolvido
trabalho importante na luta em defesa das pessoas
com deficiência, e hoje, mas uma vez, ganha o Brasil
com a aprovação desse projeto pelo Senado Federal.
Parabéns a todos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Wellington Dias e Senadora
Lúcia Vânia, eu preciso que V. Exas sejam objetivos.
A SRa LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Cedeu para mim, Sr. Presidente.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Com prazer, Sr. Presidente.
A SRa LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem
revisão da oradora.) – Obrigada, Senador.
Sr. Presidente, eu quero aqui me associar às falas
dos Senadores que me antecederam, cumprimentar os
taxistas por essa grande conquista que tiveram. Quero
cumprimentar o Senador Renan Calheiros pela sua atuação, pela sua sensibilidade de colocar esse projeto em
votação, e cumprimentar também a grande conquista.
O Senador Wellington foi relator desse grande projeto que é voltado para a pessoa com deficiência. Hoje,
esta Casa está de parabéns. Nós vamos presentear
o Brasil com muita sensibilidade. Esses dois projetos
representam muito das nossas conquistas sociais e
representam muito para aquelas pessoas que esperam
a regulamentação das suas profissões.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Wellington Dias, eu vou pedir
objetividade, porque nós temos ainda quatro ou cinco
projetos que esperam na fila para discussão e votação.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Serei rápido, Sr. Presidente.
Primeiro, quero fazer um registro importante,
Sr. Presidente. Nós estamos votando esse projeto na
semana em que está sendo realizada, em Brasília, a
Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência. Ainda
ontem esteve lá a Presidenta Dilma e vários Ministros
e Ministras. Aqui, hoje, estão vários representantes de
Estados brasileiros. Eu destaco as entidades, Sr. Presidente, que foram autoras desse projeto e o apresentaram à Comissão de Direitos Humanos. Ali, fizemos
uma proposta para sair como um projeto da Comissão
de Direitos Humanos, por isso eu quero saudar o Senador Paulo Paim por essa iniciativa e – me permita
–, em nome do Fernando, todas as mulheres e todos
os homens que participam dessa luta.
Destaco também o trabalho da Câmara dos Deputados, da Deputada Mara Gabrilli e também da Rosinha da Adefal, que tiveram um papel importante, e
o Romário também, que é pai de uma pessoa com
deficiência.
Sr. Presidente, permita-me, em nome de todos
que participam dessa luta, fazer uma homenagem especial. Eu acho que, para mim, para a Rejane, a minha
esposa, que está aqui hoje, Deputada Estadual lá pelo
Piauí, com lideranças, o Secretário Helder Jacobina
e tantos outros... Mas quero fazer aqui um registro
importante, Sr. Presidente. Nós votamos aqui, no ano
passado e este ano, muitos projetos, mas nenhum deles me toca mais o coração do que este. Afinal, não
posso negar, é, de tudo o que aprendi com Daniele,
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minha filha, uma criança autista. Ela, com certeza, é
a minha grande professora. Foi com ela que aprendi,
que ganhei sensibilidade para essas causas.
Por isso, todos que foram relatores, como a Gabrilli, lá na Câmara, o Lindbergh, a Ana Rita, o Senador
Paim, a Angela, enfim, todos que participaram desse
trabalho, eu acho que é uma vitória importante.
Pode parecer uma coisa simples, mas não é.
Aqui, nós estamos assegurando direitos, uma rede de
proteção à família, a garantia de que essas pessoas
terão matrícula na escola regulamentar e, havendo a
necessidade, vão poder ter a condição de uma escola
especial. Isso nos anima à luta em relação ao deficiente auditivo, ao deficiente visual, enfim, poder avançar
cada vez mais.
É por isso que eu comemoro. Agradeço a Deus e
a todos que participaram, aqui, desse importante trabalho. Obrigado ao Senado Federal, por essa importante
vitória do Brasil. Parabéns aos autistas, parabéns aos
que lutam pelas causas das pessoas com deficiência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu só quero registrar o esforço de vários, mas, em especial, do Senador Wellington Dias,
até porque tem, realmente, sempre, desde o início do
seu mandato, se dedicado à causa, assim como o Senador Lindbergh.
Com a palavra, o Senador Sérgio Petecão. Senador Gim, em seguida.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu sei que nós temos
alguns projetos pendentes e precisamos de uma certa celeridade, mas eu não podia deixar de fazer uso
da palavra para parabenizar as Deputadas que estão
aqui, colegas Deputadas, os Deputados, na pessoa
do Senador Wellington, que se empenhou, de corpo e
alma, nessa luta, e fazer um reconhecimento.
Nós temos um time de futebol, da Câmara e do
Senado, que já visitou vários Estados brasileiros. Queria
parabenizar também o Deputado Romário, que é um
grande baluarte dessa luta das pessoas com deficiência. Não vejo o Romário aqui, nesta sessão de hoje,
mas eu não poderia deixar de parabenizar o Deputado
Federal Romário, pela sua luta, também, em prol das
pessoas com deficiência.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Gim.
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O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senador Inácio Arruda. Da mesma forma, muito
rapidamente, parabenizo, mais uma vez, o Senado da
República, todos aqueles que participaram, Senador
Paim, Senador Fernando Collor, que não se encontra,
Senador Wellington, Senador João Vicente Claudino,
Senador Lindbergh, Senador Petecão, todos aqueles
que participaram dessa luta, e agradeço, porque, no
Senado, é a segunda vez, agora, rapidamente, nesses
últimos 90 dias, que nós aprovamos projetos importantes para as pessoas que têm deficiência. Tivemos
aquele da aposentadoria especial, que já se encontra
na Câmara Federal, e agora este projeto.
Então, parabenizo o Senado porque realmente
nós estamos fazendo leis para aqueles que mais precisam e esse é um motivo de alegria para todos nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cumprimentar o conjunto dos Senadores e os Deputados que se
dedicaram a essa causa. Na semana da Conferência
das Pessoas com Deficiência, nós aprovamos aqui um
projeto com essa qualidade, com esse esforço e com
a compreensão que foi desenvolvida na Comissão de
Assuntos Sociais. Eu mesmo acompanhei o pronunciamento de V. Exª, no plenário da Comissão de Assuntos
Sociais, na busca do aperfeiçoamento da proposição.
Acho que é uma grande conquista dos autistas,
das mães, dos pais. No nosso Estado, quero destacar a
médica e mãe, sobretudo, Fátima Dourado, e, em nome
dela, cumprimentar todas as mães, todos os pais e todas
as famílias que lidam com as pessoas que têm deficiência
e que precisam de uma legislação justa, que reconheça
as suas dificuldades e, sobretudo, as suas potencialidades, como que cada um desses homens e mulheres vai
ajudar o nosso País se nós oferecermos as condições.
Acho que é isso que nós estamos buscando fazer aqui no Congresso Nacional, especialmente no
Senado da República.
Parabéns, Relatores, na nossa Casa, também na
Câmara. Foi citado aqui o Romário, o Lindbergh, que
têm uma relação direta com essas causas nas suas
famílias. Eu tenho um irmão portador de deficiência,
ficou tetraplégico, que acompanha, tem uma capacidade extraordinária política, profissional, trabalha, quer
dizer, mostrando a sua capacidade.
Então, acho que nós podemos cumprimentar esses
homens e essas mulheres no seu esforço de fazer com
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que o conjunto da sociedade compreenda a sua condição e, sobretudo, dando oportunidade para que eles
possam ajudar este País extraordinário, que é o Brasil.
Parabéns a todos e parabéns também a todos
que estão acompanhando a Conferência das Pessoas
com Deficiência aqui em Brasília.
Parabéns, Sr. Presidente, por esse êxito do Congresso Nacional, especialmente, agora, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há informação, sobre a mesa, de que
nós temos acordo para votarmos dois projetos ainda:
o Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 2012 (nº 4.230,
de 2012, na Casa de origem), de iniciativa do Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação de três
varas federais no Estado do Amapá.
Consulto as Lideranças se há acordo para que
a Presidência possa colocar em discussão e votação
o presente projeto.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, foi
feito acordo de todos os Líderes, sim, senhor, nesse
projeto e também no projeto dos casos da Defensoria.
A Defensoria também tem o acordo montado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Gim, a respeito do da Defensoria, a informação que nos chega aqui é que o
Senador Alvaro Dias não tem acordo para votação do
projeto da Defensoria. Por isso, é que eu só estou falando de dois projetos.
Pois não, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Presidente, há acordo para a votação do requerimento de
urgência para que o projeto venha à pauta na terça-feira, quando o Plenário estará completo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esse acordo nós já havíamos feito
anteriormente.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 115, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 115, de 2012 (nº 4.230/2012, na Casa de
origem), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe sobre a criação de 3 (três) varas federais no
Estado do Amapá e sobre a criação de cargos efetivos
e em comissão e funções de confiança nos Quadros
de Pessoal da Justiça Federal e do Superior Tribunal
de Justiça, e dá outras providências.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, Relator: Senador Francisco Dornelles, com parecer favorável ao projeto, que
será publicado na forma regimental.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento desta discussão.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, apenas consultei outras Lideranças e concordamos, então, em deliberar sobre o Projeto da Defensoria Pública ainda hoje.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a permissão e agora com o acordo
amplo, a Presidência vai colocar em votação.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente,
venho aqui agradecer publicamente a compreensão do
Senador Alvaro Dias e do Senador Pedro Taques porque eles são defensores da nossa Defensoria também.
Então, muito obrigado, Senador Alvaro Dias. Muito
obrigado, Senador Pedro Taques.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – O
DEM também encaminha “sim”, Sr. Presidente. Também concorda com a votação.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem. Esse projeto é importante para
a consolidação da Defensoria Pública.
Concordo que seja votado hoje, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo a manifestação de todas
as Lideranças presentes no plenário, a Presidência entende, então, que há realmente acordo para que possamos votar também o projeto dos defensores públicos.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – O PSD
também, atendendo ao apelo do Senador Gim, nós
iremos apoiar a proposta.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Srs. Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 115, DE 2012
(Nº 4.230/2012, na Casa de origem,
de Iniciativa do Superior Tribunal de Justiça)
Dispõe sobre a criação de 3 (três) varas
federais no Estado do Amapá e sobre a
criação de cargos efetivos e em comissão
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e funções de confiança nos Quadros de
Pessoal da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas 3 (três) varas federais na jurisdição do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a
serem instaladas no Município de Macapá, no Estado
do Amapá.
Parágrafo único. As varas de que trata este artigo,
com os respectivos cargos de Juiz Federal e de Juiz
Federal Substituto, cargos efetivos e em comissão e
funções comissionadas constantes dos Anexos I e II,
serão implantadas pelo Tribunal Regional Federal da
1ª Região, observada a disponibilidade de recursos
orçamentários, em consonância com o disposto no §
1° do art. 169 da Constituição Federal.
Art. 2° Cabe ao Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, mediante ato próprio, estabelecer a competência das varas criadas por esta Lei de acordo com
as necessidades locais.
Art. 3° São acrescidos ao quadro de juízes e de
servidores da Justiça Federal de primeiro grau da 1ª
Região os cargos e as funções constantes dos Anexos I e II.
Parágrafo único. Dentre os cargos e funções comissionadas criados, são distribuídos para a área meio
da Seção Judiciária do Estado do Amapá 28 (vinte e
oito) cargos de Analista Judiciário, 5 (cinco) funções
comissionadas FC-5 e 9 (nove) funções comissionadas FC-2.
Art. 4° Ficam criados, no Quadro de Pessoal do
Superior Tribunal de Justiça, os cargos em comissão
constantes do Anexo III.
§ 1° A implementação do disposto no caput observará o previsto no § 1° do art. 169 da Constituição
Federal e nas normas pertinentes da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.
§ 2° O Superior Tribunal de Justiça baixará os
atos necessários à aplicação do disposto neste artigo.
Art. 5° As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal de primeiro grau
e ao Superior Tribunal de Justiça no orçamento geral
da União.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 114, DE 2012
Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2012 (nº
4.682/2012, na Casa de origem, da Deputada Manuela D’Ávila e outros Deputados), que
institui o Programa de Cultura do Trabalhador;
cria o Vale Cultura; altera as Leis nºs 8.212,
de 24 de julho de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a Consolidação das Leis
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Trabalhistas, a chamada CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e dá outras providências.
A matéria depende de pareceres das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Educação,
Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há sobre a mesa parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania; Relator: Senador
Eduardo Braga, é favorável ao projeto, que será publicado na forma regimental.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador Renan
Calheiros, para proferir parecer, em substituição à Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
PARECER Nº 1.555, DE 2012-PLEN
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o projeto de lei institui o
Programa de Cultura do Trabalhador, o Vale Cultura,
com a finalidade de garantir, fomentar e ampliar o acesso dos cidadãos brasileiros aos bens e serviços culturais, estimulando a visita e o acesso a equipamentos e
eventos artísticos e culturais, de forma, Sr. Presidente,
a proporcionar à população o pleno exercício de seus
direitos sociais à cultura e estimular a geração de trabalho, renda e emprego por meio de um maior e mais
democrático desenvolvimento da economia popular.
Com relação à juridicidade, Sr. Presidente, nada
podemos colocar.
Com relação ao mérito, a aprovação desse projeto
mostra-se bastante oportuna, porque, Sr. Presidente,
o Vale Cultura promoverá a universalização do acesso e fruição de bens e serviços culturais, estimulará
a visitação a estabelecimentos e serviços culturais e
artísticos e incentivará o acesso a eventos e espetáculos culturais e artísticos, fortalecendo a demanda
agregada da economia da cultura.
Portanto, Sr. Presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara
nº 114, de 2012.
Esse é o voto do Relator Eduardo Braga – nosso querido amigo Senador Eduardo Braga –, Líder do
Governo no Senado Federal e Relator desta matéria, a
quem tenho a honra de substituir nesse momento para
proferir esse parecer, fazer a leitura do seu parecer.
É o voto.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O parecer, portanto, é favorável. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Para encaminhar.
Não havendo quem queira encaminhar, em votação. As Senadoras e a Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 114, DE 2012
(Nº 4.682/2012, na Casa de origem, da Deputada
Manuela D’ Ávila e outros)
Institui o Programa de Cultura do Trabalhador; cria o vale-cultura; altera as Leis nºs
8.212, de 24 de julho de 1991, e 7.713, de
22 de dezembro de 1988, e a Consolidação
das Leis do Trabalho-CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Cultura, o Programa de Cultura do Trabalhador,
destinado a fornecer aos trabalhadores meios para o
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura.
Art. 2° O Programa de Cultura do Trabalhador
tem os seguintes objetivos:
I – possibilitar o acesso e a fruição dos produtos
e serviços culturais;
II – estimular a visitação a estabelecimentos culturais e artísticos; e
III – incentivar o acesso a eventos e espetáculos
culturais e artísticos.
§1º Para os fins deste Programa, são definidos
os serviços e produtos culturais da seguinte forma:
I – serviços culturais: atividades de cunho artístico e cultural fornecidas por pessoas jurídicas, cujas
características se enquadrem nas áreas culturais previstas no 2°; e
II – produtos culturais: materiais de cunho artístico, cultural e informativo, produzidos em qualquer formato ou mídia por pessoas físicas ou jurídicas, cujas
características se enquadrem nas áreas culturais previstas no § 2°.
§ 2° Consideram-se áreas culturais para fins do
disposto nos incisos I e II do § 1°:
I – artes visuais;
II – artes cênicas;
III – audiovisual;
IV – literatura, humanidades e informação;
V – música; e
VI – patrimônio cultural.
§ 3° O Poder Executivo poderá ampliar as áreas
culturais previstas no § 2°.
Art. 3° Fica criado o vale-cultura, de caráter pessoal e intransferível, válido em todo o território nacional,
para acesso e fruição de produtos e serviços culturais,
no âmbito do Programa de Cultura do Trabalhador.
Art. 4° O vale-cultura será confeccionado e comercializado por empresas operadoras e disponibili-
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zado aos usuários pelas empresas beneficiárias para
ser utilizado nas empresas recebedoras.
Art. 5° Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I – empresa operadora: pessoa jurídica cadastrada no Ministério da Cultura, possuidora do Certificado
de Inscrição no Programa de Cultura do Trabalhador
e autorizada a produzir e comercializar o vale-cultura;
II – empresa beneficiária: pessoa jurídica optante pelo Programa de Cultura do Trabalhador e autorizada a distribuir o vale-cultura a seus trabalhadores
com vínculo empregatício, fazendo jus aos incentivos
previstos no art. 10;
III – usuário: trabalhador com vínculo empregatício com a empresa beneficiária;
IV – empresa recebedora: pessoa jurídica habilitada pela empresa operadora para receber o vale-cultura como forma de pagamento de serviço ou
produto cultural.
Art. 6º O vale-cultura será fornecido aos usuários
pelas empresas beneficiárias e disponibilizado preferencialmente por meio magnético, com o seu valor expresso em moeda corrente, na forma do regulamento.
Parágrafo único. Somente será admitido o fornecimento do vale-cultura impresso quando comprovadamente inviável a adoção do meio magnético.
Art. 7º O vale-cultura deverá ser fornecido ao
trabalhador que perceba até 5 (cinco) salários mínimos mensais.
Parágrafo único. Os trabalhadores com renda
superior a 5 (cinco) salários mínimos poderão receber
o vale-cultura, desde que garantido o atendimento à
totalidade dos empregados com a remuneração prevista no caput, na forma que dispuser o regulamento.
Art. 8º O valor mensal do vale-cultura, por usuário, será de R$50,00 (cinquenta reais).
§ 1º O trabalhador de que trata o caput do art.
7º poderá ter descontado de sua remuneração o percentual máximo de 10% (dez por cento) do valor do
vale-cultura, na forma definida em regulamento.
§ 2º Os trabalhadores que percebem mais de
5 (cinco) salários mínimos poderão ter descontados
de sua remuneração, em percentuais entre 20% (vinte por cento) e 90% (noventa por cento) do valor do
vale-cultura, de acordo com a respectiva faixa salarial,
obedecido o disposto no parágrafo único do art. 7º e
na forma que dispuser o regulamento.
§ 3º É vedada, em qualquer hipótese, a reversão
do valor do vale-cultura em pecúnia.
§ 4° O trabalhador de que trata o art. 7º poderá
optar pelo não recebimento do vale-cultura, mediante
procedimento a ser definido em regulamento.
Art. 9º Os prazos de validade e condições de utilização do vale-cultura serão definidos em regulamento.
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Art. 10. Até o exercício de 2017, ano-calendário
de 2016, o valor despendido a título de aquisição do
vale-cultura poderá ser deduzido do imposto sobre a
renda devido pela pesssoa jurídica beneficiária tributada com base no lucro real.
§ 1º A dedução de que trata o caput fica limitada
a 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido,
observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249,
de 26 de dezembro de 1995.
§ 2º A pessoa jurídica inscrita no Programa de
Cultu¬ra do Trabalhador como beneficiária, de que trata
o inciso II do art. 5º, poderá deduzir o valor despendido a título de aquisição do vale-cultura como despesa
operacional para fins de apuração do imposto sobre
a renda, desde que tributada com base no lucro real.
§ 3º A pessoa jurídica deverá adicionar o valor
deduzido como despesa operacional, de que trata o §
2°, para fins de apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
§ 4º As deduções de que tratam os §§ 1º e 2º somente se aplicam em relação ao valor do vale-cultura
distribuído ao usuário.
§ 5º Para implementação do Programa, o valor
absoluto das deduções do imposto sobre a renda devido de que trata o § 1° deverá ser fixado anualmente na
lei de diretrizes orçamentárias, com base em percentual do imposto sobre a renda de vido pelas pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real.
Art. 11. A parcela do valor do vale-cultura cujo
ônus seja da empresa beneficiária:
I – não tem natureza salarial nem se incorpora à
remuneração para quaisquer efeitos;
II – não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS; e
III – não se configura como rendimento tributável
do trabalhador.
Art. 12. A execução inadequada do Programa de
Cultura do Trabalhador ou qualquer ação que acarrete
desvio de suas finalidades pela empresa operadora ou
pela empresa beneficiária acarretará cumulativamente:
I – cancelamento do Certificado de Inscrição no
Programa de Cultura do Trabalhador;
II – pagamento do valor que deixou de ser recolhido relativo ao imposto sobre a renda, à contribuição
previdenciária e ao depósito para o FGTS;
III – aplicação de multa correspondente a 2 (duas)
vezes o valor da vantagem recebida indevidamente no
caso de dolo, fraude ou simulação;
IV – perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais
de crédito pelo período de 2 (dois) anos;
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V – proibição de contratar com a administração
pública pelo período de até 2 (dois) anos; e
VI – suspensão ou proibição de usufruir de benefícios fiscais pelo período de até 2 (dois) anos.
Art. 13. O § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea y:
“Art. 28. ..........................................................
§ 9° ................................................................
y) o valor correspondente ao vale-cultura.
............................................................... “(NR)
Art. 14. O § 2° do art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:
“Art. 458. ........................................................
§ 2° ................................................................
VIII – o valor correspondente ao vale-cultura.
.............................................................. “(NR)
Art. 15. O art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXIII:
“Art. 6° ...........................................................
XXIII – o valor recebido a título de vale-cultura.
.............................................................. “(NR)
Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data
de sua publicação.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2012
Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2012 (nº
4.367/ 2012, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que dispõe
sobre a criação de cargos de Defensor Público Federal.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador Gim,
para proferir parecer em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Com a palavra o Senador Gim.
PARECER Nº 1.556, DE 2012–PLEN
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Primeiramente, muito
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obrigado, Presidente Moka, muito obrigado, Srªs e
Srs. Senadores.
É com muita honra que faço esse parecer, tendo
em vista que é para mais de 700 novos defensores públicos. Categoria essa que tem que crescer muito no
nosso País, porque cumpre um papel muito importante e defende os mais humildes. A última barreira das
pessoas mais humildes é a Defensoria Pública, onde
esses defensores públicos defendem, realmente, em
todas as instâncias, em todos os graus, aqueles que
mais necessitam de Justiça.
O parecer da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania do Senado da República é pela sua aprovação, louvando, nessa questão, o Poder Executivo, o
Senado da República e o V. Exª, Sr. Presidente, por ter
aceitado votar uma matéria tão relevante no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O parecer, portanto, é favorável.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados. (Palmas.)
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 116, DE 2012
(N° 4.367/2012, na Casa de origem)
(De iniciativa da Presidência da República)
Dispõe sobre a criação de cargos de Defensor Público Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam criados, no quadro da Defensoria
Pública da União, 789 (setecentos e oitenta e nove)
cargos de Defensor Público Federal, de que trata o
art. 19 da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro
de 1994, sendo:
I – 732 (setecentos e trinta e dois) cargos de Defensor Público Federal de Segunda Categoria;
II – 48 (quarenta e oito) cargos de Defensor Público Federal de Primeira Categoria; e
III – 9 (nove) cargos de Defensor Público Federal
de Categoria Especial.
Art. 2° O provimento dos cargos criados por esta
Lei será realizado de forma gradual e será condicionado a expressa autorização em anexo próprio da lei or-

