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Ata da 46ª Sessão, Não Deliberativa 
em 11 de abril de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Wilson Santiago, Anibal Diniz, Mozarildo Cavalcanti,  
Pedro Taques e Paulo Paim

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-
se às 18 horas e 10 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 394, DE 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Senador José Sarney,
Com fundamento no disposto no art. 258, do 

Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a 
Vossa Excelência a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado de nº 253, de 2005, do Senador 
Paulo Paim, que regulamenta os §§ 12 e 13 do art. 
201 e o § 9º do art. 195 da Constituição Federal, para 
dispor sobre o sistema especial de inclusão previden-
ciária dos trabalhadores de baixa renda e daqueles 
que, sem renda própria, se dedicam exclusivamente 
ao trabalho doméstico e sobre a contribuição social 
das empresas, do Projeto de Lei do Senado nº 67, 

de 2007, do Senador Inácio Arruda, que regulamen-
ta o Sistema de Inclusão Previdenciária criado pela 
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, 
cria a Contribuição Social Especial para a Inclusão 
Previdenciária, altera as Leis nº 8.212 e 8.213, ambas 
de 24 de julho de 1991, implementa medidas volta-
das para o aumento da cobertura do Regime Geral 
de Previdência Social e dá outras providências, e do 
Projeto de Lei do Senado nº 132, de 2010, de minha 
autoria, que regulamenta o § 12 do Art. 201 da Cons-
tituição Federal, dispondo sobre o sistema especial 
de inclusão previdenciária.

Justificação

As proposições supracitadas visam regulamentar 
os regimes previdenciários excepcionalizados pelos 
§§ 9º, 12 e 13 do Art. 201 da Constituição Federal. A 
despeito das diferenças mínimas na forma com que 
abordam o assunto, penso ser legislativamente produ-
tivo sua análise e apreciação em conjunto. 

Sala das Sessões, 29 de março de 2011. – Se-
nador Pedro Simon.

(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. GSJV nº 54/11

Brasília, 7 de abril de 2011

Senhor Presidente,

Dirijo-me a Vossa Excelência para informar-lhe 

que por um lapso não registrei minha presença na 

sessão de hoje, embora tenha, inclusive, participado 

da reunião da Comissão de Reforma Política realiza-

da às 14 horas, conforme lista de presença anexa. Por 

isso, solicito-lhe que considere minha participação em 

plenário, na tarde de hoje.

Atenciosamente, – Senador Jorge Viana.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Senhora Presidente da República 
adotou, em 7 de abril de 2011, e publicou, no dia 8 
do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 529, 
de 2011, que “Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, no tocante à contribuição previdenciária do mi-
croempreendedor individual”.

Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

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

Humberto Costa Marcelo Crivella
Magno Malta Gleisi Hoffmann

Acir Gurgacz .Cristovam Buarque
Antonio Carlos Valadares Lídice da Mata
Inácio Arruda .João Pedro

Bloco (PMDB/PP/PSC/PMN/PV)

Renan Calheiros Paulo Davim
Francisco Dornelles Vital do Rêgo
Eduardo Amorim Ana Amelia 
Sérgio Petecão .Eduardo Braga

Bloco (PSDB/DEM)

Alvaro Dias Aluysio Nunes Ferreira
Demóstenes Torres Mário Couto

PTB

Gim Argello João Vicente Claudino

*PSOL

Marinor Brito

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

Titulares Suplentes

PT

Paulo Teixeira José Guimarães
Arlindo Chinaglia Henrique Fontana

PMDB

Henrique Eduardo Alves Teresa Surita
Mendes Ribeiro Filho Almeida Lima

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)

Ana Arraes Osmar Júnior
Jovair Arantes Givaldo Carimbão

PSDB

Duarte Nogueira Otavio Leite

PP

Nelson Meurer José Otávio Germano

DEM

Antonio Carlos Magalhães Neto Pauderney Avelino

Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)

Lincoln Portela George Hilton

PDT

Giovanni Queiroz André Figueiredo

Bloco (PV/PPS)

Sarney Filho Rubens Bueno

*PSOL

Chico Alencar Ivan Valente

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

A Presidência comunica que, de acordo com o § 
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o se-
guinte o calendário para a tramitação da matéria:

– Publicação no DO: 8-4-2011
– Designação Prevista da Comissão: 11-4-2011(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 12-4-2011
– Emendas: até 14-4-2011 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 8-4-2011 a 21-4-2011 (14º dia)
– Remessa do processo à CD: 21-4-2011
– Prazo na CD: de 22-4-2011 a 5-5-2011 (15º ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 5-5-2011
– Prazo no SF: de 6-5-2011 a 19-5-2011 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 19-5-2011
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 

CD: de 20-5-2011 a 22-5-2011 (43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
23-5-2011 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 6-6-2011

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Encerrou-se na última sexta-feira o 
prazo para apresentação de emendas aos Projetos 
de Decreto Legislativo:

– Nº 91, de 2011 (apresentado como conclusão do 
Parecer nº 47, de 2010–CN, da CMO), que apro-
va as Contas do Governo Federal no Exercício 
de 2005;

– Nº 92, de 2011 (apresentado como conclusão do 
Parecer nº 47, de 2010–CN, da CMO), que so-
bresta a apreciação das contas dos dirigentes 
da Câmara dos Deputados, Senado Federal, 
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de 
Justiça, Justiça Federal, Justiça Trabalhista, Jus-
tiça Eleitoral, Justiça Militar, Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios e Ministério Pú-
blico da União, relativas ao Exercício de 2005, 
em virtude da medida cautelar do Supremo Tri-
bunal Federal concedida na sede da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 2.238; e

– Nº 93, de 2011 (apresentado como conclusão do 
Parecer nº 1, de 2011–CN, da CMO), que de-
clara a regularidade e adequação das Contas 
do Tribunal de Contas da União referentes ao 
exercício de 2005. 

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Encerrou-se na última sexta-feira o 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Resolução do Senado nº 12, de 2011, da Senadora 
Vanessa Grazziotin, que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal para modificar a denominação da 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
para Comissão de Desenvolvimento Regional, Turis-
mo e da Amazônia.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
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posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Encerrou-se na última sexta-feira o 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 81, de 2007 (nº 3.913/2000, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga), 
que revoga o art. 792 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943 (reclamação trabalhista por parte 
dos maiores de 18 e menores de 21 anos e das mu-
lheres casadas).

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – A Presidência comunica ao Plenário 
que não será utilizada a numeração 331 para os re-
querimentos de 2011.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência recebeu a Mensagem 
nº 95, de 2011, na origem, da Senhora Presidente da 
República que comunica sua ausência do País, no pe-
ríodo de 8 a 18 de abril, em viagem oficial à República 
Popular da China.

A referida matéria foi anexada ao processado da 
Mensagem nº 37, de 2011.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 95, DE 2011, NA ORIGEM

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausenta-

rei do País, no período de 8 a 18 de abril de 2011, em 
viagem oficial à República Popular da China.

Brasília, 8 de abril de 2011. – Dilma Rousseff.

Aviso nº 153 – C. Civil

Brasília, 8 de abril de 2011

A Sua Excelência o Senhor

Senador Cícero Lucena

Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Viagem presidencial,

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual 

a Excelentíssima Senhora Presidenta da República 

comunica que se ausentará do País, no período de 8 

a 18 de abril de 2011, em viagem oficial à República 

Popular da China.

Atenciosamente, – Antonio Palocci Filho, Mi-

nistro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência 

da República.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – A Presidência recebeu, da Câmara 

dos Deputados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto 

de Lei do Senado nº 265, de 2006 (nº 7.824/2010, 

naquela Casa), do Senador Cristovam Buarque, que 

altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984  – Lei 

de Execução Penal, para dispor sobre a remição de 

parte do tempo de execução da pena por estudo ou 

por trabalho.

É o seguinte o Substitutivo:

ABRIL 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL40



10938 Terça-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201141ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2011



Abril de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 12 10939 ABRIL 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL42



10940 Terça-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201143ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2011



Abril de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 12 10941 ABRIL 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL44



10942 Terça-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2011

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – O Substitutivo da Câmara ao Projeto 

de Lei do Senado nº 265, de 2006, vai à Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Sobre a mesa, projeto de lei do Sena-
do que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência comunica ao Plenário a 
abertura de prazo de cinco dias úteis perante a Mesa, 
para recebimento de emendas ao Projeto de Lei do 
Senado nº 153, de 2011.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 154, DE 2011 

Estabelece a obrigatoriedade de no-
meação pela Administração Pública Fede-
ral dos candidatos aprovados em concur-
so público, respeitado o número de vagas 
estabelecido no edital do certame.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a nomeação, nos concursos 

públicos para provimento de cargos ou empregos pú-
blicos da União, de todos os candidatos aprovados e 
classificados até o número de vagas indicado no edi-
tal do certame.