786

Dezembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

çamentária anual, com dotação suficiente, nos termos
do §1° do art. 169 da Constituição Federal.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não há mais matéria em acordo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Só um minuto.
Vou encerrar a Ordem do Dia, porque preciso fazer a votação dos requerimentos de urgência.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 129, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 987, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito 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 literomusicais e de fonogramas.
(Pendente de emissão de pareceres da CCJ
e da CAE.)
3
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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4
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.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 77, DE 2012
Discussão, em turno único, do 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).
Parecer favorável, sob nº 1.359, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Magno Malta.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 380, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que institui a Política Nacional de
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia
e da Faixa de Fronteira.
8
REQUERIMENTO Nº 926, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
926, de 2012, do Senador Delcídio Amaral,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 513, de 2007; e 127, de
2012, por regularem matéria correlata (serviços essenciais para efeito de greve).
9
REQUERIMENTO Nº 938, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 938,
de 2012, do Senador José Agripino, solicitando a

DEZEMBRO 2012

66488 Quinta-feira 06

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 83, de 2007 (que se encontra apensado
ao Projeto de Lei do Senado nº 84, de 2007); e
127, de 2012, por regularem matéria correlata.
10
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
957, de 2012, da Senadora Ana Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 351, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos (juros e correção
monetária no âmbito da Justiça do Trabalho).
11
REQUERIMENTO Nº 963, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
963, de 2012, do Senador Humberto Costa,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 300, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(crimes contra o sistema financeiro nacional).
12
REQUERIMENTO Nº 979, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 979,
de 2012, do Senador Paulo Paim, solicitando o
desapensamento do Projeto de Lei da Câmara nº
130, de 2011, do Projeto de Lei do Senado nº 136,
de 2011, a fim de que tenham tramitação autônoma (proteção à mulher nas relações de trabalho).
13
REQUERIMENTO Nº 988, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 988, de 2012, do Senador Sérgio Souza,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 405, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (doação de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano).
14
REQUERIMENTO Nº 989, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 989, de 2012, do Senador Sérgio Souza,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 405, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
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15
REQUERIMENTO Nº 990, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 990,
de 2012, do Senador José Agripino, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 69, de 2012 (que se encontra apensado
aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011;
e 341, de 2012); e 179, de 2012, por regularem
matéria correlata (licença-paternidade).
16
REQUERIMENTO Nº 991, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
991, de 2012, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 179, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (licença-paternidade).
17
REQUERIMENTO Nº 992, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
992, de 2012, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 48, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (estações de apoio a condutores de
veículos de carga e passageiros).
18
REQUERIMENTO Nº 999, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
999, de 2012, do Senador Armando Monteiro,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(adicional por tempo de serviço).
19
REQUERIMENTO Nº 1000, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.000, de 2012, do Senador Wilder Morais,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(adicional por tempo de serviço).
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/PMDB
– MS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO
Nº 1.072, DE 2012

REQUERIMENTO
Nº 1.073, 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 advogado Alberto
Simonetti Cabral Neto, por ter sido eleito Presidente
da Seccional da OAB do Amazonas encabeçando a
chapa “Advocacia Unida”, no dia 30 de Novembro de
2012, bem como seja encaminhado o referido voto no
seguinte endereço: Avenida Umberto Calderaro Filho,
2000, Bairro Adrianópolis, CEP: 69.057-21. Manaus/AM.

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, ao Instituto de Educação do Amazonas (IEA), por completar 132 anos, no
dia 04 de Novembro de 2012, bem como seja encaminhado o referido voto a gestora do IEA: Professora Shirley de Souza, no seguinte endereço: IEA; Rua
Ramos Ferreira 909, Centro, Manaus/AM. 69010120.

Justificação

O Instituto de Educação do Amazonas é uma
das escolas públicas mais famosas de Manaus. Nasceu da necessidade de se ter na então Manaós uma
Escola Tradicional que formasse professores para o
exercício do magistério.
Instituto de Educação do Amazonas (IEA) completou
132 anos no último dia 4 de novembro e em comemoração à data, a escola promoveu uma exposição de arte e
cultura com obras confeccionadas por seus funcionários.
Mantido pelo Governo do Estado e administrada pela
Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o IEA foi inaugurado em 1880 e é uma das mais tradicionais instituições
de educação básica em funcionamento no Amazonas. Hoje,
atendendo a aproximadamente mil estudantes, a escola
funciona com o ensino na modalidade de tempo integral.
A ideia de realizar a exposição cultural surgiu com
o objetivo de marcar a data comemorativa em homenagem aos 132 anos da escola e também como uma
forma de valorizar o talento dos servidores que atuam
na instituição. A programação, que contou a contou
com a presença de alunos, ex-alunos e do secretário
de Estado de Educação, Rossieli Soares, foi realizada
a apresentação do Coral do IEA, a leitura de poemas
e apresentação da equipe de ginástica acrobática formada por alunas do colégio.
O IEA atende a 1.100 alunos do ensino médio
e fundamental e uma das metas para 2013 é investir
ainda mais no projeto ‘De Olho no Futuro’ que prepara
o aluno IEA para os processos seletivos, vestibulares
e abraçar futuramente uma profissão.
Parabéns ao IEA, por essa gestão de resultados significativos para a comunidade escolar e parabéns pela melhoria na qualidade de educação no estado do Amazonas.
Sala das Sessões, 5 de Dezembro de 2012. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

Após oito horas de apuração dos votos, Simonetti
Neto foi eleito o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM), na noite
do dia 30 de Novembro de 2012. A eleição ocorreu de
8h às 16h, na sede do órgão, localizada na Rua Paraíba, Bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.
Segundo o presidente da Comissão Eleitoral, Mário Augusto, o novo presidente da OAB-AM foi eleito com
1.593 votos, Oldeney Valente foi o segundo colocado com
1.085, e Miquéias Fernandes o terceiro com 250 votos.
Ainda segundo Mário Augusto, a eleição foi realizada somente em Manaus e Simonetti Neto era
vice-candidato do atual presidente do órgão Fábio
Mendonça. O novo presidente assume o comando da
OAB-AM no triênio 2013-2016.
É com enorme alegria que recebo esta notícia,
fico muito feliz e espero que você seja um exemplo
para outras mulheres.
Uma das ações que serão desenvolvidas na
gestão dele é a criação de subseções em municípios
do interior do Amazonas. Em diversos momentos da
história política do Brasil, como a aprovação da Lei da
Ficha Limpa, a OAB esteve presente e é uma defensora dos interesses comuns a todos. No Amazonas, a
OAB acompanha vistorias realizadas em presídios e
somos defensores intransigentes dos direitos humanos
em todas as suas esferas
Fico muito feliz com o resultado da eleição, acredito que a chapa “Advocacia Unida” está muito preparada e vai fazer uma ótima gestão, sei que a chapa
“Advocacia Unida” vai dar continuidade ao belo trabalho
do Fábio Mendonça que está deixando a presidência
da OAB/AM.
Parabéns a Advocacia Unida, encabeçada pelo
atual vice-presidente da entidade, Alberto Simonetti
Neto, ao lado do advogado Marco Aurélio Choy, meus
sinceros votos de estima a apreciação, desejo-lhes um
excepcional mandato na Ordem.
Sala das Sessões, 5 de Dezembro de 2012. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Justificação

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO
Nº 1.074, DE 2012
Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, e considerando a competência
exclusiva do Congresso Nacional de fiscalizar e controlar
os atos do Poder Executivo, prevista no inciso X do art.
49 da Carta Magna, requeiro sejam solicitados ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior as seguintes informações sobre a
atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) junto ao Grupo Marfrig:
1. Que critérios norteiam as decisões de participação do BNDES junto ao Grupo Marfrig, especialmente no que diz respeito à participação acionária e
concessão de empréstimos?
2. Como se justificam esses aportes a custos
subsidiados a uma grande empresa que, ao menos
teoricamente, teria acesso a outras fontes baratas nos
mercados internacionais de capitais?
3. Por que a escolha da Marfrig, dentre todas as
empresas do setor?
4. Por que a forte preferência pela indústria de
carnes e não outros setores econômicos notoriamente
mais dinâmicos, como os de tecnologia da informação
e novos materiais, ou mesmo de infraestrutura?
5. Qual é exatamente, em números, a participação
do BNDES e da BNDESPAR junto ao Grupo Marfrig, seja
na forma de participações, empréstimos, avais e garantias, assistência técnica, ou qualquer outra modalidade
de relacionamento financeiro, jurídico ou técnico? Qual
a justificativa estratégica para esse posicionamento?
6. Recentemente, o Grupo Marfrig anunciou a realização de uma oferta pública de ações. Na qualidade de
detentor de debêntures conversíveis, o BNDES poderia
exercer esse direito agora em condições financeiras vantajosas, tendo em vista o baixo preço atual das ações
da empresa. Todavia, a instituição abriu mão de um ganho imediato vultoso, da ordem de R$ 1 bilhão segundo
algumas estimativas, e decidiu que só converterá até
1/3 (um terço) do montante total da oferta, basicamente
preservando sua participação acionária corrente. Qual
é a fundamentação financeira desta decisão? Como
ela se insere no planejamento estratégico do banco?
7. O BNDES não tem qualquer participação na
gestão ou nas decisões estratégicas da Marfrig, assim
como de outras empresas nas quais detém interesses
financeiros, o que parece adequado em face da função
primordial do banco. Ao mesmo tempo, diversos analistas têm chamado a atenção para pontos vulneráveis no
balanço da Marfrig, em particular seu alto nível de endividamento de curto prazo, naturalmente decorrente de
iniciativas como, por exemplo, a aquisição de outras com-
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panhias, elas próprias em dificuldades financeiras. Como
o BNDES avalia a gestão da empresa? Que mudanças
entende desejáveis em sua orientação estratégica?
Justificação
Ao longo dos últimos anos, o BNDES não só
ampliou significativamente seus desembolsos (de R$
38,2 bilhões em 2002 para cerca de R$ 150 bilhões
em 2012), mas também passou a promover algumas
“multinacionais brasileiras”, inclusive estimulando fusões e aquisições, financiando investimentos, concedendo empréstimos a juros favorecidos ou participando
diretamente no capital societário das empresas, notadamente por meio de sua subsidiária BNDES Participações S.A. (BNDESPAR).
Um dos setores eleitos foi o de alimentos, onde
o Grupo Marfrig, de alimentos à base de carnes, detentor de marcas como Seara, passou a contar com
substantivos aportes do banco de investimentos, tanto na forma de empréstimos quanto de participação
acionária. Hoje, a instituição detém cerca de 14% do
capital da Marfrig.
Trata-se de recursos públicos, com origem majoritária no próprio Tesouro Nacional e no Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), cuja fonte principal são os
tributos do PIS/PASEP, cabendo, portanto, o máximo
de transparência quanto à sua aplicação.
Infelizmente, os empréstimos subsidiados concedidos pelo BNDES, têm sido realizados sem que
sejam disponibilizadas informações completas sobre
aspectos importantes dessas operações, como seu
próprio custo fiscal e os critérios que norteiam a seleção dos beneficiários. O mesmo problema de falta
de transparência ocorre no que diz respeito às participações acionárias e outras relações financeiras do
banco com empresas privadas.
Incumbe ao Congresso Nacional e em particular
ao Senado Federal acompanhar e fiscalizar as atividades do BNDES, de forma a assegurar que o Banco
cumpra com sua missão institucional e justifique sua
função social. É o caso do relacionamento do banco
com o Grupo Marfrig, que justifica seja encaminhado
ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior o presente requerimento de informações.
Sala das Sessões, – Senadora Vital do Rego.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO
Nº 1.075, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do Art. 13 c/c art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da casa no dia 3 de dezembro de 2012, com ônus
para a Casa, objetivando presidir Audiência Pública da
CPI – Tráfico de Pessoas, em Natal/RN.
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Sala das Sessões, de dezembro de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.557 e 1.558, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo pelo arquivamento do Ofício nº S/22, de 1998.
A Presidência, em cumprimento à sua conclusão,
encaminha a matéria ao Arquivo.
Será feita a devida comunicação ao Supremo
Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 337,
de 2012, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 438, de 2007.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 337/2012/CMA
Brasília, 28 de novembro de 2012
Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 438, de 2007
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou em decisão terminativa, na 49ª Reunião
Ordinária de 27-11-2012, o Projeto de Lei do Senado
nº 438, de 2007, de autoria do Senador Gerson Camata, que “Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.962, de
11 de outubro de 2004”, com a emenda nº 2–CMA.
Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com referência ao Ofício nº 337, 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 (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios
nºs 713 e 725, de 2012, do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados, encaminhando os autógrafos
das seguintes matérias, respectivamente:
– Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2010,
que altera o §2º do art. 3º e revoga o §3º do
art. 3º e o art. 4º, todos do Decreto-Lei nº 467,
de 13 de fevereiro de 1969, sancionado e convertido na Lei nº 12.730, de 2012; e
– Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 191, de 2010 (nº 2.881/2004,
na Casa de origem), que institui o Sistema de
Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro – SIPRON e revoga o Decreto-Lei nº 1.809, de 7
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de outubro de 1980, sancionado e convertido
na Lei nº 12.731, de 2012.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 713/12/PS – GSE
Brasília, 4 de dezembro de 2012
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 7.827, de 2010, do Senado Federal (PLS nº 130/10), que “Altera o § 2º do
art. 3º e revoga o § 3º do art. 3º e o art. 4º, todos do
Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969”, foi
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta
da República convertido na Lei nº 12.730, de 14 de
novembro de 2012.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
Of. nº 725/12/PS – GSE
Brasília, 4 de dezembro de 2012
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 2.881, de 2004, do Poder
Executivo (PLC nº 191/10), que “Institui o Sistema de
Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro – SIPRON
e revoga o Decreto-Lei nº 1.809, de 7 de outubro de
1980”, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora
Presidenta da República e convertido na Lei nº 12.731,
de 21 de novembro de 2012.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, primeiramente, o Senador
Wellington Dias. Logo em seguida, Senador Randolfe
Rodrigues.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só louvar aqui a aprovação também desse projeto.
Aliás, hoje é um dia de importantes aprovações nesta
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Casa. Queria saudar a aprovação desses 789 cargos
para todo o Brasil de Defensores Públicos Federais.
Como governador, nós criamos e fizemos concurso para vários cargos no Estado do Piauí. Inclusive,
proporcionalmente, ainda hoje é o Estado que mais tem
a presença de Defensores Públicos. São, na verdade,
advogados dos mais pobres, dos que mais precisam.
Por essa razão que comemoro aqui com as entidades.
Em nome dos Defensores Públicos Federais do
meu Estado, eu queria aqui saudar essa importante
vitória.
Muito obrigado – o Estado do Piauí.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Estou na sequência.
Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues e Senador Renan Calheiros; depois V. Exª, Senador Inácio.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero cumprimentar a Mesa, cumprimentar todos os
Senadores pelo conjunto de matérias que aprovamos
nesta tarde: o projeto dos taxistas e, em especial, o
projeto de lei que cria três novas varas federais no
meu Estado do Amapá, indispensáveis para a prestação jurisdicional, para ampliar e contemplar as necessidades que tem a Justiça Federal no âmbito do
Estado do Amapá.
Quero agradecer aos líderes, agradecer ao Plenário e agradecer a V. Exª pelo encaminhamento e
aprovação das matérias, em especial por essa matéria
fundamental para o Amapá.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu queria, com a aquiescência de V. Exª (Fora do microfone.) trazer uma informação aqui para o Senado.
Não sei se poderia fazê-lo agora ou se seria prudente
aguardar.
É sobre um convite que recebi hoje do Vice-Governador de São Paulo, nosso querido Guilherme
Afif Domingos, para participar, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, de um ato público na capital, em que entidades defendem a sanção integral do projeto de lei
da transparência tributária para o consumidor.
O evento, Sr. Presidente – o Senador Sérgio
Petecão participou desse evento hoje em São Paulo
–, denominado simpaticamente de Não Veta, Dilma!,
mobilização na perspectiva de que a Presidente Dilma
preserve integralmente o texto do projeto de lei que foi
aprovado, no último dia 13 de novembro, na Câmara
dos Deputados.
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Eu, Sr. Presidente, não pude participar e recordo-me que, quando ainda era Presidente do Senado,
subscrevemos, em primeiro lugar, esse projeto como
consequência de uma campanha nacional que coletou
1,5 milhão de assinaturas, para que o consumidor tenha garantido o direito constitucional de ter publicado
o valor do imposto no produto ou no serviço.
Isso é direito constitucional, Sr. Presidente. Fui
Constituinte, votamos esse direito na Constituição,
consagramos esse direito, acontece no mundo todo,
não agrega custo, pelo contrário, é muito importante
que a Presidente Dilma observe esse projeto aprovado
aqui, por unanimidade, no Senado Federal e agora, na
última semana, aprovado na Câmara dos Deputados,
que garante ao consumidor brasileiro a transparência
tributária.
De modo que, era esse o registro que gostaria
de fazer, graças à benevolência de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Quero informar V. Exªs. Senador Inácio Arruda, Senador João Capiberibe, Senador João
Costa e, logo em seguida, Senador Sérgio Petecão.
Estou tomando precaução de inscrever quando
V. Exªs levantam o microfone.
Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
rapidamente para cumprimentar os nossos Parlamentares de como agiram hoje na Comissão de Constituição
e Justiça, votando o projeto dos Defensores Públicos
e, na sequência, votando a urgência e o projeto aqui
no plenário, com o parecer do Senador Gim Argello.
É um projeto que defende o povo brasileiro. A
maioria esmagadora do povo ainda não tem os meios
adequados de defesa, especialmente em relação à
defensoria pública federal. Acho que nós avançamos
agora, demos um passo para melhorar e nos aproximar
daquilo que a necessidade manda. Precisamos de mais
agentes públicos defendendo a população brasileira e
essa é uma conquista dos defensores, mas, sobretudo, uma conquista da sociedade brasileira, que quero
fazer o registro neste instante.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr.
Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem Senador Inácio Arruda.
Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos dois grandes Projetos de Lei aprovados
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neste momento, o da Defensoria Pública, que é uma
criação do legislador constituinte e que aos poucos se
consolida no País e esta Casa dá uma grande contribuição hoje nessa direção. Parabenizo esta Casa, as
Senadoras e os Senadores.
O outro Projeto muito especial é a criação das
três varas da Justiça Federal no nosso Estado, Amapá,
lá no hemisfério norte. Eu diria que Justiça que tarda
não é justiça, mas injustiça. Mas quando a Justiça Federal, como é o nosso caso, com uma estrutura mínima, acumula milhares de processos, o Senado hoje
dá uma demonstração de que quer justiça, que quer
uma justiça célere, que haja uma prestação jurisdicional
rápida ao povo do Amapá, afinal, fazendo parte desta
grande Federação.
Portanto, parabenizo o Senado, o Relator Francisco Dornelles, que foi ágil, extremamente ágil na expectativa de que a nossa Justiça seja cada vez mais ágil. É
essa a nossa manifestação, parabenizo os Senadores
e também a Justiça do nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador João Capiberibe.
Senador João Costa. (Pausa)
Embora ele não esteja, quero agradecer-lhe em
nome dos autistas, porque havia um requerimento dele
para que essa matéria fosse para outras comissões.
Eu fiz um apelo, em nome de todos os Líderes e da
própria Liderança do Governo, e ele retirou o requerimento para que a matéria fosse votada.
Meus cumprimentos, então, ao Senador João
Costa.
Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Paim, na verdade
eu vou abrir mão da minha palavra, até porque vou
usar da tribuna para fazer uma fala exatamente sobre
esse ato de que hoje participei em São Paulo, onde
houve um manifesto das entidades ali representadas,
que pedem que a Presidente Dilma que não vete o PL
nº 1.472, de 2007.
Então, vou fazer uso da tribuna.
Obrigado, Sr. Presidente.
Gostaria de ler uma carta que foi encaminhada
à Presidente Dilma.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o nosso orador Sérgio Petecão, que vai
à tribuna no segundo momento.
Senador Gim Argello, que teve um papel fundamental no dia de hoje, na aprovação de todos os
projetos.
O SR. GIM (Bloco/PDT – DF. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente Paulo Paim.
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Quero dizer da minha felicidade no dia de hoje.
Eu ia fazer referência a um projeto, mas hoje realmente
foi um dia muito profícuo, porque conseguimos votar o
projeto dos autistas, que é muito importante, o projeto
dos taxistas, que fala fundo no meu coração, votamos
o projeto da Defensoria Pública, o projeto do Amapá,
de interesse do Amapá, das varas Federais. Quer dizer, um dia muito profícuo.
E parabenizá-lo, Presidente Paim, porque a sua
colaboração no dia de hoje foi muito importante. Quem
acompanha o dia a dia daqueles que trabalham como
V. Exª à frente de sua Comissão sabe que ajuda em
todos os projetos. Então, quero parabenizar cada um.
Este foi um dia feliz para a gente, foi um dia feliz
para a Mesa, porque votamos realmente projetos para
aqueles que mais precisam. Fazer lei para rico é fácil,
o duro é fazer lei para aqueles que mais necessitam.
E hoje, nesta Casa, nós conseguimos isso.
Parabéns, Senador Paulo Paim. Parabéns para
cada um dos Senadores que aqui se encontram.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns, Senador Gim Argello.
Eu fui testemunha, porque recebi uma delegação
de taxistas de Brasília que pediu que eu lhe acompanhasse. Eu lhes disse: estou acompanhando. Esse
projeto é de todos nós.
Meus cumprimentos.
Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Paulo
Paim, também quero saudar todos os Srs. Senadores
que participaram desta sessão de hoje e puderam construir esse resultado positivo para a imagem da Casa
e para o povo brasileiro. V. Exª, em especial, tem sido
um destaque na luta pelos direitos humanos. Como um
lutador, também, hoje conquistou, juntamente com as
pessoas com deficiência, os autistas. Quero parabenizar de maneira especial V. Exª.
Quero também destacar que fizemos um esforço
grande para a ampliação da Defensoria Pública, que
voltou da Câmara e pôde ser votada também aqui hoje,
com a nossa assinatura, do PSB, e com o consenso
dos Líderes para que pudéssemos, também, consolidar e fazer avançar a defesa da justiça para o povo
mais pobre do nosso País.
Quero saudar, também, a conquista dos taxistas.
É um projeto que terá repercussão em todo o Território
nacional. Portanto, quero parabenizar o Senado pela noite de hoje, que, realmente, trouxe conquistas para toda
a nossa população e também para o Estado do Amapá.
Sr. Presidente, em nome da Liderança do PSB,
gostaria de deixar registrada a nossa posição.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Lídice da Mata,
pelo trabalho feito em nome do PSB e, naturalmente,
em nome de todos.
Passo a palavra, neste momento, ao Senador
Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Quero fazer, pela
ordem, Sr. Presidente, um registro – e agradeço a V.
Exª – sobre essa movimentação toda que está acontecendo nas duas Casas para que se tenha essa sessão
extraordinária do Congresso Nacional para derrubar o
veto da Presidente Dilma.
Vejo com muita tristeza, Sr. Presidente, essa
movimentação, porque a mim isso me cheira a uma
movimentação revanchista. É muito triste isso, porque ouvi de um parlamentar: “nós vamos dar o troco
à Presidente!”
Dar o troco à Presidente porque vetou parcialmente o projeto do Senador Vital do Rêgo? Será que
a Presidente Dilma é tão despreparada que não conhece a realidade do seu País? Que não tem assessoria ou que ela mesma não tem conhecimento de que
contrato não se rompe, e que isso é uma violação do
art. 60 da Constituição? Será que a Presidente Dilma
é cega e não sabe que os Estados produtores são Rio
de Janeiro e Espírito Santo?
Ouvi isso de um Parlamentar: “vamos dar o troco
à Presidente!” Dar o troco de que, Sr. Presidente? Eu
diria ao senhor que isso é uma movimentação infame
que só faz mal ao País, porque as assinaturas já foram
conseguidas. O esforço era para se fazer nesta semana,
e passou para a próxima. E, aí, em nome de uma mentira
bem contada, que foi contada nos Estados à população
dos Estados – é claro! Quem não quer dinheiro? Quem
não quer receber recursos? – e venderam a mentira de
que royalties e petróleo são a mesma coisa.
Agora, eles não têm condição de voltar atrás.
Qual é o parlamentar que não resida no Rio e nem no
Espírito Santo que tem coragem de votar a favor do
veto da Presidente Dilma? Ele vai apanhar no aeroporto, não vai poder andar pelas ruas. Mas ele sabe
que mentiu e não dá o braço a torcer, porque sabe que
royalties e petróleo não são a mesma coisa. O que está
no subsolo não são royalties, o que está no subsolo é
a riqueza do subsolo, seja granito, mármore, minério
ou seja petróleo. Isso é de todos.
Mas gente, isso primário! Royalty é pagamento
de passivo, Sr. Presidente.
Se aquele vazamento que aconteceu no Golfo do
México tivesse ocorrido no Espírito Santo, eu queria
ver se o Acre iria retirar dinheiro do seu orçamento e
nos ajudar a limpar aquele trem lá! Se o Rio Grande do
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Sul, de V. Exª, Senador Paim, iria retirar; se o Ceará,
do Senador Eunício, iria retirar dinheiro do orçamento
para ajudar a limpar a bacia do Espírito Santo.
Venha cá. E esse vazamento que a Chevron deu
de presente no Rio de Janeiro, nas bacias do Rio de
Janeiro? Será que os Estados estão se juntando? Será
que o Distrito Federal está tirando dinheiro do seu orçamento para ajudar o Rio a limpar a desgraça que a
Chevron fez? Quem é que está se juntando? São Paulo? Sr. Presidente, quem está se juntando para fazer
isso? Ninguém, Sr. Presidente. Ninguém.
Então, royalty não é petróleo. Venderam uma coisa mentirosa e agora não têm condição de voltar atrás.
Agora, dizer: nós vamos derrubar o veto para dar uma
lição na Presidente? Parlamentar falar isto: que vai dar
o troco na Presidente? Sabem o que vai acontecer?
Vão derrubar o veto.
E nós vamos judicializar. O Estado do Rio de
Janeiro vai judicializar. O Estado do Espírito Santo vai
judicializar.
E, aí, Sr. Presidente, essa insegurança jurídica...
Eu pergunto a V. Exª, eu pergunto ao Senador Petecão,
meu amigo do coração, meu irmão que preserva a Amazônia para nós, eu pergunto, Sr. Presidente, a ele e a
V. Exª: judicializando, qual é a empresa, Sr. Presidente,
qual é o país que vem para cá num estado de insegurança jurídica como o que nos tornaremos? E olha que
há muita coisa para licitar. Há muita coisa para licitar.
Eu não guardo ilusão, embora eu tenha comemorado muito o veto muito mais por essa atitude desta Presidente que é estadista, que conhece o que é
estabilidade do País e que foi aplaudida pelo mundo
inteiro por ter respeitado a Constituição do seu país,
para dar segurança jurídica a quem de lá para cá vem,
para disputar licitação aqui.
Mas eu não guardo comigo nenhum ilusão, Sr.
Presidente, nenhuma ilusão de que eles não vão derrubar o veto. Vão derrubar, sim. Têm obrigação de derrubar, porque já venderam o peixe errado. Não vão dar
o braço para torcer. Vão ter que derrubar. Vão ter que
derrubar, porque, se derrubar, vão apanhar no aeroporto. Então, vão ter que derrubar. E aí nós vamos para o
Judiciário. E o povo do Acre é um povo brabo. O povo
do Piauí é brabo. E eles sabem disso.
Quais são os outros Estados para eu falar também aqui?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Magno Malta, nós temos cinco oradores inscritos e eles estão preocupados. Então, faço
um apelo a V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – V. Exª
não me deu 20 minutos?
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não. V. Exª pediu pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ah,
foi? Então, tenho dito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu tenho que ler dois requerimentos e passo a
ler neste momento.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Presidente Paim, o Senador Magno Malta citou o Senador
Sérgio Petecão e citou o Acre. Mas o senhor pode ler.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu vou ler o requerimento.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Em
seguida, o senhor me concede até para que eu possa
esclarecer ao Senador Magno Malta?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O.k. Está bom.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº
1.068, de 2012, de urgência, lido no expediente para
o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 229, de 1995.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai figurar na Ordem do Dia da segunda
sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 1.070, de 2012, de urgência, lido no Período
do Expediente para o Projeto de Lei do Senado nº
156, de 2011.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Vamos voltar à lista de oradores inscritos.
O orador inscrito agora é o Senador Fernando
Collor.
Senador Fernando Collor, como o Senador Sérgio
Petecão foi citado e ele teria direito a cinco minutos,
se V. Exª permitir...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Cinco,
não. Eu só preciso de 3 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Três minutos, muito bem.
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – O Senador
Magno Malta, e entendo sua angústia, a angústia que
hoje o Estado do Espírito Santo e o Rio de Janeiro estão
passando... Talvez eu nem seja a pessoa para fazer esse
debate com ele. Acho até que o Senador Wellington, que
tem levantado essa bandeira dos royalties, nós demos
essa tarefa para ele, já conversamos hoje sobre esse
problema aqui, dessa movimentação que iremos fazer...
Ontem eu conversava com o Senador Magno
Malta e colocava exatamente isso para ele. Nós, lá no
Acre, pagamos um preço muito alto, cobranças internacionais, cobranças do País, para que possamos cuidar
da Amazônia, preservar a Amazônia. E em contrapartida, Senador Paim, nós não recebemos nada. Temos
um povo que precisa da ajuda dos organismos internacionais, precisamos da ajuda do Governo brasileiro.
E agora, graças a Deus – graças a Deus! –, criou-se
essa expectativa a respeito dessa divisão que estou
chamando de divisão humanitária, onde todos os Estados serão contemplados.
O Espírito Santo já comeu demais. O Rio de
Janeiro já teve todas as suas oportunidades, todas
as suas regalias. E, agora, o nosso Estado do Acre...
Nós não vamos derrubar o veto para afrontar a
Presidente Dilma. Não tem nada disso. Isso não é verdadeiro, o que o Senador acabou de dizer. Não, nós
estamos discutindo com os governadores, estamos
discutindo com a Bancada desses Estados. O que
queremos é que o povo desse Estado, que sempre
foi esquecido possa ter também uma boa escola, uma
boa saúde, possa viver com dignidade.
Por isso, nós vamos defender que os royalties
sejam divididos com todos os Estados.
Quanto ao choro do surubim do Senador Magno
Malta – é assim que nós dizemos no Acre –, que conhece o nosso Estado, que deu uma contribuição grande
ao nosso Estado quando esteve lá fazendo parte da
CPI do Narcotráfico, e nós somos gratos ao senhor, o
povo acriano é grato ao senhor. Com o coração grande
que tem, o senhor, tenho certeza...
O Senador Wellington dizia que o Estado do Espírito Santo quer um acordo, um grande acordo. Também nós o que queremos é um grande acordo. Não
queremos prejudicar o Rio de Janeiro, não queremos
prejudicar o Espírito Santo; o que queremos é que todos
os Estados sejam contemplados, Estados e Municípios.
Obrigado, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem!
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Fernando Collor.
Eu sei que o debate vai continuar.
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Senador Wellington Dias, Senador Magno Malta,
Senador Sérgio Petecão, esse debate vai continuar.
O SR. WELLINGTON DIAS (BLOCO/PT – PI) –
Senador Collor, eu só queria dizer que para ele aqui,
nós vamos continuar orando muito e, se Deus quiser,
vamos chegar a um bom entendimento sobre esse
projeto do pré-sal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Collor, agora V. Exª tem, efetivamente,
o tempo de 20 minutos, com a tolerância necessária
desta Presidência. Pode ter certeza disso.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado a V. Exª
Exmº Sr. Presidente, Paulo Paim; Exmºs Srs. Senadores, Exmªs Srªs Senadoras, no último dia 30 de
novembro, sexta-feira, apresentei novamente minhas
sugestões ao relatório da CPMI em decorrência da
vista coletiva concedida na reunião do dia 28, quando
foi feita a leitura resumida do documento por parte do
Relator, Deputado Odair Cunha.
Antes, porém, no dia 26, inclusive, como informei
desta tribuna, já havia apresentado minhas propostas
para que fossem apreciadas pela relatoria logo após
a divulgação oficial do primeiro relatório.
Esse novo encaminhamento de sugestões ao texto
final que a CPMI deverá discutir e deliberar na próxima
terça-feira, dia 11, deu-se em função da inexplicável
e incoerente retirada pelo Relator das duas principais
partes de seu relatório, especificamente as partes 6 e 7.
O assunto foi, inclusive, objeto de meu pronunciamento
no último dia 29, quinta-feira passada, oportunidade em
que manifestei minha surpresa e estranheza.
Digo isso de novo, Sr. Presidente Paulo Paim, na
medida em que até o momento não foi esclarecido o
que de fato aconteceu para uma mudança tão radical,
uma mudança tão absurda e ilógica por parte da relatoria no período entre a divulgação do relatório inicial,
em 20 de novembro, até o dia de sua leitura, no dia 28,
quando foram retirados aqueles dois tópicos.
Afinal, o que houve? Tudo que ele tão bem relatou, detalhadamente, deixou de existir, simplesmente?
Deixou de ter valor? Deixou de ser relevante? Volto a
repetir: esses dois pontos, a coabitação de setores da
mídia com o crime organizado e a conduta prevaricadora do Procurador-Geral da República, são exatamente
os pontos centrais da CPMI, pois tratam de assuntos de
âmbito nacional, de caráter federal e natureza constitucional. São, portanto, de interesse de toda a sociedade brasileira. Aliás, foram esses dois grandes fatos os
principais temas trazidos à luz à população pela CPMI.
Foram essas abordagens, sistematicamente por mim
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tratadas e trabalhadas, as novidades que a Comissão
permitiu que fossem descobertas.
Lembro que os demais temas e fatos examinados
e explorados pela CPMI já foram objeto de investigação da Polícia Federal e do próprio Ministério Público.
Nenhum deles era novidade para a CPMI quando ela
iniciou os seus trabalhos. Do mesmo modo, pouco ou
nada poderia evoluir por meio da Comissão, até porque
os respectivos inquéritos já estão em curso no âmbito
da Justiça, alguns, inclusive, já julgados.
Além disso, trata-se de questões que merecem e
devem, sim, ser aprofundadas até o fim, mas no nível
local e regional, isto é, nas instâncias estaduais, municipais e distrital, em consonância com os seus personagens, empresas envolvidas e respectivas jurisdições.
E vou além, Sr. Presidente: a grande maioria
desses fatos são o que se costuma chamar de caso
de polícia, e não de uma comissão parlamentar mista
de inquérito do Congresso Nacional, ou seja, do Poder
Legislativo da União.
Assim, há que se diferenciar o que é realmente secundário, como declarou o Relator, do que é prioritário,
ou, em outras palavras, o que é estadual do que é federal,
e mais: diferenciar o que é policial do que é institucional.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
faço questão novamente de trazer ao conhecimento
desta Casa e, o que é mais importante, da população
brasileira, novos trechos da argumentação que o próprio Relator utilizou para indiciar o jornalista Policarpo
Júnior, da Veja, e para propor a remessa ao Conselho
Nacional do Ministério Público das provas relativas aos
crimes cometidos pelo Procurador-Geral da República,
Sr. Roberto Gurgel Santos.
Na peça introdutória da parte 6, referente à – aspas – “organização criminosa e suas ramificações nos
meios de comunicação” – fecho aspas –, o Deputado
Odair Cunha escreve, e agora texto da lavra do Deputado Odair Cunha, Relator da CPMI e que retirou esta
parte na leitura do seu relatório:
“Alguns dos nomes que serão adiante apresentados, de uma forma mais ou menos intensa, aderiram ou contribuíram, de alguma maneira, com
os desideratos da organização criminosa chefiada por Carlos Cachoeira e prestaram relevantes
serviços para que a quadrilha pudesse continuar
lesando o Estado e a ordem democrática”.
Especificamente sobre a conduta criminosa de
Policarpo Junior, vale reproduzir alguns trechos da
inquestionável argumentação do Relator. À página
4.509, ele afirma:
“Por sua vez, Policarpo Junior aderia aos estratagemas e utilizava as informações que lhe
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repassava o grupo criminoso na exata medida
em que tais enredos pudessem se coadunar
com os caminhos e as visões de mundo que
orientam a linha editorial do conglomerado que
o emprega [no caso, a revista Veja, sempre
ela, e continua o relator]. E, para atingir tais
objetivos, colaborando intensamente com os
desígnios dos que orientavam e conduziam a
organização criminosa, Policarpo Junior não
teve qualquer receio de cometer crimes, aviltar
o Código de Conduta dos profissionais jornalistas e macular a ética, que orienta o exercício da função comunicativa [e continua, ainda
palavras do Relator Odair Cunha].
Os diálogos seguintes revelam uma profícua e
bem azeitada parceria entre Carlos Cachoeira
e Policarpo Júnior. Se era apenas uma relação
de fonte e jornalista ou uma cobertura, visando
assegurar e manter a continuidade e o êxito
das atividades criminosas da quadrilha, somente o prosseguimento e o aprofundamento
das investigações poderão delinear.
Finaliza, nessa parte, o Relator Odair Cunha.
E aqui cabe perguntar: se o próprio Relator admite a necessidade de “prosseguimento e aprofundamento das investigações”, por que então ele mesmo
retirou essa parte do relatório? Estranho. Qual seria o
sentido disso? Onde podemos encontrar um mínimo
de lógica e coerência nesse ato?
Em outro trecho do relatório, à p. 4.525, o Relator esclarece:
“É importante destacar que a matéria é assinada pelo jornalista Hugo Marques, [esse é um
“chumbetinha” da revista Veja – esse “chumbetinha” é de minha autoria] que integra a equipe do
jornalista Policarpo Júnior, mas é este [no caso,
Policarpo Júnior] que continua alimentando o
enredo no decorrer dos dias que se passam,
tentando de todas as formas validar uma realidade inexistente. É a prática de um jornalismo
que não se pauta pela busca da verdade, não
aprofunda as informações recebidas e trilha
propositadamente caminhos turvos em busca da promoção do conteúdo que os movem”.
E segue o Relator:
Já nas conversas abaixo, Carlos Cachoeira e
Cláudio Abreu articulam para que Policarpo Júnior (que já havia concordado em ‘detonar’) faça
uma matéria na revista Veja denunciando uma
associação (...) [cuja sigla é IBV] que de alguma forma estaria atrapalhando os projetos econômicos da quadrilha em se apropriar desses
serviços (Inspeção Veicular) em todo o Brasil.
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Isso ainda são trechos que fizeram parte do relatório inicial, divulgado e distribuído pelo Relator Odair
Cunha, que, posteriormente, foi por ele retirado.
E eu continuo aqui lendo esta parte do seu relatório:
‘O que é relevante destacar é que [o jornalista]
Policarpo Júnior pediu ao chefe de uma organização criminosa a autorização para tornar
públicas imagens obtidas clandestinamente de
um local de domicílio de um cidadão brasileiro,
que foi executada com esmo por um dos acólitos da quadrilha. De posse da fita, Policarpo
Júnior (...) passa a pedir autorização [palavras
do Relator] de Cachoeira para poder publicar
as imagens colhidas durante vários dias e dar
mais substância à matéria sensacionalista, e
de utilidade pública deveras questionável, que
fez ocupar, na edição de 31 de agosto de 2011,
várias páginas do citado periódico.”
No caso, a Veja, sempre ela!
Continua o Relator Odair Cunha.
“Por sua vez, os diálogos seguintes revelam um
jornalista [Policarpo Júnior] pronto a atender
aos desejos do chefe da organização criminosa.
[Isso estava no relatório inicial, apresentado
pelo Deputado Odair Cunha, Relator da CPMI
instalada no Congresso Nacional. Vou repetir.]
Por sua vez, os diálogos seguintes revelam
um jornalista pronto a atender aos desejos do
chefe da organização criminosa. Por intermédio de Cláudio Abreu, Cachoeira praticamente determina a Policarpo Júnior que publique
uma nota acerca da pessoa de Carlos Costa
(nota essa elaborada pelo próprio Cachoeira
e encaminhada para Policarpo via e-mail). Já
em conversa direta entre o jornalista Policarpo
e o intermediário de Cachoeira (...), Policarpo
pergunta onde Cachoeira deseja que seja publicada a referida nota. Cachoeira contenta-se
com a publicação na coluna Radar on-line,
de responsabilidade de Lauro Jardim [Aí uma
observação minha, que é outro chumbetão
da revista Veja. E aí continua o Relator], mas
deseja que seja na revista.”
Ou seja, ele quer que se publique, nessa coluna
assinada por esse rabiscador, Lauro Jardim, Radar
on-line, mas ele deseja – isso está no relatório do Deputado Odair Cunha – que seja publicado na revista.
No caso, a Veja, sempre ela!
Por fim, sobre o indiciamento de Policarpo Júnior
– conhecido como o “caneta” no meio criminoso, Caneta, alcunha, Poli Jr. e outros – assim se pronunciou
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o Deputado Odair Cunha na primeira e contundente
versão de seu relatório, do qual inexplicavelmente ele
retirou posteriormente as principais partes.
Diz ele – abro aspas:
“Não restam dúvidas de que o jornalista Policarpo Júnior aderiu à organização criminosa de
Carlos Cachoeira, colaborando intensamente
para o êxito e a continuidade de suas atividades e a impunidade de seus líderes.”
Continua o Relator: “Forte em tudo quanto afirmado acima, indiciamos Policarpo Júnior como incurso
nas penas do art. 288 (quadrilha) do Código Penal”.
Palavras do Relator Odair Cunha, lamentavelmente
retiradas por ele, mesmo depois de divulgado e distribuído o relatório.
Apenas a título de esclarecimento, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o art. 288 do Código Penal, que
tipifica o crime de formação de quadrilha ou bando, prevê uma pena de reclusão, de 1 a 3 anos, aplicando-se
o dobro da pena se a quadrilha ou bando for armado.
Por isso mesmo, solicitei em meu documento a inclusão
de outros membros dessa quadrilha, deste bando do
núcleo midiático. Assim, sugeri também o indiciamento de Roberto Civita, Presidente da Abril S.A., mente
pensante e ordenadora das diretrizes desse pasquim
chamado Veja e que detém o completo “domínio do
fato” sobre tudo que ocorre, política e, sobretudo, comercialmente na revista; também pedi o indiciamento
de Eurípedes Alcântara, Diretor de Redação da Veja,
que é uma espécie de porta-voz da direção e coordenador dos trabalhos, ditos jornalísticos, e também com
integral “domínio do fato” em relação aos interesses
editoriais do grupo; Lauro Jardim, o “chumbetão” aqui
já citado por mim, que tal como Policarpo Júnior é um
dos redatores-chefes da Veja e responsável pela seção
Radar, amplamente utilizada pelo Sr. Carlos Cachoeira
para plantar notícias e informações de interesse de suas
atividades criminosas; Hugo Marques! Nossa Senhora,
que figura execrável! Hugo Marques, jornalista da editoria
política da Veja, nominalmente citado nos diálogos por
integrantes da organização criminosa, e um dos principais operadores de matérias falaciosas para vender
escândalos de cunho político, fabricados pela revista;
Rodrigo Rangel, também da editoria política, é operador
direto de Policarpo Júnior, com atuação em negociatas
envolvendo informações, dossiês e interceptações ilegais de documentos sigilosos, e que esteve, na semana
do vazamento à imprensa dos inquéritos das operações
da Polícia Federal, por 3 dias, por mais de uma hora em
cada uma dessas vezes, num encontro com o Procurador Alexandre Camanho, dentro da sede da Procuradoria Geral da República; e, por fim, Gustavo Ribeiro, que
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tal como Rodrigo Rangel, é um operador de campo de
Policarpo Júnior, tanto que foi um dos receptores dos
documentos sigilosos vazados das Operações Vegas e
Monte Carlo, no dia 2 de março de 2012.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o outro
tópico que o Deputado Odair Cunha retirou de seu relatório refere-se à parte 7, intitulada – abro aspas: “O
Procurador Geral da República e a Operação Vegas da
Polícia Federal” – fecho aspas. Mais um triste capítulo
desse emaranhado criminoso, mas que foi plenamente
esclarecido e exemplificado pelo Relator.
Cito aqui alguns novos trechos do documento, do
relatório do Deputado Odair Cunha, para não deixar
margem de dúvidas quanto à necessidade da reinserção destas partes, da parte 6 e desta parte 7, que vou
agora iniciar a leitura, no relatório final.
Logo na introdução, o Relator traz a doutrina relativa ao papel e à obrigação do Ministério Público, da
seguinte forma – abro aspas:
“O Princípio da Obrigatoriedade determina que
o membro do Ministério Público não fique inerte
perante uma situação em que identifique fatos
caracterizadores de crime. Conforme o insigne
Eugênio Pacelli, ‘estar obrigado à promoção da
ação penal significa dizer que não se reserva
ao parquet [– no caso, ao Ministério Público
–] qualquer juízo de discricionariedade, isto é,
não se atribui a ele qualquer liberdade de opção acerca da conveniência ou oportunidade
de iniciativa penal (...)
[Repetindo:] (...) não se atribui a ele [Procurador-Geral] qualquer liberdade de opção acerca
da conveniência ou oportunidade de iniciativa penal, quando constatada a presença de
conduta delituosa, e desde que satisfeitas as
condições da ação penal’.” [– fecho aspas.]
Mais adiante, já na explicação do histórico das
duas operações da Polícia Federal, que é um aspecto
crucial para revelar a incongruência das justificativas do
Procurador-Geral perante sua inércia, a relatoria conclui
– abro aspas: “Portanto, as Operações Vegas e Monte
Carlo não se comunicaram (...)”. Não se comunicaram!
Isso está provado e comprovado, diferentemente do que
diz, mentindo, esse prevaricador, Procurador-Geral da
República, Roberto Gurgel Santos. Isso diz o Relator:
“Portanto, as Operações Vegas e Monte Carlo
não se comunicaram. Trata-se de operações
independentes, que se iniciaram por motivos
[inteiramente] distintos, foram processadas em
foros diversos e tiveram destinos diferentes.”
[– fecho aspas.]
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Acerca do falacioso “sobrestamento” alegado por
Roberto Gurgel Santos para sua inércia, o Deputado
Odair Cunha asseverou às fls. 4.629 de seu relatório
inicial – abro aspas: “Sem incorrer no risco de cometer exageros, as razões assinaladas pelo Dr. Roberto
Gurgel, para justificar o ‘sobrestamento’ da Operação
Vegas, não se sustentam.” – fecho aspas.
Ainda sobre o tema, já às fls. 4.631, o Relator
desmistifica por completo – abro novamente aspas:
“Dessa forma, jamais houve ação controlada por
parte do Dr. Roberto Gurgel e nem outra conduta
com ‘fundamentação análoga’, pois a paralisação das investigações (o dito ‘sobrestamento’)
em nada se assemelha com ação controlada.
Seria necessário, nos termos da lei [continua
o Relator], observar e acompanhar a organização criminosa, visando o momento oportuno
mais eficaz de produção de provas. Em outras
palavras, o Procurador-Geral da Repúblcia deveria ter tomado pelo menos alguma atitude
(qualquer uma).” [– fecho aspas.]
E continua o Relator:
“Na espécie, ocorreu justamente a antítese da
ação controlada. Com a remessa dos autos à
Procuradoria Geral da República, interrompeu-se
totalmente a observação e o acompanhamento
da organização criminosa liderada por Carlos Cachoeira, que estava sendo conduzida pela Polícia
Federal, ao crivo do Juízo Federal de Anápolis.
Se ele (o Procurador-Geral Roberto Gurgel
Santos) não identificou ‘���������������������
fato penalmente relevante que pudesse ensejar a instauração de
inquérito no Supremo Tribunal Federal’...
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) –
...por qualquer razão havia de fazer um ‘sobrestamento’ do inquérito – instituto genuinamente inventado [palavras do Relator] pelo Procurador-Geral da
República e que, segundo ele, tem fundamentos análogos [e pergunta aqui o Relator] (quais?) a uma ação
controlada.” [– e fecho aspas novamente.]
Em relação à questão temporal, o Sr. Relator
esclarece inequivocamente a falaciosa versão do Sr.
Roberto Gurgel Santos. Diz o Deputado Odair Cunha,
em seu relatório inicial:
(...) e justamente em razão da independência das
Operações Vegas e Monte Carlo, o Dr. Roberto Gurgel
não tinha ciência da Operação Monte Carlo em março
de 2011, como ele afirma em seu ofício. Aliás, o Dr.
Roberto Gurgel não esclareceu como se deu essa ciência em março de 2011. Ora, se a Operação Monte
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Carlo era sigilosa e o despacho da decisão judicial que
determina a remessa dos documentos ao Procurador-Geral da República data de 10 de fevereiro de 2012,
como ele soube das investigações da Monte Carlo em
março de 2011?” [– pergunta o Sr. Relator.]
Ou seja, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o próprio Relator admite que, ao se reportar à CPMI
por meio de ofício, um documento público – já que se
recusou a prestar depoimento pessoal –, o Sr. Roberto Gurgel dos Santos mentiu oficialmente à Relatoria,
à Presidência da Comissão e a todos os seus membros. Enfim, mentiu ao Congresso Nacional, ou seja,
ao Poder Legislativo e a toda a população brasileira.
Está aí, Sr. Presidente, mais um crime de responsabilidade cometido e documentado pelo Procurador-Geral
da República. Se o Relator Deputado Odair Cunha e a
CPMI se recusarem a tomar as providências necessárias quanto ao assunto, caberá institucionalmente ao
Senado Federal fazê-Io, nos termos do art. 52, inciso
II, da Constituição Federal.
Mas, vamos prosseguir, ouvindo o Relator em
sua conclusão sobre o assunto, desta feita já às fls.
4.635 – aspas:
Aspas:
“Dessa forma, não se consegue vislumbrar
ciência pelo Dr. Roberto Gurgel, em março de
2011, das investigações da Operação Monte
Carlo, principalmente porque a decisão judicial que determinou a remessa para a Procuradoria-Geral da República do relatório de
encontro fortuito de pessoas com autoridade
de prerrogativa de foro somente ocorreu em
10 de fevereiro de 2012.”
Fecho aspas.
Aliás, vale lembrar que, 21 dias depois – exatamente 3 semanas – o Sr. Roberto Gurgel Santos
mandou vazar – mandou vazar! –, por intermédio dos
seus Procuradores Alexandre Camanho de Assis, Léa
Batista Oliveira e Daniel Resende Salgado, os autos
dos inquéritos das duas operações aos jornalistas de
Veja – sempre ela! – Rodrigo Rangel e Gustavo Ribeiro.
Por isso mesmo, também sugeri ao Relator, em meu
documento, a inclusão desses três procuradores no rol
daqueles que devem ser representados junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Além do envolvimento
direto deles no vazamento de documentos sob segredo
de Justiça, Alexandre Camanho descumpriu a lei ao não
responder os meus requerimentos elaborados com base
na Lei de Acesso à Informação. O mesmo ocorreu com
Léa Batista Oliveira, que se recusa a responder ao meu
terceiro requerimento, de mesma natureza, além de ter
mentido à CPMI – uma mentira deslavada, e todos que
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lá estiveram e aqueles que estiveram assistindo também
à transmissão pela TV Senado puderam comprovar isso
e podem recuperar essa imagens pelo arquivo –, onde
prestou informações distintas do que me informou em
suas duas primeiras respostas por escrito aos meus requerimentos. Ou seja, ela respondeu por escrito às perguntas que fiz de uma maneira...
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– ... e respondeu oralmente à CPMI essas mesmas
perguntas de outra forma.
Por fim, sugeri ainda a inclusão da Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, esposa
e manus longa de Roberto Gurgel Santos. Além de servir
como concentradora de processos envolvendo autoridades com prerrogativa de foro, e que são distribuídos pelo
marido, ela também mentiu ao País quando – vejam a
gravidade disso, Sras e Srs. Senadores, Sr. Presidente
– declarou que sobrestou a Operação Vegas, a mando
do Procurador-Geral, em comum acordo com o Delegado da Polícia Federal responsável pelo inquérito, Dr.
Raul Alexandre Marques de Souza, ele delegado que a
desmentiu peremptoriamente quando depôs na CPMI.
Aliás, a própria Polícia Federal, em nota oficial,
no dia seguinte ao depoimento do Delegado, reafirmou
sua versão, totalmente adversa daquela prestada pela
Subprocuradora.
Por oportuno, Sr. Presidente, cabe aqui registrar
mais um descumprimento da lei cometido pelo Sr. Roberto Gurgel Santos. Desta feita, o Procurador-Geral da
República, tal como os Procuradores Alexandre Camanho
de Assis e Léa Batista Oliveira, recusa-se a responder
solicitação minha com base na Lei de Acesso à Informação. Ao que tudo indica, é uma praxe que se consolida
em alguns setores do Ministério Público Federal.
Há cerca de um mês, denunciei o logro da matéria da Veja – sempre ela! – a respeito de uma suposta
entrevista do publicitário Marcos Valério, objeto de uma
sensacionalista reportagem de capa da revista, no mês
de setembro deste ano. Desta tribuna, denunciei e desafiei a Veja a provar a existência dessa entrevista. Jamais
fui desmentido, até porque, como afirmei na ocasião, as
informações sobre as declarações do publicitário foram
vazadas ilegalmente pelo Sr. Roberto Gurgel Santos. E
a revista Veja não pode afirmar isso, porque tem medo
do seu maior fornecedor de notícias falaciosas e de notícias tendenciosas, com endereço certo, patrocinadas
por esse prevaricador-geral da República, Roberto Gurgel
Santos. Foi ele, Roberto Gurgel Santos, quem municiou a
fantasiosa reportagem, baseado no depoimento prestado
por Marcos Valério à Procuradoria Geral da República,
exatamente no mesmo mês da edição da matéria pela
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revista. E é esse o motivo pelo qual, até hoje, a revista
esconde a origem das informações obtidas.
Para confirmar minha versão, requeri ao Procurador-Geral, no dia 7 de novembro de 2012, informações
sobre o depoimento do publicitário. Para surpresa, o Sr.
Roberto Gurgel Santos indeferiu o pedido, sob alegação de que se trata de informações referentes a, abre
aspas, diz ele, “procedimentos investigatórios cíveis e
criminais e inquéritos policiais e processos judiciais em
poder do Ministério Público e do Poder Judiciário” e,
portanto, sob segredo de Justiça protegido pela própria
lei. Ora, Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, de fato a Lei de Acesso à Informação garante
o sigilo público, no caso de processos e documentos
daquela natureza. Não há nenhuma dúvida quanto a
isso. Mas o fato é que a recusa de resposta do Procurador só vem confirmar o que afirmei, realmente, houve o depoimento de Marcos Valério em setembro, e o
Sr. Roberto Gurgel Santos se valeu das informações
prestadas para vazar, ilegalmente, à revista Veja. Nem
a revista mostra a suposta entrevista ou declarações,
nem ele esclarece sobre o depoimento do publicitário.
E digo isso por uma razão muito simples. Exatamente em respeito à lei, jamais, jamais solicitei a ele
nada sobre o conteúdo do depoimento do Sr. Marcos
Valério, exatamente por estar protegido pela lei. Tão somente questionei o Procurador-Geral se ele colheu depoimento do publicitário nos últimos meses. E a resposta
era simples: sim ou não. E quando isso foi tomado. Em
caso afirmativo, de ter prestado esse depoimento, em
que data, local, hora e quem esteve presente durante o
depoimento. Somente isso! Nada mais além disso! Não
há nenhum impedimento legal para o fornecimento dessa informação que, por lei, ele é obrigado a prestar. E,
para provar, reproduzo aqui o exato texto de meu pedido.
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Muito obrigado, Senador Paulo Paim, pela paciência,
mas estou concluindo.
Eu peço:
1 – A confirmação de que o Sr. Marcos Valério
Fernandes de Souza, réu na Ação Penal n° 470 do
STF, prestou novo depoimento a V. Exª nos últimos
três meses deste ano;
Eu solicito a ele.
2 – Em caso afirmativo, a data e o local em que
o depoimento foi prestado, bem como as pessoas que
dele participaram.
Estou lendo ipsis verbis o texto que foi enviado
no meu requerimento.
Como se vê, Sr. Presidente, em nenhum momento
quis saber o teor das declarações, isto é, o que falou
o publicitário. Ou seja, alegar segredo de Justiça para
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negar uma informação tão simples e de amplo direito
de acesso à população –já que se trata, na prática, da
agenda institucional de uma autoridade pública –, é
subestimar a inteligência alheia, é subverter a lógica.
Seria o mesmo se o Presidente da CPMI mantivesse em segredo, sem divulgar a pauta, por exemplo,
a reunião secreta ocorrida para colher o depoimento
dos delegados responsáveis pela Operações Vegas e
pela Operação Monte Carlo. Ora, como se sabe, secreta era a reunião e não a sua realização.
Por isso, mais uma vez, desafio o Sr. Roberto Gurgel, desafio o Sr. Roberto Gurgel Santos, prevaricador-geral da República, a desmentir, a desmentir o que
estou aqui afirmando, e a afirmar oficialmente que não
houve o referido depoimento e que a falaciosa matéria
da Veja não teve sua participação como vazador de informações, estas, sim, na ocasião, sob segredo de Justiça.
Desafio o Sr. Procurador-Geral a desmentir o que
estou aqui afirmando mais uma vez.
De novo desafio, tanto o Procurador-Geral como
a direção da Veja, a me desmentirem, a provarem que
não estou certo. A oportunidade está no novo pedido
de informações que apresentei hoje mesmo ao Sr. Roberto Gurgel sobre a ocorrência ou não do depoimento do publicitário. Fico no aguardo da resposta, assim
como continuo esperando o Sr. Eurípedes Alcântara,
da Veja, a divulgar e a mostrar a todo o País a entrevista que ele diz ter gravada, filmada, ou seja lá onde
estiver essa entrevista, para dar conhecimento da
verdade que ele diz ter a revista trazido naquela sensacionalista reportagem de capa publicada no último
mês de setembro deste ano.
Enfim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, voltando à questão do relatório da CPMI, dentro desse
triste contexto e no entendimento da gravidade dos
fatos e atos demonstrados em relação a integrantes
do Ministério Público e aos ditos jornalistas da Veja, é
que se torna ainda mais incompreensível o retrocesso
promovido pela relatoria ao retirar as Partes 6 e 7 de
seu documento inicial. Não é razoável, menos ainda
aceitável imaginar que, por questões políticas e, pior,
partidárias, temas de tamanha gravidade sejam instantaneamente omitidos de um documento tão bem
elaborado e tão bem detalhado.
Não é crível que, sob o falso pretexto da liberdade
de imprensa e da autonomia quase que soberana do
Ministério Público, tenhamos que ferir a independência
e, mais do que isso, o direito e o dever do Congresso
Nacional. Não quero crer que, investidos de um mandato
parlamentar, com a responsabilidade, a incumbência e
a prerrogativa da representação popular e institucional
de um Poder da República, um corpo de integrantes do
Parlamento, constituído num colégio de caráter investi-

831

Dezembro de 2012

gatório, simplesmente despreze, recuse e omita provas
tão cabais de crimes praticados por personagens de
pilares de reconhecida importância para a democracia
brasileira, quais sejam, o Ministério Público e a imprensa.
Menos ainda, Sr. Presidente, não quero crer que
essa reprovável postura, essa autêntica omissão parlamentar se justifique por receio, por medo de eventuais
‘retaliações’ ou ‘ações orquestradas’ vindas de parte
da mídia ou de setores do Ministério Público Federal.
A ser mantida essa conduta medonha, estaremos
não só sepultando a CPMI, como também reduzindo
ainda mais o Poder Legislativo à condição de ente
subalterno de outros órgãos e poderes. Cabe a nós,
Parlamentares federais, unicamente a nós, evitar o
definitivo esfacelamento institucional do nosso Poder.
Era o que tinha a dizer por enquanto, Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs. e Srs. Senadores, agradecendo mais uma vez a V. Exª, Sr. Presidente, pelo tempo
extra que me foi concedido.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Fernando Collor, por permuta
com o Senador Flexa Ribeiro.
Quero registrar a presença conosco do ex-Senador
Ney Maranhão, que está aqui assistindo a este debate.
Cumprimento o ex-Senador Eduardo Azeredo,
Deputado Federal, que também esteve conosco, e
cumprimento também o meu amigo lá do Rio Grande
do Sul, juiz e hoje advogado Luiz Francisco Corrêa
Barbosa, que, no encontro no avião, disse que ia vir
me visitar quando aqui estivesse, e aqui está. Um abraço, Barbosinha, se me permite assim, que é a forma,
ex-Presidente Collor, como o povo do Rio Grande se
dirige ao Barbosa. Seja bem-vindo.
Senador Sérgio Petecão, permita que eu leia estes requerimentos, por ordem do ofício.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Em votação o Requerimento nº 1.067, de 2012, da
Senadora Vanessa Grazziotin, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar de
audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Tráfico Interno e Internacional de Pessoas,
no dia 10 de dezembro de 2012, em Manaus, conforme Requerimento nº 226, de 2012, aprovado em 27
de novembro de 2012.
É o seguinte o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Em votação o Requerimento nº 1.075, de 2012,
da Senadora Vanessa Grazziotin, recebido nesta data
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pela Presidência, que requer licença para ausentar-se
dos trabalhos da Casa para participar de audiência
pública na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre
o Tráfico Interno e Internacional de Pessoas, no dia 3
de dezembro de 2012, em Natal, conforme o Requerimento nº 220, aprovado em 31 de outubro de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento
nº 1.049, de 2012, da Senadora Ana Amélia e outros
Senadores, solicitando a realização de sessão especial
destinada a comemorar os 40 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, a realizar-se
no dia 26 de abril de 2013.
Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram.(Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Deputado Oziel Oliveira, como membro titular, em substituição ao Deputado
André Figueiredo; e o Deputado Félix Mendonça Júnior,
como membro suplente, em substituição ao Deputado
Ângelo Agnolin, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 589,
de 2012, conforme Ofícios nºs 519 e 521/2012, da
Liderança do PDT da Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados aos devidos processados.
São os Ofícios:
Ofício nº 519/2012 – LidPDT
Brasília, 4 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico em substituição ao meu
nome, o Deputado Oziel Oliveira (PDT–BA), na condição de membro titular da Comissão Mista destinada a
apreciar a Medida Provisória nº 589/2012.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício nº 521/2012 – LidPDT
Brasília, 04 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico em substituição ao Deputado Ângelo Agnolin (PDT–TO), o nome do depu-
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tado Félix Mendonça Junior (PDT–BA), na condição
de membro suplente da Comissão Mista destinada a
apreciar a Medida Provisória nº 589/2012.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Como Líder, passamos a palavra, pelo tempo
de 20 minutos e com a devida tolerância necessária,
ao Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador Paim, agradeço mais uma vez pelo espaço e também parabenizo
esta Casa, porque hoje aprovamos aqui projetos importantes. E um dos projetos que foram votados aqui,
na noite de hoje, foi o que, como já disse, nós apenas
reparamos uma injustiça que vinha acontecendo com
a classe dos taxistas e demos a eles o direito de que,
se for preciso – que Deus o livre –, no momento que
venha a faltar, a sua família tenha direito ao seu patrimônio, à sua placa, a seu táxi. E eu, que tenho um
carinho muito especial por essa classe, queria parabenizar todos os taxistas, os taxistas do meu Estado.
Eu, que sempre tive uma relação muito próxima,
perdi meu pai muito cedo, quando tinha apenas 15 anos,
Senador Paim. Eu era frentista do posto de gasolina da
família, então tive sempre uma relação muito próxima
com os taxistas. Então fiquei muito feliz hoje por estar
aqui, nesta Casa, dando o meu voto em favor dos taxistas.
Outro projeto interessante foi aquele que o senhor
encabeçou. É o projeto que trata das pessoas com deficiência. Fiquei muito feliz também por ter dado meu
voto a favor, eu que tenho percorrido este País todo
com um time de futebol, Senador Paim, que é composto por Senadores e Deputados Federais
Sempre estamos fazendo partidas beneficentes para
atender às pessoas especiais, às pessoas com deficiência.
Eu não poderia, de forma alguma, deixar aqui de
reconhecer o trabalho do Deputado Federal Romário,
que tem dado uma contribuição muito grande. Ele tem
uma filha especial. Romário tem ajudado, e muito, todas
as vezes que o nosso time é chamado. Queria também parabenizar o Romário. Não o vi hoje. Vi algumas
Deputadas aqui no plenário desta Casa, mas não vi o
Romário. Então, queria aqui, de público, da tribuna do
Senado, parabenizar o trabalho do Deputado Romário.
Presidente Paim, na verdade, o que me traz à tribuna, nesta noite de hoje, é para que eu possa ler um
manifesto. Hoje, tive a oportunidade de ir a São Paulo, a
convite do Prefeito Kassab. Participei, na sede do MASP,
de um ato – com entidades e instituições ali presentes
– muito representado, com o auditório lotado, que tem
como objetivo pedir para que a nossa Presidente Dilma
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não vete o PL 1.472/2007, que trata exatamente, já foi
dito aqui pelo Senador Renan, sobre o imposto na nota.
Estive presente a esse ato e consegui colher alguns informativos. Estão aqui: “Nós temos direito de
saber o quanto pagamos de impostos. Quem é isento do Imposto de Renda e do IPTU acredita que não
paga tributos e que os serviços públicos que recebe
são um favor do Estado.” Isso não é verdade. Todos
os benefícios que o cidadão brasileiro recebe é fruto
dos impostos, que nós recolhemos. Então, é preciso,
imediatamente, que a Presidente Dilma sancione esse
projeto, para que o povo brasileiro saiba o tamanho da
contribuição que ele dá para o nosso País.
O projeto que determina que a nota fiscal mostre o valor do imposto já foi aprovado na Câmara, já
foi aprovado no Senado e agora precisa da sanção da
Presidente Dilma para que ele possa entrar em vigor.
Sem dúvida, esse ato vai ser um passo importante
para o exercício da cidadania.
Gostaria, se V. Exª me permite, de ler aqui esse
manifesto na íntegra, que fiz questão de pegar no evento, esse manifesto que foi lido pelo Vice-Governador de
São Paulo, Guilherme Afif Domingos, que fez um belo
discurso. Também tivemos a presença do Prefeito de
São Paulo, o Prefeito Kassab, que prestigiou o evento.
Estava presente também o Presidente da Federacre,
que é lá do meu Estado, o amigo George Pinheiro,
que se empenhou com o Presidente da Associação
Comercial e demais membros do comércio. Colheram
ali 50 mil assinaturas lá no meu Estado. Foram coletadas mais de 1,5 milhão assinatura e dentre as quais
estavam 50 mil assinaturas do povo do Acre.
Então, vou passar a ler o manifesto:
Excelentíssima Senhora Presidente,
As entidades signatárias, representantes de
empresários, trabalhadores e profissionais liberais dos diversos segmentos, pedem vênia
para transmitir a Vossa Excelência apelo em
favor da sanção do Projeto de Lei nº 1.472/07,
que trata da colocação da estimativa do valor
dos impostos nas notas fiscais, aprovado por
ampla maioria no Congresso Nacional, e que
representa uma demanda da população, expressa em mais de 1.500.000 assinaturas de
apoio ao referido projeto.
Consideram que essa informação, além de um
direito assegurado pela Constituição, é relevante para o exercício pleno da cidadania, ao
permitir que o cidadão, na
�������������������
condição de contribuinte, conheça sua parcela de contribuição
para a manutenção do Estado e, em decor
rência, possa se manifestar sobre a forma e
o montante da tributação a que está sujeito.
Ponderam as signatárias que o cálculo da estimativa dos tributos incidentes nos produtos
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é bastante simples e já vem sendo feita por
diversos institutos e organizações e o uso generalizado da informáticas pelas empresas,
em grande parte decorrente da parafernália de
exigências burocráticas a que estão sujeitas,
também não oferece dificuldades, conforme
depoimentos de representantes de diversos
setores abrangidos pela medida.
Consideram ainda que, apesar da legislação
prever forma simplificada da demonstração
dos tributos por parte das empresas de menor
porte, poder-se-ia, com base no princípio do
tratamento diferenciado, tornar opcional a exigência para os micro empreendimentos. “Apesar dessa possibilidade de opção, acreditam
ser do interesse dos empresários mostrar ao
consumidor quanto o preço dos produtos que
consomem ou se utilizam é devido ao peso
dos impostos a que estão sujeitos.
Ao reiterar sua posição a favor da sanção do
Projeto de Lei 1.472/07, as signatárias permitem-se lembrar de que ele se insere no objetivo
que tem caracterizado o Governo de V. Exª, de
aumentar a transparência no tocante ao setor
público, oferecendo ao cidadão a possibilidade
de avaliar o peso da tributação e o retorno em
termos de serviços e benefícios.
Aproveitam para apresentar a V. Exª a disposição das entidades de colaborar para que
o Brasil para que o Brasil possa retomar a
trajetória de crescimento econômico elevado
explorando suas riquezas e potencialidades
para, com base numa distribuição dos frutos
do desenvolvimento, assegurar a melhora do
padrão de vida da nossa população.
Então, fica aqui a leitura desse nosso manifesto.
Quero, mais uma vez, reiterar o nosso pedido. Tive a oportunidade de fazer isso, Senador Paulo Paim, lá no ato, em
São Paulo. Gostaria de fazer daqui, da tribuna do Senado,
esse apelo à nossa Presidente Dilma para que não vete
esse projeto. Esse projeto é de interesse da população.
Em vários países isso já acontece. Nós precisamos
saber. Ouvi um depoimento, lá no ato, afirmando que sobre
uma garrafa de água mineral, Senador Paim, pagamos
mais de 40% de imposto. Ora, precisamos saber quanto
é que estamos pagando de imposto. Nós recebemos a
saúde, a educação, o transporte e todo dia ouvimos isso:
“Se é de graça, então eu vou receber.” Não é de graça.
Por todos esses benefícios que nós recebemos pagamos
impostos. Agora, o que nós estamos querendo saber é
se os benefícios que nós estamos recebendo estão à
altura dos impostos que estamos pagando.
Quero parabenizar o Vice-Governador, Guilherme
Afif Domingos, o Prefeito Kassab e todas as autoridades
que estavam presentes naquele ato. Quero parabeni-
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zar todos que, de forma direta ou indireta, ajudaram
a coletar as assinaturas, mais de 1 milhão e 500 mil
assinaturas. Quero parabenizar o Presidente George
Pinheiro, lá do meu Estado, Presidente da Federacre.
Quero parabenizar o Jurilande, que é Presidente da
Associação Comercial. Inclusive, na semana passada,
li um artigo, de autoria do Jurilande – ele foi muito feliz
no artigo –, que circulou na imprensa do meu Estado,
no qual colocava a sua posição e falava da importância desse projeto. Então, fico muito feliz.
Então, fico muito feliz. Tenho certeza de que a
Presidente Dilma não irá vetar esse projeto e vai sancioná-lo na íntegra para que, se Deus quiser, o povo
brasileiro possa saber do tamanho da contribuição que
está dando ao nosso País.
Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Sérgio Petecão.
Quero registrar, antes de encerrar a sessão, a
visita que tivemos hoje do Senador e Ministro da Previdência Garibaldi Filho.
Quero também aproveitar o encerramento para
cumprimentar todos os Senadores e Senadoras pela
produtividade, eu diria, em matéria de legislação. Votamos no dia de hoje, principalmente, três projetos, meu
querido Barbosinha. Aprovamos aqui um projeto que
garantiu 786 para os defensores públicos, eles que dedicam tanto a vida em defesa dos que mais precisam,
dos mais pobres, daqueles que são marginalizados.
Acompanhei a trajetória deles. Tivemos na Comissão de Direitos Humanos inúmeras audiências públicas, apresentando a justificativa do pleito. Também
realizei, na Comissão de Assuntos Sociais, por nossa
iniciativa, para ouvi-los, com o mesmo objetivo...
De fato, o trabalho deles eu considero quase que
heróico, porque são tão poucos na busca de fazer justiça em nosso País, defendendo as causas, como eu
dizia, principalmente, daqueles que são marginalizados. Então, fico muito feliz de ter aprovado o projeto.
E aprendi, Deputado Barbosa, com um antigo colega seu Floriciano Paixão, que projeto bom é projeto
aprovado. Por isso, na hora do encaminhamento, eu
que acompanhei toda a trajetória, disse: abro mão da
fala. Vamos votar o projeto, e assim aconteceu.
Quero também cumprimentar os taxistas do Brasil.
Eu que sou autor do Estatuto do Motorista, que ajudei
na regulamentação da profissão dos trabalhadores em
transporte terrestre, tendo sido Relator em Plenário,
hoje, tivemos aqui mais uma vitória. Os taxistas agora poderão ter, efetivamente, a posse da concessão.
Eu dizia, na abertura dos trabalhos, que, por
exemplo, trabalhando pai e filho em um táxi e o pai
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morre, se a concessão está no nome dele, a família
fica sem nada, e o filho ainda fica desempregado!
Com a aprovação do projeto, hoje tão bem relatado pelo Senador Renan Calheiros, de autoria do
ex-Senador Expedito Júnior. Eu tive a alegria de participar dos debates e da defesa desse projeto, a pedido
dos taxistas do Rio Grande. Hoje nós aprovamos, por
unanimidade, também esse direito.
E, por fim, os autistas, uma Política Nacional de
Proteção aos Autistas.
Procuraram-me há 3, 4 anos um grupo de pais de
autistas, pedindo para eu assumir a paternidade de um
projeto dos autistas. Eu disse: muito mais do que isso; eu
vou acatar na Comissão de Direitos Humanos. O projeto
entra na Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa como um projeto de emenda popular, um
projeto da sociedade. Acatamos o projeto, aprovamos na
Comissão. Ele tramitou em todas as comissões. Foi para a
Câmara. Lá também foi aprovado com pequenas mudanças. Volta para o Senado. E, mais uma vez, aprovamos,
na Comissão de Assuntos Sociais – Relator Lindbergh
Farias. Aprovamos na Comissão de Direitos Humanos,
que eu presido – Relator Senador Wellington Dias. Houve também o relatório anterior da Senadora Ana Rita.
E, hoje, aqui no plenário, diante de um amplo
acordo e de um pedido de urgência que nós Senadores
fizemos, a matéria está aprovada e vai para a sanção
da Senhora Presidenta.
Eu queria muito cumprimentar uma líder desse
movimento – foram inúmeros líderes –, a Srª Berenice
Piana de Piana. Eu até brincava com ela, dizendo que
os marginalizados, os pobres também gostavam de
ouvir um piano. E o sobrenome dela é Berenice Piana
de Piana. É o nome dela: Berenice Piana de Piana.
Recebi inúmeras cartas dela, emocionadas, a
cada passo que o projeto dava, e tive alegria de, daquela tribuna, ler todas as cartas, porque tinha certeza de que as cartas iriam mexer com os Senadores e
com as Senadoras. Hoje é realidade.
Amanhã, eu vou descrever todas as trajetórias,
para que as famílias que têm filhos autistas possam
agora ter uma política nacional que vá na linha de
atender a defesa e naturalmente os direitos, porque
eles nem deficientes eram considerados. Agora, eles
passarão a ter pelo menos os mesmos direitos que as
pessoas que têm algum tipo de deficiência.
Com esse rápido resumo do que aconteceu aqui
neste plenário, eu encerro a sessão no dia de hoje,
não deixando de lamentar que a Câmara, mais uma
vez, tirou da pauta o projeto que acabava com o famigerado fator previdenciário e jogou para o ano que
vem. É lamentável.

DEZEMBRO 2012

66536 Quinta-feira 06

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Flexa Ribeiro,
Mário Couto, Aloysio Nunes Ferreira, Cássio Cunha
Lima, Cyro Miranda e a Srª Senadora Angela Portela
enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o art.
210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Receita vê bens
de Agnelo crescerem sem justificativa”, publicada pelo
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jornal Estado de S. Paulo em sua edição de 04 de julho de 2012.
A matéria destaca Relatório do Fisco enviado à
CPI do Cachoeira mostra que governador não declarou
renda suficiente para explicar evolução partrimonial.
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 SR. ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do editorial intitulado “Os apagões de
Dilma”, publicado pelo jornal Estado de S. Paulo de 05
de outubro de 2012.
O editorial destaca as interrupções do fornecimento de energia elétrica que tem ocorrido com frequência
em diferentes regiões do País, causando transtornos a
milhões de brasileiros e comprovando a fragilidade do
sistema administrado pelo governo Dilma.
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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. MARIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Esconderam o
chefe”, publicada pela revista Veja em sua edição de
11 de julho de 2012.
A matéria destaca que o delegado da Polícia
Federal do caso dos aloprados diz a amigos que a PF
protegeu os mandantes do crime e que Lula tinha conhecimento da compra do dossiê.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MÁRIO COUTO 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 artigo de autoria do
presidente nacional do PSDB, Deputado Sérgio Guerra,
intitulado: “Mensalão: o equilíbrio na decisão histórica”,
publicado pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição
de 28 de agosto de 2012.
Segundo o autor, o julgamento do mensalão tem
ocorrido em clima de absoluta serenidade e o embate
travado entre os ministros Joaquim Barbosa e Ricardo
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Lewandowski assegura ao país a autonomia de ambos
no Supremo Tribunal Federal.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo 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 ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do artigo de autoria do ex-governador
Alberto Goldman, intitulado: “Governo retrógrado: ser
ou não ser?”, publicado pelo jornal Estado de S. Paulo
em sua edição de 14 de novembro de 2012.
Segundo o autor, o governo do PT é retrógado.
Para se perpetuar no poder contrariam o seu passado.
Vivendo um conflito político, o atual governo é atrasado, repetindo os erros do governo Lula e obstruindo o
desenvolvimento do País.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo 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 CÁSSIO CUNHA LIMA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
Governo retrógrado: ser ou não ser?
14 de novembro de 2012
Mudanças na vida privada, ou no conjunto da sociedade, trazem insegurança. O ser humano é assim.
A sociedade, vista no seu todo, é conservadora. Se
depender apenas de vontades individuais, pouca coisa
muda. Os avanços só ocorrem quando muitos sentem
que do jeito que as coisas vão não dá para continuar.
Ainda assim, esse sentimento não é suficiente, porque
a inércia conservadora se sobrepõe. Por isso é necessário que o governo e as lideranças da sociedade
estejam dispostos a enfrentar eventuais desgastes e
tomar para si a tarefa de fazer o que é preciso fazer.
O Brasil, a partir da década de 1940, no pós-2.ª
Guerra Mundial, iniciou um processo de industrialização comandado pelo Estado. Só dessa forma foi possível, em face da insuficiência de capitais privados na
siderurgia, na mineração, na exploração petrolífera,
na infraestrutura e na prestação de serviços públicos,
impulsionar a industrialização no nosso país.
Décadas depois, esse modelo entrou em crise.
Com gestão ineficiente, obsoletas e incapazes de fazer
novos investimentos para ampliação e modernização,
as empresas estatais apresentavam enormes déficits
e deixavam de atender às necessidades do Brasil. A
situação apresentava-se de forma dramática, com a
disparada da inflação e o desenvolvimento econômico bloqueado.
A Constituição federal de 1988 foi a superação
do período ditatorial com a expressão de um País
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que necessitava romper com o passado para voltar a
crescer. Apesar do peso das corporações estatais e
de sua força política, a nova Carta Magna foi capaz de
romper com o domínio dos interesses conservadores
- ideológicos, políticos e econômicos - de manutenção
daquele estado de coisas. Na Lei Maior, os capítulos
da ordem política e da ordem econômica abriram novas perspectivas, dando espaço a um novo modelo.
É preciso observar, no entanto, que, durante a
elaboração da Constituição e durante os governos que
se sucederam a ela, uma respeitável parcela da sociedade, ainda que minoritária, mas bem ativa e organizada, justamente aquela que havia sido beneficiada
pelo modelo estatal, lutou - por intermédio do Partido
dos Trabalhadores (PT) e de outras forças conservadoras - com unhas e dentes para evitar qualquer avanço,
qualquer mudança que pusesse em risco os seus privilégios. Porém o sentimento da sociedade, desejando
superar a fase de dificuldades por que passava o País,
e, posteriormente, a liderança e a vontade dos novos
governantes, respaldados pelo Plano Real, de combate
à inflação, permitiram que se implementasse o novo
modelo de desenvolvimento. Enfim, venceram a vontade da sociedade e a liderança dos novos governantes.
A privatização começou no governo Fernando
Collor de Mello, com a siderurgia, e avançou no governo Itamar Franco, com as rodovias - fui o ministro
dos Transportes que a conduziu - e a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer). Mas foi do governo
do presidente Fernando Henrique Cardoso a decisão
política de avançar com celeridade, com a legislação
que estabeleceu o novo tratamento ao capital estrangeiro, a possibilidade de exploração privada do
petróleo, a criação das agências reguladoras, para
o fortalecimento do papel do Estado nos setores de
energia elétrica, de transportes e de telefonia, e com
a privatização bem-sucedida das empresas do Sistema Telebrás e da Companhia Vale do Rio Doce. Esse
foi o elemento essencial para o sucesso no combate à
inflação, para diminuir o peso da dívida pública e para
modernização da gestão pública. O Plano Real só se
consolidou porque o erário deixou de ser sugado pela
ineficiência do Estado.
No final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso esse processo começou a perder o seu
ímpeto. Na proximidade das eleições presidenciais, o
PT e seu candidato, Luís Inácio Lula da Silva, como
tática eleitoral diante do temor de uma iminente crise
econômica, divulgaram a Carta ao Povo Brasileiro,
pela qual se comprometem a respeitar os contratos e
obrigações do País e a realizar as reformas que o governo Fernando Henrique não havia conseguido levar
a cabo, inclusive pela forte oposição do próprio PT.
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Não o fizeram por convicção, mas por oportunismo. Para vencer contrariaram o seu passado. Vitoriosos, desde então vivem nesse conflito do “ser ou
não ser”, com graves repercussões na condução do
Brasil. Exemplos disso existem à vontade. Lula, em
2004, aprovou no Congresso Nacional a lei das parcerias público-privadas, que nunca foi aplicada no plano
federal. Só recentemente se iniciou a modernização
e a operação de rodovias com a participação da iniciativa privada e, de forma atabalhoada, a concessão
de aeroportos. Mas, ao mesmo tempo, recuaram em
outros setores, como no caso do petróleo, em que se
restabeleceu, por lei, o monopólio estatal.
Apesar de um bom momento da economia na
época, impulsionada por um quadro internacional favorável, não levaram adiante as mudanças que poderiam
modernizar o País. E o setor de energia elétrica sofre
agora uma intervenção estatal que pode desorganizar
essa área vital para o desenvolvimento nacional.
Assim como no plano político não fizeram o acerto de contas com o passado, decidindo se querem
um governo e uma sociedade democráticos ou o seu
controle por um partido e uma ideologia hegemônica,
tampouco fizeram o acerto de contas no plano econômico, dizendo se reconheceram, ou não, que o Estado
não é, nem pode ser, o provedor de tudo.
O governo Dilma Rousseff está submetido a um
conflito político-existencial e é refém do atraso. Da mes-
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ma forma que o governo Lula, ainda que com estilo
diferente, este é retrógrado e desnorteado.
Estamos vivendo, durante os últimos dez anos,
dilemas que obstruem o desenvolvimento do Brasil.
* Foi Deputado Estadual e Deputado Federal,
Secretário de Estado, Ministro, Vice-Governador e
Governador do Estado de São Paulo
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do editorial intitulado “A estagnação da
Petrobras”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo
de 09 de julho de 2012.
O editorial destaca a incapacidade da Petrobras
de atingir as metas de extração de petróleo e gás fixadas por sua administração superior desde que o Partido
dos Trabalhadores começou a controlá-la.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores
da República, termina amanhã (06), a 3ª Conferência
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que
acontece desde segunda-feira, aqui em Brasília, centrada em discussões sobre um tema de grande relevância: a inclusão social e profissional de cidadãos e
cidadãs pertencentes a este segmento social.
Terceira edição do maior evento sobre os direitos
da pessoa com deficiência que acontece no Brasil, esta
conferência é o palco onde sociedade civil e governo
avaliam a Convenção sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência, da Organização das Nações Unidas
(ONU), ratificada há quatro anos.
Sob o tema “Um Olhar através da Convenção
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU:
Novas Perspectivas e Desafios”, a conferência se
traduz em excelente oportunidade de se debater as
políticas de promoção de direitos para pessoas com
deficiência e as ações do Plano Viver sem Limites, do
governo federal.
Os quatro eixos temáticos da conferência nacional, compreendem educação, esporte, trabalho, reabilitação profissional; acessibilidade, comunicação,
transporte e moradia; saúde, prevenção, reabilitação,
órteses e próteses e segurança, acesso à justiça, padrão de vida e proteção social adequados.
Na conferência, o governo federal assinou portaria interministerial com o objetivo de garantir proteção
integral às crianças, adolescentes, idosos e pessoas
com deficiência.
Trata-se, senhores colegas, de importante portaria que reconhece os direitos básicos de mais de
45 milhões de pessoas que se declaram com alguma
deficiência.
Esse número equivale a 23,9% da população total
e, conforme o IBGE/2010, desse percentual, somente
14%, com mais de 15 anos, conseguiram terminar o
ensino fundamental. Os dados mostram que apenas
7% conseguem terminar algum curso de nível superior.
Apresentei Projeto de Lei do Senado (78/2011)
sugerindo a alteração da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispondo sobre o apoio às pessoas com
deficiência, sua integração social. Este PLS trata, entre
outras, do estabelecimento de normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida,
para dispor sobre o direito à moradia.
Tal alteração visa assegurar às pessoas com mobilidade reduzida o pleno exercício de diretos básicos
como educação, saúde, moradia, trabalho, lazer, previdência social, amparo à infância e à maternidade e
de outros que propiciem seu bem-estar social.
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O movimento social de pessoas com deficiência
de meu Estado está representado nesta conferência
nacional e também pede acesso a direitos fundamentais, entre os quais destaco:
a) a formação em educação inclusiva inicial
e continuada dos profissionais da educação
básica e superior nas esferas municipal, estadual e federal e,
b) atendimento educacional especializado para
pessoas com transtornos funcionais específicos, tais como: dislexia, hiperatividade, entre
outras, na educação básica e ensino superior
no âmbito municipal, estadual e federal.
Há uma série de outras propostas, saídas da
conferência estadual, e que refletem uma área básica,
que muito me chama a atenção, a educação.
Imaginemos, nobres colegas, uma pessoa que
tem sua capacidade intelectual totalmente perfeita,
mas que se ressente de forte discriminação social e
cultural, por ser uma pessoa com uma deficiência física ou visual.
Aliás, com relação à deficiência visual, também
apresentei Projeto de Lei do Senado (104/2011) instituindo a obrigatoriedade de as instituições bancárias
instalarem equipamento de auto-atendimento adaptado
para utilização por deficientes visuais.
Equipamentos adaptados às pessoas com deficiência, é, sabemos nós, uma questão de direito
humano da qual não podem as pessoas com alguma
deficiência, abrir mão.
Portanto, a expectativa que rodeia esta conferência é de que as deliberações passem a nortear o
processo de construção de políticas públicas para esta
relevante parcela de brasileiros.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
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 constarará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 129, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 987, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito do ECAD,
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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 literomusicais e de fonogramas.
(Pendente de emissão de pareceres da CCJ
e da CAE.)
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.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 77, DE 2012
Discussão, em turno único, do 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).
Parecer favorável, sob nº 1.359, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Magno Malta.
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5
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 380, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que institui a Política Nacional de
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia
e da Faixa de Fronteira.
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 523, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 523, de 2012 (nº 555/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo Adicional que Altera o Acordo de
Seguridade Social ou Segurança Social entre
a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, assinado em Brasília, em 9 de
agosto de 2006.
Parecer favorável, sob nº 1.502, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Cidinho Santos.
7
REQUERIMENTO Nº 926, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
926, de 2012, do Senador Delcídio Amaral,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 513, de 2007; e 127, de
2012, por regularem matéria correlata (serviços essenciais para efeito de greve).
8
REQUERIMENTO Nº 938, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
938, de 2012, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 83, de 2007 (que se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº
84, de 2007); e 127, de 2012, por regularem
matéria correlata.
9
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
957, de 2012, da Senadora Ana Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 351, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos (juros e correção
monetária no âmbito da Justiça do Trabalho).
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REQUERIMENTO Nº 963, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
963, de 2012, do Senador Humberto Costa,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 300, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(crimes contra o sistema financeiro nacional).
11
REQUERIMENTO Nº 979, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 979,
de 2012, do Senador Paulo Paim, solicitando o
desapensamento do Projeto de Lei da Câmara nº
130, de 2011, do Projeto de Lei do Senado nº 136,
de 2011, a fim de que tenham tramitação autônoma (proteção à mulher nas relações de trabalho).
12
REQUERIMENTO Nº 988, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 988, de 2012, do Senador Sérgio Souza,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 405, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (doação de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano).
13
REQUERIMENTO Nº 989, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
989, de 2012, do Senador Sérgio Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 405, de 2012, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
14
REQUERIMENTO Nº 990, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 990,
de 2012, do Senador José Agripino, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 69, de 2012 (que se encontra apensado
aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011;
e 341, de 2012); e 179, de 2012, por regularem
matéria correlata (licença-paternidade).
15
REQUERIMENTO Nº 991, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
991, de 2012, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
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Senado nº 179, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (licença-paternidade).
16
REQUERIMENTO Nº 992, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
992, de 2012, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 48, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (estações de apoio a condutores de
veículos de carga e passageiros).
17
REQUERIMENTO Nº 998, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
998, de 2012, do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 196, de 2007, com os Projetos de Lei do Senado nºs 431, de 2003; e
150, de 2009, que já se encontram apensados,
por regularem matéria correlata (normas para
rótulos e propaganda dos alimentos).
18
REQUERIMENTO Nº 999, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
999, de 2012, do Senador Armando Monteiro,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(adicional por tempo de serviço).
19
REQUERIMENTO Nº 1000, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.000, de 2012, do Senador Wilder Morais,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(adicional por tempo de serviço).
20
REQUERIMENTO Nº 1014, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.014, de 2012, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 358, de 2004; 373,
de 2007; e 389, de 2008, todos complementares, por regularem matéria correlata (Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS).
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
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(Levanta-se a sessão às 20 horas e 56 minutos.)
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Ata da 227ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 6 de dezembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney e Inácio Arruda
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e
encerra-se às 15 horas e 9 minutos)

É o seguinte o Registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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Há sobre a mesa requerimentos de que os Srs.
Senadores poderão fazer o encaminhamento.
São os seguintes os Requerimentos:
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REQUERIMENTO
Nº 1.077, DE 2012.
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, e conforme
as tradições da Casa, inserção de Voto de Pesar pelo
falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer, bem como
seja encaminhado o referido Voto à família, em nome
da sua viúva senhora Vera Lúcia Niemeyer, no seguinte
endereço: Rua Conde Lages, nº 25, Bairro: Glória –
Centro - Rio de Janeiro/RJ. Cep: 20241-080.
Justificação
O arquiteto Oscar Niemeyer morreu na noite
desta quarta-feira (5) no Hospital Samaritano, no Rio
de Janeiro, onde estava internado desde o dia 2 de
novembro. O arquiteto completaria 105 anos em 15
de dezembro. Niemeyer deixa a mulher, Vera Lúcia,
67, com quem se casou em 2006. Deixa ainda quatro
trinetos, 13 bisnetos e quatro netos, filhos de Anna
Maria – sua única filha, morta em junho passado, aos
82 anos – , fruto de seu casamento com Anita Baldo,
de quem ficou viúvo em 2004.
Nascido no bairro de Laranjeiras, no Rio, Oscar
Niemeyer se formou em arquitetura e engenharia na
Escola Nacional de Belas Artes em 1934. Em seguida, trabalhou no escritório dos arquitetos Lúcio Costa
e Carlos Leão, onde integrou a equipe do projeto do
Ministério da Educação e Saúde.
Por indicação de Juscelino Kubitschek (19021976), então prefeito de Belo Horizonte, Niemeyer
projetou, no início dos anos 1940, o Conjunto da Pampulha, que se tornaria uma de suas obras brasileiras
mais conhecidas.
Em 1945, o arquiteto ingressou no Partido Comunista do Brasil (PCB), entrando em contato com Luiz
Carlos Prestes e outros dirigentes revolucionários. Ao
longo das décadas, travou amizades com diversos
líderes socialistas ao redor do planeta, entre eles o
comandante da Revolução Cubana, Fidel Castro, viajando constantemente à União Soviética, a Cuba e aos
países socialistas do Leste europeu.
Em 1947, Niemeyer fez parte da comissão de
arquitetos que definiria o projeto da sede da ONU (Organização das Nações Unidas) em Nova York. A proposta elaborada por Niemeyer com o franco-suíço Le
Corbusier serviu de base para a construção do prédio,
inaugurado em 1952.
Durante os anos 1950, projetou obras como o
edifício Copan e o parque Ibirapuera, ambos em São
Paulo, além de comandar o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Novacap, responsável pela construção de Brasília.
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Ao lado de Lúcio Costa, arquitetou Brasília, a
nova capital do país, concebendo majestosos edifícios,
como o Palácio da Alvorada e o Congresso Nacional.
Inaugurada em abril de 1960, Brasília transformou a paisagem natural do Brasil central em um dos
marcos da arquitetura moderna.
Impedido de trabalhar no Brasil pela ditadura
militar, Niemeyer se mudou em 1966 para Paris, onde
abriu um escritório de arquitetura. Projetou a sede do
Partido Comunista Francês, fez o Centro Cultural Le
Havre, atualmente Le Volcan, realizou obras na Argélia, Itália e em Portugal.
Deixou inúmeras obras que modificaram a paisagem urbana de diversas cidades do mundo. Entre
as mais importantes obras do arquiteto destacam-se o
conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte;
o Edifício Copan, em São Paulo; a construção de Brasília; a Universidade de Constantine e a Mesquita de
Argel, na Argélia; a Feira Internacional e Permanente
do Líbano; o Centro Cultural de Le Havre-Le Volcan,
na França; os Centros Integrados de Educação Pública
(Cieps) e a Passarela do Samba, no Rio de Janeiro; o
Memorial da América Latina e o Parque do Ibirapuera,
em São Paulo; e o Caminho Niemeyer, em Niterói, Rio
de Janeiro; além do Porto da Música, na Argentina.
Após a anistia, retornou ao Brasil, no início dos
anos 1980. No Rio, projetou os CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública, apelidados de “brizolões”) e
o Sambódromo, durante o primeiro governo de Leonel
Brizola no estado (1983-1987).
Em 1988, Niemeyer se tornou o primeiro brasileiro
vencedor do prêmio Pritzker, o Oscar da arquitetura.
Ainda em 1988, Niemeyer elaborou o projeto do Memorial da América Latina, em São Paulo.
Nos anos 1990 e 2000, a produção de Niemeyer
continuou em alta, com a inauguração do Museu de
Arte Contemporânea de Niterói (RJ), o Museu Oscar
Niemeyer, em Curitiba, e o Auditório Ibirapuera, dentro
do parque, em São Paulo.
Em 2003, exibiu sua versão de um pavilhão de
exposições na tradicional galeria londrina Serpentine
– que todo ano constrói um anexo temporário.
Ao completar 100 anos, em 2007, Oscar Niemeyer recebe diversas condecorações. Entre elas, a
medalha ao Mérito Cultural, conferida pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reconhecimento
à sua contribuição à cultura brasileira. Na França, o
arquiteto é condecorado com o título de comendador
da Ordem Nacional da Legião de Honra.
Em 2007, projetou o Centro Cultural de Avilés,
sua primeira obra na Espanha. Inaugurado em março
de 2011, o Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer foi fechado após nove meses, em meio ao agra-
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vamento da crise econômica, desentendimentos entre
o governo local e a administração do complexo no dia
do aniversário de 104 anos de Niemeyer. Em meados
de 2012, no entanto, o centro foi reaberto.
Mais de 60 anos após a realização do Conjunto
da Pampulha, o arquiteto voltou a assinar um projeto de grande porte em Minas Gerais em 2010, com a
inauguração da Cidade Administrativa do governo do
estado, na Grande Belo Horizonte.
Atualmente, em Santos, está em execução o projeto de Niemeyer para o museu Pelé. Niemeyer projetou também o edifício da nova sede da União Nacional
dos Estudantes.
Neste momento de perda e dor, transmito meus
sentimentos a seus familiares e amigos.
Sala das Sessões, 6 de Dezembro de 2012. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO
Nº 1.078, DE 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Senador José Sarney,
Com fundamento no disposto nos artigos 218 e
219 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a inserção em Ata de Voto de
profundo Pesar pelo falecimento do senhor OSCAR
NIEMEYER, ocorrido no dia de ontem, com apresentação das devidas condolências à família.
Justificação
Oscar Niemeyer faleceu na noite de ontem (5),
no Hospital Samaritano, em Botafogo, onde estava internado desde o dia 2 de novembro. Ele completaria
105 anos no próximo dias 15. A neta de Oscar Niemeyer, Ana Lúcia, disse hoje (6) que o principal legado do avô será o trabalho em favor da democracia e
da justiça social.
As obras de Niemeyer são muito mais que belezas plásticas estampadas em estruturas harmônicas
de concreto: são símbolos de paz e de solidariedade
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plantados em todos os cantos e recantos de nosso
Planeta. Nelas estão presentes a Igreja – me perdoe
meu querido Niemeyer –, a academia, as artes, a política e a literatura. Elas representam todos os povos,
seja nos memoriais ou nas sedes mais importantes
das organizações internacionais.
Niemeyer é, portanto, um brasileiro cidadão do
mundo.
Quem sabe tenhamos nós, no tempo presente,
uma enorme dificuldade de entender a obra de Niemeyer. É que nos encantamos apenas com a beleza
plástica e com a suavidade das curvas da sua criação.
O que estaria, verdadeiramente, por trás das formas
arrojadas da catedral de Brasília? Da sede da ONU?
Do complexo da Pampulha? Da mesquita de Argel?
Da Universidade de Constantine? Da sede do Partido
Comunista Francês? Do Palácio da Alvorada? Em todas as esplanadas do mundo, seriam ministérios ou
mistérios? Cada um de nós tem a sua leitura, quem
sabe simplista, da autêntica mensagem embutida pelo
artista. Mas, muitas delas, embora singelas, na humildade do autor, ensejam enigmas que se entranham em
vigas de concreto moldadas no sentido de que o mais
belo caminho entre dois pontos é, sempre, uma curva.
Como nas montanhas da sua [cidade] Rio de Janeiro.
Ou nas ondas que arrebentam em todas as praias.
A melhor homenagem a Oscar Niemeyer será não
apenas os nossos discursos, nem a preservação física
destas estruturas desenhadas, com carinho e criatividade, em sua prancheta de trabalho. Homenageá-lo
de verdade, será encontrarmos a linguagem única do
bem comum, da justiça social, do término de todos os
tipos de discriminação e de desigualdade regional e
pessoal e de renda com o fim da barbárie humana, da
fome, da miséria e da violência.
Cidadão no pleno sentido da palavra, sua dedicação ao trabalho e ao Brasil, justificam plenamente
a homenagem.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2012. –
Senador Pedro Simon.
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REQUERIMENTO
Nº 1.081, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, inserção em
ata de voto de pesar e apresentação de condolências
à família pelo falecimento de Oscar Niemeyer.
Justificação
É com grande pesar que registramos o falecimento
de Oscar Niemeyer. Arquiteto das formas esplêndidas
e dos sonhos socialistas.
Em todos os momentos da vida pública brasileira,
do século XX aos dias de hoje, Niemeyer se faz presente com sua força e energia, encantando a todos e
dando grandes contribuições às causas que abraçou.
Sua forma de agir, sempre marcada pela simplicidade e por sua incansável militância nas causas nobres
do povo brasileiro, denotou todo seu conhecimento e
capacidade. Gênio da Arquitetura, artista universal é
reconhecido e admirado em todo o mundo. Sua obra é
profundamente marcada pela brasilidade. Seu traço é de
ousadia. Ousadia na busca da simplicidade e do novo
que molda o concreto e o transforma em suave beleza.
Sala das sessões, 2012. – Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O primeiro requerimento que deu entrada foi
o do Sr. Presidente Sarney, subscrito pelo Senador
Francisco Dornelles, Senador Mozarildo Cavalcanti,
Senador Inácio Arruda, Senador Eunício Oliveira, Senador Rodrigo Rollemberg...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Agradeço se puder acrescentar o meu nome, que
também estou apresentando requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) –... e Senador Eduardo Suplicy, que pede a inserção em Ata de voto de profundo pesar, apresentação
de condolências à família e levantamento da sessão.
Acompanha em homenagem – como ele mesmo diria –
ao comunista e arquiteto Oscar Niemeyer, ocorrido no
dia 5 de dezembro aos 104 anos de idade, exatamente
10 dias antes de ele completar 105 anos de vida, no
mesmo sentido, requerimento da Senadora Vanessa
Grazziotin, do Senador Pedro Simon e do Senador Alvaro Dias. O Senador Eduardo Suplicy também está
trazendo o seu requerimento.
Como todos os senhores examinaram, a sessão
recebe requerimentos para que conste em Ata votos
de pesar, comunicação à família e suspensão da sessão pelo falecimento desse extraordinário brasileiro,
imortalizado em vida. Já é um imortal para sempre da
nossa história.
Ele sempre dizia quando começava: “Primeiro,
que sou comunista; segundo, sou arquiteto”. Mas era,
sobretudo, um homem louco pelo Brasil e o seu povo.
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E sua arte, através dos seus desenhos, que construíram esta cidade extraordinária, que é a cidade de
Brasília, também deixou monumentos para o Rio de
Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais, para o
Ceará. E uma de suas últimas obras belíssimas, tem
a ver, Senador Rodrigo Rollemberg, digamos assim,
com a questão ambiental: é nada mais nada menos
do que a Torre Digital de Brasília, a Flor do Cerrado.
Era a imaginação de Oscar Niemeyer.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – E o primeiro inscrito para encaminhar o requerimento e a quem concedo a palavra é o Senador
Francisco Dornelles. Em seguida, o Senador Rodrigo
Rollemberg.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Quero me inscrever também, Sr. Presidente,
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senador Mozarildo Cavalcanti e Senador Eduardo Suplicy.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momento em
que o Brasil e os brasileiros se entristecem e se enlutam com o falecimento de Oscar Niemeyer, gostaria
de homenagear esse gênio da arquitetura brasileira e
mundial lendo trechos de pronunciamento que fiz no
Senado em sessão especial.
Oscar Niemeyer já ultrapassara seus 80 anos
quando surpreendeu a todos criando a jóia arquitetônica que veio enfeitar uma das mais belas linhas litorâneas do mundo: o Museu de Arte Contemporânea
de Niterói, que surpreende não só por sua simples e
ousada beleza, como pela mais que feliz integração à
paisagem da Baía de Guanabara.
Depois disso, Oscar continuou criando, em um
ritmo que impressiona, prédios de concepção arrojada e lírica, tanto para o Brasil quanto para o mundo.
Foi com o Conjunto da Pampulha, que, convidado pelo então Governador Juscelino Kubitschek, Niemeyer alçou seu primeiro grande voo individual. Nesse
projeto, que concede à curva uma importância e uma
presença que tinham sido recusadas pela arquitetura
do tempo, Niemeyer parece estar em íntimo diálogo
com a escola barroca mineira, tão bem estudada pelo
grande arquiteto e urbanista, seu amigo Lúcio Costa.
Niemeyer confessa que uma parte pelo menos
da inspiração mais profunda de sua obra arquitetônica vem da cidade do Rio: da magnífica topografia
sinuosa da Cidade Maravilhosa, com seus morros,
montanhas e praias.
Essa dupla paixão, se assim podemos nos expressar, recebe sua consagração com a construção
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da Passarela do Samba, monumento arquitetônico à
alegria e à maior festa da cultura brasileira.
Falar da presença de Niemeyer em Brasília soa
como redundância. Brasília, monumento da arquitetura
moderna, resulta, entre outras coisas, da renovação
de duas parcerias felizes de Oscar Niemeyer: com
Juscelino Kubitschek e com Lúcio Costa.
Os desenhos de Niemeyer recriam, livremente,
aspectos de quatro de suas maiores obras. Duas delas são de universidades por ele projetadas: a Universidade de Brasília e a de Constantine, na Argélia. As
outras duas correspondem a edificações de especial
significado simbólico: a Passarela do Samba e o Memorial da América Latina.
Sr. Presidente, queria contar a V. Exª uma pequena história, de quando o Senador que ocupava
o Gabinete nº 11 do Senado, Darcy Ribeiro, recebeu
Oscar Niemeyer. Pediu que ele esperasse 5 minutos,
porque Darcy viria ao plenário e voltaria para com ele
conversar. Darcy levou 3 horas, e, durante esse período, Oscar Niemeyer fez 4 quadros: desenhou a Universidade Constantine, a Universidade de Brasília, o
Memorial da América Latina e o Sambódromo.
De modo que eu convivo diariamente e a todos
os momentos com a obra de Oscar Niemeyer, que está
cravada nas paredes do mesmo gabinete, que geralmente é ocupado por um Senador do Rio de Janeiro.
Eu mostro aqui a minha concordância e o apoio ao
requerimento apresentado pelo Presidente José Sarney.
O Brasil morre hoje um pouco com Niemeyer,
e Niemeyer permanece vivo no coração de todos os
brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Agradeço a V. Exª essa homenagem a um homem que amava os homens. Assim era Oscar Niemeyer.
E V. Exª teve essa oportunidade de convívio e
de ocupar a sala do Darcy, que era amicíssimo do
Niemeyer e, ao mesmo tempo, uma sala que já foi
tombada, porque, nessa brincadeira de 5 minutos e
nesse período de 3 horas, Niemeyer aproveitou para
deixar registrado... E V. Exª hoje é exatamente quem
tem a responsabilidade de cuidar desta obra de arte
de Niemeyer, que é o Gabinete nº 11 de Darcy, agora
ocupado por V. Exª.
Obrigado a V. Exª. O Brasil agradece as homenagens que V. Exª faz a esse gigante da arquitetura
e, sobretudo, do humanismo em nossa Pátria, Oscar
Niemeyer.
Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, PSB, de Brasília, para encaminhar o requerimento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, Srªs e Senadores, permitam-me iniciar
este meu pronunciamento com uma salva de palmas.
(Palmas.)
É uma salva de palmas para esse grande brasileiro, esse genial brasileiro, esse ser humano que
expressa, como ninguém, o talento, a genialidade, a
inventividade, a capacidade de criação e a generosidade do povo brasileiro.
Eu tinha preparado um pronunciamento para ler,
hoje, em homenagem a Oscar Niemeyer. Estou recolhendo assinaturas, para que possamos fazer, dois dias
após o aniversário de Niemeyer, no dia 17 de dezembro
– ele completaria 105 anos no dia 15 de dezembro –,
uma sessão de homenagem a esse grande brasileiro.
Subo, hoje, a esta tribuna, para dizer que concordo com o requerimento encaminhado pelo Presidente
Sarney, para que possamos suspender esta sessão,
em homenagem a esse grande brasileiro, e acompanhar o seu velório, que está sendo realizado no Palácio do Planalto.
Oscar Niemeyer, como Lúcio Costa e como JK,
está na alma do brasiliense. Tudo, em Brasília, respira
Niemeyer, lembra Niemeyer. Mais do que nunca, nós
temos de nos mirar no exemplo desse grande brasileiro,
no exemplo que deu na construção de uma nova estética na arquitetura mundial. As curvas das montanhas
brasileiras, da mulher brasileira e dos rios brasileiros
eram a grande inspiração para seus trabalhos. Aqui,
cito sua famosa frase. Ele disse:
Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha
reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O
que me atrai é a curva livre e sensual, a curva
que encontro nas montanhas do meu País, no
curso sinuoso dos seus rios, nas nuvens do
céu, no corpo da mulher preferida. De curvas,
é feito todo o universo.
Era isso o que dizia o mestre, esse mestre da
arquitetura, reverenciado em todo o mundo.
E se vai mostrando também o seu imenso apreço à vida. Viveu 104 anos, quase 105 anos, produzindo, sempre de forma extremamente criativa, sempre
inventando, mas sempre muito comprometido com o
seu País e com o seu povo.
Mas o que impressionava também em Oscar Niemeyer era que ele, embora fosse um homem genial, era
uma pessoa muito simples, uma pessoa muito acessível. Eu mesmo tive o privilégio de encontrá-lo algumas
vezes e de conversar com Oscar Niemeyer. Sempre
me impressionei muito com sua simplicidade, com sua
coerência, com sua coerência de homem público, que
se manteve leal às suas convicções socialistas até o
último dia de sua vida.
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Oscar Niemeyer, como disse V. Exª, Senador Inácio, era um homem apaixonado pelos homens, era um
homem apaixonado pelo Brasil, que sempre dizia que
a arquitetura não era o mais importante, que o mais
importante era a vida, vida que ele viveu de forma tão
produtiva e tão exemplar.
Portanto, é com muita emoção que nós brasilienses nos somamos a todos os brasileiros que estão tristes pela partida de Oscar Niemeyer, mas que sempre
se lembrarão dele com imenso carinho, com profundo
respeito e com imensa admiração.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Eu é que agradeço as palavras de V. Exª, Senador Rollemberg, nesta homenagem que o Senado,
ao propor suspender a sessão, já realiza a este gênio
da arte brasileira, Oscar Niemeyer.
Convido, para fazer o encaminhamento do requerimento, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Enquanto S. Exª chega aqui, cito mais uma passagem da vida de Niemeyer. Quando se chegava ao
escritório dele, na Avenida Atlântica, na cobertura, ele
recebia todos e os colocava em uma sala. Deixava as
pessoas, Senador Mozarildo, de frente para o gabinete
dele, para a salinha do gabinete, onde ele desenhava.
Todos ficavam olhando uma foto que havia lá. Então,
quando ele saía para chamar a pessoa para entrar na
sala, era inevitável a pessoa perguntar: “De quem é
essa foto?”. Ele respondia “é do Cavaleiro da Esperança, é de Luiz Carlos Prestes”, que também foi nosso
colega, digamos assim, in memoriam, no Senado da
República.
Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Em seguida, falarão o Senador Suplicy e o Senador Pedro Simon.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Senador Inácio Arruda, homenagear um homem como
Oscar Niemeyer não é uma tarefa fácil, muito menos
ainda quando a homenagem é feita quase que de improviso, já que tomados de surpresa pela sua morte a
poucos dias de completar 105 anos de idade.
Quero, primeiramente, dizer que o Brasil todo –
e aqui estou representando o extremo Norte do Brasil
–, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, e o mundo todo,
hoje, com certeza, reverenciam e lembram o grande
homem que foi Oscar Niemeyer. Quero dizer que me
orgulho de que tenha sido um médico – Juscelino Kubitscheck, Presidente – a ter a sensibilidade de escolher
um homem como Niemeyer para fazer o projeto desta
linda cidade, dos prédios, como foi dito aqui pelo Senador Rollemberg, que revolucionaram a arquitetura até
então existente, que era aquela arquitetura de linhas
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retas, de quadrados, de retângulos. Ele revolucionou
justamente com as curvas.
Lamento quando vejo algumas críticas a Brasília. Lamento porque, na verdade, quando JK pensou,
cumprindo até um ditame constitucional, em trazer a
Capital Federal para Brasília, ele pensou em integrar
o Brasil e pensou em criar realmente uma capital que
fosse a síntese do Brasil todo.
Eu fico triste quando ouço, às vezes, comentaristas ilustres dizerem que aqui, em Brasília, está,
vamos dizer assim, o que há de pior no cenário nacional. Esquecem-se, porém, esses comentaristas que
representantes de Brasília aqui só há três Senadores
e oito Deputados Federais. Todos os outros políticos,
eu inclusive, viemos dos nossos Estados. Fomos eleitos pelo eleitorado dos nossos Estados.
Então, eu considero até uma ofensa, embora não
seja brasiliense, ao povo de Brasília quando ouço ou
leio comentários negativos, pejorativos com relação à
cidade de Brasília, como se, por causa de um grupo
de políticos ou de ministros e auxiliares que cometem
crimes e que não são necessariamente de Brasília,
pois alguns vêm de fora, esta cidade fosse contaminada com esse tipo de afirmação pejorativa.
Contudo, o importante aqui, neste momento, é
realmente, Senador Inácio Arruda, analisar a figura
humana que era o Oscar Niemeyer.
Ele não era apenas, digamos, aquele arquiteto
das formas, das curvas. Não era apenas aquele arquiteto que olhava as construções. Ele olhava, acima
de tudo, o ser humano e marcava profundamente nas
suas obras justamente a figura do homem, da mulher,
do ser humano em si.
Muito mais do que um arquiteto, ele era um muito importante pensador, e entre tantas outras bonitas
frases que ele escreveu, uma, para mim, marca muito,
como médico, como político, como ser humano. Ele
disse: “O importante é a vida e este mundo injusto, que
devemos modificar”. Vejam bem: quem deve modificar?
Todos nós, brasileiros e brasileiras. Não há ninguém
que esteja acima disso e que fique de braços cruzados, aguardando as coisas se modificarem. Então, a
frase de Niemeyer é muito clara: “O importante é a
vida e este mundo injusto, que devemos modificar”.
Devemos todos nós.
Isso me remete à lembrança a frase do Presidente John Kennedy, que disse uma vez: “Não pergunte o
que o seu país pode fazer por você, mas pergunte-se o
que você pode fazer por seu país”. E, nesse particular,
além da figura do arquiteto, Niemeyer foi um revolucionário realmente, porque ele nunca deixou de pensar e
de falar sobre a necessidade justamente de valorizar
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a vida e de trabalhar para eliminar as injustiças deste
mundo, cada um de nós fazendo a nossa parte.
Portanto, deixo aqui a homenagem do meu Estado de Roraima, o Estado mais ao norte do País, a
essa figura magnífica que foi Oscar Niemeyer. Pode
ser que alguns pensem que ele já viveu muito – viveu
mais de 100 anos –, mas eu diria que para o Brasil e
para o mundo ele viveu pouco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Eu agradeço a V. Exª.
Convido para usar a palavra, para encaminhar o
requerimento, o Senador Eduardo Suplicy, do Estado
de São Paulo.
Em homenagem a Oscar Niemeyer, a sessão
será suspensa, e estamos fazendo o encaminhamento
deste requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Querido Presidente, Senador Inácio Arruda, V. Exª preside a sessão do Senado num momento muito especial. Como
membro filiado ao Partido Comunista do Brasil, traz a
esta sessão um sentido especial, uma vez que Oscar
Niemeyer abraçou a causa de Karl Marx, tornou-se um
filiado e camarada de Luís Carlos Prestes e foi membro do Partido Comunista do Brasil.
A arte de criar, de dar forma ao imaginário, de
intervir no meio sem agredi-lo, juntando o concreto à
natureza, perdeu seu grande mestre. O Brasil inteiro
está de luto pela perda deste filho ilustre, que tão bem
soube criar um estilo próprio de arquitetura, com a junção de linhas curvas e retas, desafiando o espaço na
amplidão dos vãos livres.
Respeitado em todo o mundo pela sua capacidade de superar obstáculos e ideias, transformando
sonhos em matéria, Niemeyer não foi só arquitetura, foi
também escultor, cenógrafo, escritor, poeta e exemplo
de solidariedade para com o próximo.
Filho de Oscar Niemeyer Soares e Delfina Ribeiro de Almeida, Oscar Niemeyer nasceu em 15 de
dezembro de 1907, e, desde criança, mostrou o seu
gosto pelo desenho. Mesmo sem prancheta, ele riscava
o ar com o dedo. Para uns, é só a função que conta;
para outros, inclui a beleza, a fantasia, a surpresa arquitetural que foi para Niemeyer a própria arquitetura.
No começo, Niemeyer procurou aceitar tudo isso com
uma limitação provisória e necessária, mas, depois, se
voltou inteiramente contra o funcionalismo, desejoso
de ver a arquitetura integrada na técnica que surgira e,
juntas, caminhando pelo campo da beleza e da poesia.
Em 1932, ainda estudante, passou a trabalhar
gratuitamente no escritório dos arquitetos Lúcio Costa
e Carlos Leão, porque não queria, como a maioria dos
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colegas se adaptar à arquitetura comerciai. Quando
iniciou sua vida de arquiteto, já formado, em 1936, a
arquitetura se fixava com o funcionalismo pontificado,
recusando a liberdade de criação e a invenção arquitetural. Impunham-se sistemas construtivos, limitações
funcionalistas, que não convenceu o jovem Oscar, que
olhava as obras do passado tão cheias de invenção
e lirismo. Não podia compreender como a arquitetura contemporânea permanecia fria e repetida, numa
época de concreto armado que podia oferecer formas
livres e inesperadas.
Foi nessa época que participou do projeto do
Palácio Capanema, sede do Ministério da Educação
e Saúde, na cidade do Rio de Janeiro, que teve consultoria do famoso arquiteto suíço Le Corbusier, de
quem mais tarde Niemeyer ouviria “Oscar, você tem
montanhas do Rio dentro dos olhos”. E isso explica sua
atuação diante das obras do conjunto da Pampulha,
em Belo Horizonte, Minas Gerais, já tocada por essa
vontade imperiosa de contestação e desafio.
Pampulha surgiu, em 1940, com formas diferentes, abobadadas variadas, a marquise de curvas da
Casa do Baile, que conquistou admiradores e contestadores. Era o bairro diferente que JK sonhava, que
tanta falta fazia a Belo Horizonte, de formas novas e
arquitetura leve.
A partir da Pampulha, não só o Brasil, mas o
mundo se abriu para uma arquitetura nova, de formas
mais livres, que nem todos conseguiram acompanhar,
ou mesmo entender.
Oscar Niemeyer deixa marcas na arquitetura através de importantes contribuições - inovações, como:
– as coberturas de formas livres iniciadas na
Casa do Baile;
– as fachadas inclinadas da sua residência Prudente de Moraes e a escola Julia Kubitschek;
– o teto convexo do late Clube do Rio de Janeiro;
– as coberturas em curvas e retas da residência
Oswald de Andrade, bem como tudo aquilo que foi
feito junto...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... com Burle Marx, no Parque Ibirapuera na cidade
de São Paulo;
– os pilotis em dois “Vs” do conjunto JK, e depois,
com a arquitetura de Brasília, ainda mais variada e radical e, sobretudo, este edifício fantástico do Congresso
Nacional, que, segundo o próprio Oscar Niemeyer, era
a sua obra preferida.
Essas foram as bases para todo o resto da arquitetura de Niemeyer, que conseguiu ainda nos surpreender
a cada nova obra, a cada criação arquitetural, que tanto
o ocupou a vida toda, embora estivesse interessado
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em outros problemas, revoltado com a miséria, muito
mais importante, para ele, do que a própria arquitetura.
Foi pensando também nos menos favorecidos
que Niemeyer se preocupou em fazer o belo nas suas
obras. Ele queria que todos, sem exceção, pudessem
admirar uma bela obra, uma bela paisagem, mesmo
que não tivessem dinheiro para entrar nela, ...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...era uma preocupação constante.
Imprescindível ainda é falar do homem. Todos que
o conheceram são unânimes em dizer que Niemeyer
soube conquistar amigos, mantê-los ao seu redor, ajudá-los quando necessário. Os amigos eram essenciais.
Assim como o cuidado com os amigos, era o tempo.
Cento e quatro anos, ou melhor, quase 105, é
muito tempo, mas para Niemeyer foi pouco, ele que já
foi reverenciado por grandes nomes do pensamento,
da literatura e da moda no século XX, desde André
Malraux, José Saramago, sem contar Giorgio Armani.
Prêmios foram inúmeros, entre eles o maior prêmio da
arquitetura do planeta, o Pritzker, em 1988.
Niemeyer humanizou a arquitetura como ninguém
fez até hoje. As curvas da vida e da natureza ficaram
gravadas no inconsciente dele, daí a sua genialidade.
Nunca ninguém fez isso no mundo como ele, que viveu nas montanhas do Rio. Eu mesmo, em Paris, ...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– ... pude constatar essa genialidade nas curvas do
edifício do Brasil...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...com tantas equações matemáticas humanizadas que
as curvas parecem estar voando.
Em 1945 entrou para o Partido Comunista porque,
segundo ele, “Fui sempre um revoltado. Da famíiia católica eu esquecera os velhos preconceitos, e o mundo
parecia-me injusto, inaceitável. Entrei para o Partido
Comunista, abraçado pelo pensamento de Marx que
sigo até hoje”. Na época, conheceu e se tornou grande amigo de Prestes, a quem acolheu em seu escritório. Ao saírem da prisão, disse a Prestes: “Fica com
a casa; seu trabalho é mais importante que o meu”. E
desde então nunca mudou de atitude.
Ele se assumia um comunista, e, como comunista, um socializador, que queria partilhar seu talento e
suas ideias com uma responsabilidade e preocupação
social. E isso está acima até das irretocáveis obras que
projetou. Niemeyer poderia ser um músico, engenheiro,
veterinário, gari, e, provavelmente em qualquer uma
atividade, seria genial. Mas é seu sentimento que o faz
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tão especial. Ele nunca quis ser grande, no entanto,
é o maior. “Mais importante [diz ele] não é a arquitetura, mas a vida, os amigos e este mundo injusto que
devemos modificar.”
Fui visítá-io diversas vezes, e numa delas, no
primeiro semestre de 2007, juntamente com a Mônica Dallari, tivemos boa e longa conversa e eu lhe falei
da proposição – que já é lei – que institui uma Renda
Básica de Cidadania e um Fundo Brasil de Cidadania
para assegurar a todos o direito de partilhar da riqueza da Nação.
Ele então me disse que gostaria até que eu pudesse um dia visitá-lo outra vez, para transmitir aos seus
amigos como essa ideia pode efetivamente ser colocada
em prática e se tornar uma realidade o quanto antes.
Assim foi Oscar Niemeyer, mais de um século de
arte, de vida, de sentimento, de solidariedade, de amizade, de justiça e de igualdade social. “Solidariedade
justifica o curto passeio da vida. A vida é um sopro”.
Muito obrigado, Presidente, Senador José Sarney.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy,
o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Srªs e Srs. Senadores, eu queria pedir licença aos
oradores que estão inscritos – Senador Pedro Simon,
Senador Paulo Paim e Senador Inácio Arruda –, porque
vou ter de sair para, às 15 horas, receber, no Palácio
do Planalto, o corpo para velório, na cidade de Brasília,
de Oscar Niemeyer. É a representação do Poder Legislativo, que não poderia estar ausente neste momento.
Fui o primeiro signatário do requerimento pedindo que esta sessão fosse levantada, em caráter excepcional, no dia de hoje, em homenagem ao grande
brasileiro que foi Oscar Niemeyer. Ele marca um tempo
na história do Brasil. Foi o maior artista de nosso País,
um personagem extraordinário, uma pessoa humana
excepcional. Sua personalidade, eu acho que teve duas
faces que foram muito importantes.
Conheci Oscar Niemeyer na década de 50 na casa
de Odylo Costa Filho, no Rio de Janeiro. Estreitei mais
o convívio com ele quando, Presidente da República –
ele havia se ausentado de Brasília durante o período
militar e não havia trabalhado mais aqui –, conseguimos
que ele voltasse a Brasília, e revitalizamos o Conselho
Nacional de Arquitetura e Urbanismo. E ele se dispôs a
projetar alguns edifícios, a rever a cidade que ele havia
construído e a fazer uma revisão e proposições sobre
alguns acréscimos que tinham sido feitos, e algumas
sugestões, passando a colaborar estreitamente junto
com o Governador Aparecido e com o governo naquele
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tempo. Foi justamente nessa época que ele projetou o
Panteão da Pátria, que é, também, um símbolo da sua
genialidade, na Praça dos Três Poderes.
Ele tinha essa coerência em sua visão de artista:
ele tinha uma obsessão pela beleza, uma busca constante na invenção. Sobretudo, ele buscava na arquitetura
fazer uma obra de arte em cada um dos prédios que
projetava. Essa visão ele dizia que tinha descoberto
no Palácio dos Doges, em Veneza, um dos princípios
construtivos que se exploravam naquele tempo, no limite das possibilidades.
Então, ele viu o que haviam feito no passado e
se inspirou para que pudesse fazer o que fez. O que
marca a arquitetura de Oscar Niemeyer é que ele fez
os maiores espaços arquitetônicos que se conhece
na arquitetura do mundo. Nunca, ninguém fez esses
espaços! E ele conseguiu, com sua genialidade, nas
formas que criou, nas curvas que eram sua obsessão,
na beleza das colunas, na elegância de seus edifícios
todos feitos.
Outro aspecto foi sua coerência humana. Jovem ainda, ele optou por ideias socialistas e filiou-se
ao Partido Comunista. O Partido Comunista acabou,
acabou a União Soviética, mas ele permaneceu com
essa coerência, fiel a suas ideias, às vezes até levando
ao extremo o que ele podia levar, mas era uma parte
da sua personalidade. A crença que ele tinha era na
necessidade da solidariedade humana. Sua dedicação
à amizade e à vida foram uma das grandes lições que
ele deixou no nosso tempo.
O Brasil deve a ele o reconhecimento internacional da sua arte, presente no mundo inteiro, deve
a Oscar os palácios de Brasília e os palácios que ele
construiu no mundo inteiro. E daqui a séculos e séculos, a identidade brasileira vai ser marcada no mundo
pela presença de Oscar Niemeyer. Aonde se chegar
e encontrar um prédio construído por ele, aí estará a
identidade e a presença do Brasil, porque se vê, em
toda a sua arquitetura, a alma do Brasil. Eu acho que
ele tentou retratar em tudo o que ele fez, na simplicidade e na beleza, a alma que ele encontrava e que
encarnava, que era a da alma do Brasil.
Como não se pediu no princípio da sessão um
minuto de silêncio, eu acho que eu vou pedir a todos
nós que estamos aqui, durante um minuto, que nos levantemos para prestar esta homenagem de um minuto
de silêncio a Oscar Niemeyer. (Pausa.)
(Faz-se um minuto de silêncio.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco PMDB
– AP) – Muito obrigado.
Agora eu passo a Presidência ao Senador Inácio
Arruda, para que possamos concluir a sessão, e, naturalmente, na forma regimental, ele deverá encerrá-la.
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Muito obrigado pela compreensão dos nossos
colegas por eu ter usado a palavra antes que eles a
usassem.
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon,
do PMDB do Estado do Rio Grande do Sul, que fará
uso da palavra no encaminhamento do requerimento
de homenagem.
A sessão será suspensa em homenagem a Oscar Niemeyer.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
colegas Senadores, neste mesmo período, próximo ao
Natal, em 2007...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senador Simon, um segundo, apenas, para
registrar a presença dos alunos do curso de Ciências
Sociais da Universidade Federal de Goiás, participando
também, digamos assim, da nossa sessão, que será
suspensa em homenagem a este gênio da raça brasileira, Oscar Niemeyer.
A palavra está com V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Neste mesmo período, próximo ao Natal, em 2007,
eu vim a esta tribuna para homenagear o centenário
do nascimento de Oscar Niemeyer.
Nessa quarta-feira, ao saber da partida do nosso
grande mestre da arquitetura, numa viagem em linha
reta para outra dimensão que somente ele conseguiu
reproduzir aqui, com suas lindas curvas, eu procurei
aquele mesmo texto e nele deslizei os olhos, a mente
e o coração, como que a desenhar a imortalidade da
criação divina.
Pouco a acrescentar ao que escrevi. Imaginei,
portanto, poder repetir, cinco anos depois, o que disse
daquela vez, só que agora, infelizmente,...
O Sr. José Sarney (Bloco/PMDB – AP) – Senador
Pedro Simon, eu vou fazer uma coisa inusitada. Acabei
de falar e ia saindo, mas pedi um aparte a V. Exª para
lembrar apenas o que eu me esqueci de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O aparte está concedido.
O Sr. José Sarney (Bloco/PMDB – AP) – Amanhã, Brasília completa 25 anos de ser reconhecida pela
Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, e
Oscar Niemeyer, por esses caminhos do destino, vai
ser sepultado nesse dia. Era só isso que eu queria
apartear V. Exª. Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É
importante o que diz o Presidente Sarney. Pelos caminhos da vida, exatamente a data em que ele vai ser
sepultado é a data em que nós, brasileiros, o homenageamos pelo que Brasília representa da obra dele.
Digo eu que, nestes tempos, quando imperam os
senhores da guerra, são poucos, mas fortes, os mensageiros da paz. Na política, na religião, nas artes, na
academia, na imprensa e em todos os campos da vida
de todos os povos e de todas as nações. Entre estes
mesmos mensageiros, o nome de Oscar Niemeyer é
pronunciado e reverenciado em todas as línguas e em
todos os sotaques.
As obras de Niemeyer são muito mais que belezas plásticas estampadas em estruturas harmônicas de
concreto: são símbolos da paz, são símbolos da solidariedade, plantados em todos os cantos e recantos do
nosso Planeta. Nelas, estão representadas a Igreja, a
academia, as artes, a política, a������������������������
�����������������������
literatura. Elas representam todos os povos, nos memoriais ou nas sedes
das mais importantes organizações internacionais.
Uma obra que revela a suavidade das curvas,
apesar da monotonia de todas as retas, desnuda o
que a natureza tem de mais belo, apesar da teimosia
insana dos que insistem em destruir o que ela tem de
mais sublime.
Dizia Michelangelo, quando perguntado sobre de
onde vinha a sua sublime criatividade, que a escultura
já se encontrava pronta dentro do mármore. Dizia Michelangelo que cabia ao artista, como ele, retirar-lhe os
excessos e desvendá-la à luz. Foi assim, também, com
Niemeyer. Para ele, a beleza já vem pronta na natureza, com suas mais belas formas arredondadas. Cabia
a ele contemplá-las e expô-las na sua obra magistral.
Eu ouso dizer, meu querido Presidente, que Oscar Niemeyer foi, entre nós, e o será pela sua obra, a
encarnação de Deus, na arquitetura do universo. Deus
fez a natureza a partir do Seu projeto de criação. Niemeyer se inspirou nesta mesma natureza para resgatar o projeto de Deus, tamanha a beleza, tamanha a
harmonia, tamanha a criatividade.
Ele foi um homem à frente do seu tempo. A sua
arte permanecerá moderna, atual, não importa o tempo. Ela se incluirá entre as mais belas obras dos grandes mestres da humanidade. Uma arte singular, que o
identificará nos tempos que hão de vir.
Quem sabe tenhamos nós, no tempo presente,
uma enorme dificuldade de entender a obra de Niemeyer. É que nos encantamos apenas com a beleza
plástica e com a suavidade das curvas da sua criação.
O que estaria, verdadeiramente, por trás das
formas arrojadas da Catedral de Brasília? Da sede da
ONU? Do Complexo da Pampulha? Da Mesquita de
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Argel? Da Universidade de Constantine? Da sede do
Partido Comunista Francês? Do Palácio da Alvorada?
Em todas as esplanadas do mundo, seriam ministérios
ou mistérios de Niemeyer?
Cada um de nós tem a sua leitura, quem sabe
simplista, das autênticas mensagens embutidas pelo
artista. Mas, muitas delas, embora singelas, na humildade do autor, ensejam enigmas que se estranham
em vigas de concreto moldadas no sentido de que o
mais belo caminho entre dois pontos é, sempre, uma
curva, como nas montanhas de Minas Gerais ou do
Rio de Janeiro ou nas ondas que arrebentam em todas as praias.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A
melhor obra de concepção do criador é, portanto, aquela
que propicia as mudanças necessárias para tornar o
mundo mais justo, mais humano, um país com menos
desigualdades. Neste mesmo caso, Niemeyer, com sua
obra arquitetônica, continuou à frente do seu tempo,
enquanto nós, no mínimo, corremos ao seu encalço.
Estamos, ainda, longe do tempo do criador. Enquanto a arquitetura e os desejos de Niemeyer se projetam para o futuro, o Congresso, na sua força humana,
ainda vive os tempos da Torre de Babel.
Para Niemeyer, a arquitetura só será válida quando usufruída por todos, sem discriminação de qualquer
espécie. Nas igrejas, por todos os credos. Nos edifícios
das organizações internacionais, por todos os países.
Nos memoriais, por todos os povos. Nos teatros, por
todas as classes. Nas escolas, por todos os credos,
países, povos e classes.
Para ele a arquitetura tem que ser horizontal, multidisciplinar e democrática. Ela de nada valerá se não
for usufruída por todos, sem discriminação. Por isso,
eu estou certo de que todos os enigmas que possam
estar embutidos nas obras de Niemeyer, aqui ou em
qualquer outro lugar, trazem em si três referências
principais: a soberania, a democracia e a cidadania.
Um grito de alerta contra as guerras e, principalmente, os senhores das guerras. Contra a fome e a
miséria, em um mundo de tamanha opulência. Contra todos os tipos de tortura, física, psicológica, que
maculam a espécie humana. Contra as barbáries de
qualquer natureza, na arquitetura das prisões ou dos
hospitais, nos meios-fios das pedras moldadas nas
ruas, em praças, sob o concreto das pontes e viadutos entre os muros da vergonha que divide os povos
e as Nações.
“Faço o que gosto”, dizia ele. Fez o que nos enleva,
dizemos nós. É assim que eu vejo o mestre Niemeyer.
Ele foi, e sempre será, para mim, um iluminado. A
genialidade dos seus traços me faz aumentar a fé no
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sobrenatural. Ele é um dos muitos chamados, e um dos
poucos escolhidos, para eternizar a obra divina.
Em entrevista à TV Senado, Oscar Niemeyer não
escondeu a emoção ao se definir como aprendiz de
física e de filosofia. Já centenário, buscava, ainda, conhecimento exterior e interior.
Dizia-se um grão de areia no universo e deixava
transparecer como se o mundo que o cercava, apesar
de tamanho alcance de sua arte, lhe fosse minúsculo.
Quem sabe pudesse reproduzir, através da física, a
obra de Deus em outros planetas e em outras galáxias.
Com a filosofia, quem sabe resgatar a obra do Criador
no interior de cada um dos homens.
Por tudo isso, não haverá melhor homenagem a
Oscar Niemeyer do que quando nós, aqui no Congresso Nacional, pudermos dissolver a Torre de Babel que
nos faz falar línguas tão diferentes. Voltar à concepção
mais completa do criador dessas estruturas de tão belas formas.
Homenageá-lo, de verdade, será quando nós encontrarmos a linguagem única do bem comum, da justiça
social, o término de todos os tipos de discriminação e
de desigualdade regional e pessoal de renda e o fim da
barbárie humana, da fome, da miséria e da violência.
Niemeyer disse, um dia, que mais importante que
a sua arquitetura são os jovens na rua, rostos pintados,
para mudar o sistema. Ele partiu, fisicamente, mas os
jovens voltaram, politicamente.
A bandeira pela ética na política empunhada pelos
jovens de hoje é a mesma do Oscar Niemeyer de sempre.
Acreditamos, meu querido Presidente, todos nós
que a arquitetura do céu é perfeita. Sei não. Acho que
Deus, ao convocar ontem o Niemeyer, imagina ser possível, ainda, melhorar alguns aspectos. E ele não descansará enquanto não atender a esse desejo divino.
Aliás, ele deve estar trabalhando por lá.
Eu gostaria de poder assistir à conversa, neste
momento, de Deus com Niemeyer ao recebê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Uma maravilha essa homenagem a Oscar
Niemeyer!
O nosso requerimento, que está sendo discutido,
é de suspensão da sessão, mas todos aqueles que
tiveram oportunidade de conviver diretamente com
Niemeyer sentem a obrigação de dar uma palavra, de
mostrar, em seu gesto, em seu texto, a admiração pelo
homem imortalizado em vida que foi Oscar Niemeyer.
Para ele, a vida era um sopro, e era preciso aproveitá-la ao máximo.
Por essa razão, vamos passar a palavra, de imediato, para encaminhar o requerimento, ao Senador
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Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, metalúrgico, operário, negro, que desponta no Congresso Nacional.
V. Exª tem a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Senador Inácio
Arruda, eu não tive a alegria, a felicidade de estar
pessoalmente com Niemeyer, mas sempre o acompanhei a distância. O que eu mais admirava nele era
seu compromisso com a liberdade, com a igualdade
e com o social.
Niemeyer olhava para o mundo e, mais do que
pregava, por onde passava, acendia lampiões, velas,
luzes, para que a humanidade fosse se iluminando, para
que construíssemos juntos um mundo de igualdade,
de justiça, onde os pobres também tivessem direito ao
palco; ou seja, ele era daqueles homens que diziam
“vamos dar palco a quem não tem palco”.
Senador Inácio Arruda, outra questão é a coerência. Ele era um homem público, era um ícone. Poucos
homens públicos podem dizer que têm a coerência de
Oscar Niemeyer. Ele dizia “sou um socialista, sou um
comunista”, e nunca mudou de lado. E a isso tenho de
render aqui as minhas homenagens.
Ele escreveu, em certo momento, em As Curvas
do Tempo, de sua autoria, o seguinte:
Nunca olhei para trás. Nunca me critiquei pelas
faltas cometidas. Sou filho da natureza, [sou
filho do vento], um pequeno e humilde ser nela
inserido e para ela transfiro – em parte, pelo
menos – minhas qualidades e defeitos. Foi
assim que ela me fez [a natureza].
Enfim, eu digo: vá em paz, Oscar Niemeyer. Teus
ensinamentos, tua humanidade, tuas linhas livres, teus
ângulos, as curvas que encontraste na montanha ou lá
na curva do curso do rio que navegaste, as ondas do
mar que sempre batiam em tua alma, o teu universo
era gigante para o nosso País e para o Planeta.
As ideias de Niemeyer são eternas.Tua vida em
nossas vidas.
E assim, baseados na história desse homem, nós
podemos dizer que vamos construindo um País que
aponte a linha da igualdade e da justiça.
Termino dizendo, Sr. Presidente: Oscar Niemeyer,
presente! Oscar Niemeyer, presente! Oscar Niemeyer,
presente. O velho comunista viajou, só viajou, mas os
seus ideais estarão sempre, sempre presentes entre
nós.
Oscar Niemeyer, presente!
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Presente! Presente para sempre.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para sempre! Gostei do “para sempre”.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Quero convidar para fazer uso da palavra, no
encaminhamento deste requerimento que é de suspensão da sessão... A suspensão é feita em homenagem
a um dos maiores gênios da humanidade no traço do
concreto, transformando-o em leveza. Convido para
fazer uso da palavra, para encaminhar o requerimento
de suspensão da sessão, o Senador Cristovam Buarque, do Distrito Federal, pernambucano.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras Senadoras, estamos aqui
homenageando um brasileiro que falece na véspera,
praticamente, de completar 105 anos.
Creio que é merecido, como homenagem a ele,
perguntar, entre nós, por que esse homem merece
tanto respeito e por que ele se fez um dos grandes
gênios da humanidade, o que ele é, de fato. Por que
ele se fez como o brasileiro provavelmente mais perene na história?
Outros vão desaparecer antes dele, praticamente todos, porque os outros são da história que alguém
tem de ler e vão ficar nas estantes. A obra dele está
na rua. Nós vemos a obra dele.
Por que esse gênio se fez? Com base em quê?
Primeiro, Senador Arruda, creio que ele se fez pelo seu
talento. O talento fez Niemeyer, o talento de ser capaz
de pensar coisas que ninguém pensou. Ele próprio
disse – foi o que vi na televisão, hoje de manhã – que,
pequenininho, desenhava com o dedo no ar, para a
surpresa da sua mãe. Esse é um talento que alguns
têm, mas que outros não têm; os outros têm talento
para outras coisas.
Isso faz dele o grande gênio, mas não foi só isso.
Ao lado do talento, ele teve a ousadia de usar esse talento com coragem, teve a ousadia de usar o talento de
maneira diferente dos outros. No mundo, há milhares de
arquitetos com tanto talento quanto Niemeyer, mas sem
a ousadia dele, sem a coragem dele. E a coragem vem
de quê? Esta é a terceira coisa que quero colocar, que
caracteriza a genialidade de Niemeyer e faz dele esse
personagem brasileiro universal e perene: ele sonhava.
Ele fez questão de dizer o que estava na manchete de
algum dos jornais hoje: “O sonho é o começo de todas
as coisas”. Ele não temeu sonhar, ele teve a ousadia
de usar seu talento de maneira não rotineira, de maneira não tradicional, de maneira diferente.
Em quarto lugar – e, aí, podem dizer que é minha
mania, mas vocês vão reconhecer que é fato –, ele
teve a chance de usufruir da educação. Se Niemeyer,
com todo o seu talento, não tivesse aprendido o ABC,
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não tivesse aprendido a escrever, nem tivesse aprendido as quatro operações, ele não seria o gênio que
terminou sendo.
Milhões de brasileiros têm talento, milhões de
brasileiros são capazes de ousar e de sonhar, mas
não vão ter a chance de desenvolver esse talento, o
talento vai ficar restrito.
Pelé, com todo o seu talento, não teria sido o
gênio que foi se nunca tivessem apresentado a ele
uma bola de futebol. Se Pelé nascesse e vivesse num
lugar sem bola de futebol ou até com bola, mas se o
tivessem proibido de entrar no campo por ser negro
– no começo do século XX, os negros eram proibidos
de jogar futebol –, Pelé não seria o personagem universal que é, tanto ou, talvez, até mais universal que
Niemeyer, mas sem a perenidade de Niemeyer, que
vai ter a permanência pelos poemas em pedra que
construiu com a leveza de seu traço,...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ...resultado do talento, da ousadia, do sonho,
da capacidade de provocar surpresas. A educação foi
fundamental.
E, por último, Senador, vem a coerência. Foi um
homem cuja formação o fez comunista e que nunca
abandonou as causas, os princípios que defendeu.
Fico contente de ver aqui, como Presidente, um
membro do Partido Comunista do Brasil, que não é o
mesmo Partido dele do ponto de vista legal, do ponto de vista da militância do dia a dia, mas que tem a
mesma concepção de mundo.
Ele foi coerente até o fim, ele não mudou de lado,
ele enfrentou todos os dissabores. Por isso, Niemeyer
é permanente, salvo, Senador Inácio Arruda, se a voracidade dos especuladores imobiliários for capaz de
destruir a obra de Niemeyer. Os especuladores imobiliários não olham a obra, mas olham o terreno, como
se estivesse vazio, esperando para fazer um espigão,
para vender e obter lucros. Temos de tomar cuidado
com esses especuladores imobiliários.
Senador Paim, como dissemos hoje na Comissão de Direitos Humanos, por coincidência, Senador
Inácio Arruda, amanhã, fará aniversário a declaração
de que Brasília é Patrimônio Histórico da Humanidade. Niemeyer vai ser enterrado, Senador Suplilcy, no
dia em que faz mais um aniversário a declaração de
Brasília como Patrimônio Histórico da Humanidade. E
esse patrimônio, hoje, está ameaçado pela voracidade
de especuladores aliados a um governo que começa a
abrir o flanco para a desregulamentação do território,
como muitos de nós temos denunciado.
Por isso, vamos não apenas homenageá-lo, mas
também zelar pela missão e pela obra de Niemeyer, e
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a maneira de se fazer isso é defender aquilo que ele
defendia: terra é para servir ao trabalhador rural, quando ele está no campo, ou é para servir de moradia ao
trabalhador urbano, não é para servir à especulação
descomprometida com todas as obras, inclusive com
as de Niemeyer.
Viva Niemeyer! Que ele viva para sempre, graças
aos seus monumentos e suas obras, das quais temos
a obrigação de bem cuidar!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Agradecemos ao Senador Cristovam Buarque,
um homem da Academia, que tem a consciência voltada
para o interesse popular e que conviveu com Niemeyer.
Niemeyer viverá, como muitos, para sempre, com
a sua obra extraordinária, que é a obra da genialidade
do traço, mas é, sobretudo o homem, o ser humano
Niemeyer.
Comecei aqui dizendo que a nossa sessão vai
ser levantada em homenagem ao homem que amava
os homens.
Então, muito obrigado a V. Exª .
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Vamos colocar em votação os requerimentos.
O primeiro requerimento é o do Senador José
Sarney, subscrito por um conjunto de Srs. Senadores:
Francisco Dornelles, Rodrigo Rollemberg, Mozarildo
Cavalcanti, Eduardo Suplicy, Paulo Paim.
Outro requerimento do próprio Senador Eduardo
Suplicy, que já havia subscrito o requerimento do Senador Paulo Paim. Senadora Vanessa Grazziotin, Senador
Pedro Simon, Senador Alvaro Dias, também subscrito por mim. Requerimento também de minha autoria.
Em votação os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Senador Alvaro Dias, também já foi lido o requerimento de V. Exª.
A sessão será levantada por decisão dos Srs.
Senadores.
Senador Alvaro Dias, V. Exª deseja se manifestar?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito obrigado, Presidente, pela deferência de subscrever
esse requerimento. Agradeço a V. Exª.
Reitero essa manifestação de pesar por essa
grande perda.
Apenas eu gostaria de registrar um posicionamento pessoal, que já manifestei em outras oportunidades,
sobre a suspensão dos trabalhos nessas ocasiões.
Não creio ser a melhor e a maior homenagem a suspensão dos trabalhos. Sempre imaginei que a melhor
homenagem era exatamente a do trabalho; o trabalho
com dignidade, como postura pública digna.
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Fica o registro, mas as homenagens sinceras à
família e aos admiradores de Niemeyer.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Fica o registro para que as providências regimentais sejam adotadas futuramente, mas esse é o
encaminhamento que o Senado tem adotado nessas
situações.
Neste momento, suspende-se a sessão como
grande homenagem, para que todos possam – e muitos querem fazer isto –, ir até o Palácio do Planalto,
onde o corpo de Niemeyer está sendo velado. Amanhã, ele será transportado para o Rio de Janeiro, onde
será enterrado.
Nós queremos fazer o último registro.
O Niemeyer, nessa sua genialidade, que começou muito cedo em sua vida, chamado por Kubitschek
a Brasília, também convidou um conjunto de grandes
homens e mulheres.
É bom lembrar que, aqui, ao lado de Niemeyer,
construindo Brasília, esteve Lúcio Costa. Ele convidou
Burle Marx; ele chamou Athos Bulcão; ele trouxe uma
legião de homens e mulheres com conhecimento e capacidade de erguer este monumento da humanidade,
que é a cidade de Brasília, que completa 25 anos amanhã de ser elevada à condição de Patrimônio da Humanidade. E este monumento extraordinário das mãos
de Niemeyer e de tantos homens que ele convocou,
convidou e com quem trabalhou, este monumento da
humanidade recebe, hoje, Niemeyer para ser velado
entre nós, aqui na Capital do Brasil. E esta Capital é
fonte de integração fortíssima do nosso povo.
Nós todos nos rendemos a esse gênio extraordinário de Niemeyer, a esse ser humano extraordinário
que foi Niemeyer, um homem que teve a capacidade,
quando nos encontramos, tantas vezes, de dizer: “Puxa
vida! Que alegria extraordinária! Tem um operário governando o Brasil, e da esquerda. É o Lula, um metalúrgico!”. Em uma das últimas vezes em que estivemos
presentes no seu escritório, discutindo projetos de arquitetura, ele dizia: “Está vendo aí? O operário colocou o País de pé. Estamos caminhando novamente de
cabeça erguida. E mais, o operário propôs que fosse
sua sucessora uma mulher, e uma mulher guerrilheira,
revolucionária, lutadora”.
Então, ele se fascinava com essas possibilidades
que apareciam, fruto da conquista da democracia no
Brasil. Defendia e lutava com as ideias próximas de Fidel. Recebeu Chávez no seu escritório. Levantava-se e
dizia: “Olha aqui a América Latina, a América do Sul”, ele
que fez um monumento à América Latina, lá no Estado
de São Paulo. Espero que sejam retomadas as atividades do Parlatino naquele cenário. Ele, que fez a sede
do Parlatino, dizia: “Temos agora um índio. O índio está
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governando a Bolívia, do meio do povo. É muito importante a democracia. É muito importante a luta social. É
muito importante que a gente possa, um dia, acabar com
a miséria que o capitalismo patrocina em tudo quanto é
canto, em tudo quanto é parte do Planeta”.
Essas eram as ideias desse homem genial, que
transformou o concreto, o cimento duro, em algo leve
como uma pluma. E ele mesmo dizia: “Tenho que fazer
tudo, tenho que trabalhar até a última hora, até o último minuto da minha vida, porque a vida é um sopro,
e temos que aproveitá-la”.
Todas as honras ao gênio da raça, ao comunista, ao arquiteto, ao homem culto, ao homem popular,
ao homem simples, todas as honras da nossa Pátria.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Está levantada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 9 minutos.)
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