Parágrafo único. O número de vagas indicado nos 
editais dos concursos públicos deve refletir a efetiva 
necessidade do serviço, vedando-se a realização de 
concursos públicos exclusivamente para a formação 
de cadastro de reserva.

Art. 2º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após a data de sua publicação, não se aplicando aos 
concursos já iniciados.

Justificação

Há no país milhões de brasileiros dedicando 
tempo, esforço e dinheiro com o intuito de se tornar 
servidor público, pela via idônea do concurso público. 
Em determinados casos, superado o árduo caminho, 
muitas vezes combinado com vertiginosa concorrência, 
o candidato não apenas aprovado, mas que também foi 
classificado dentro do número de vagas estabelecido 
no edital, deixa de ser nomeado, por decisão discri-
cionária da Administração Pública.

O princípio da moralidade, insculpido no artigo 
37 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público a 
obrigação de corresponder à expectativa criada nos 
cidadãos pela oferta de vagas. Não é moral, razoável 
ou justo que o Poder Público publique edital de concur-
so público, provocando a mobilização de dezenas ou 
mesmo centenas de milhares de candidatos que, após 
pagarem inscrição, adquirirem livros, matricularem-se 
em cursos preparatórios, submeterem-se a rigorosa 
seleção, e, uma vez aprovados e classificados dentro 
do número de vagas expressamente estabelecido no 
edital, veem seus esforços frustrados pela omissão 

do Poder Público em nomeá-los para o cargo para o 
qual tanto lutaram.

O projeto que apresentamos busca corrigir essa 
distorção, concedendo aos candidatos aprovados den-
tro do número de vagas oferecido não apenas a ex-
pectativa de direito, mas o direito efetivo à nomeação. 
Para evitar possível burla a esse direito, vedamos 
a realização de concursos públicos exclusivamente 
para formação de cadastro de reserva, nos quais não 
haveria previsão do número de vagas colocadas em 
disputa. Introduzimos, ainda, a determinação de que o 
número de vagas colocadas em disputa reflita as efeti-
vas necessidades do serviço, medida que promove a 
racionalidade na gestão de pessoal da Administração 
e resguarda o interesse público.

Para que a União tenha condições de se adap-
tar às novas obrigações, firmamos o prazo de 90 dias 
para o início da vigência da lei. Estamos convictos 
de que esta proposição contribui para a moralização 
dos concursos públicos, protegendo os direitos dos 
concursandos e promovendo o interesse público. Por 
essas razões, rogamos o apoio de nossos Pares a 
este projeto.

Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollem-
berg.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................

TÍTULO III 
Da Organização do Estado

....................................................................................

CAPÍTULO VII 
Da Administração Pública

Seção I 
Disposições Gerais

 Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princí-
pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publi-
cidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

 I – os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)

 II – a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 
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provas ou de provas e títulos, de acordo com a nature-
za e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)

 III – o prazo de validade do concurso público 
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período;

 IV – durante o prazo improrrogável previsto no 
edital de convocação, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos será convo-
cado com prioridade sobre novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na carreira;

 V – as funções de confiança, exercidas exclu-
sivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, condições e percen-
tuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas 
às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

 VI – é garantido ao servidor público civil o direito 
à livre associação sindical;

 VII – o direito de greve será exercido nos termos 
e nos limites definidos em lei específica; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

 VIII – a lei reservará percentual dos cargos e 
empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

 IX – a lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público;

 X – a remuneração dos servidores públicos e o 
subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão 
ser fixados ou alterados por lei específica, observada 
a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 
de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 19, de 1998) (Regulamento)

 XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes 
de cargos, funções e empregos públicos da adminis-
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de 
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os 
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as van-
tagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se 
como li-mite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e 
nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 

Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio 
dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Po-
der Legislativo e o sub-sídio dos Desembargadores do 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte 
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tri-bunal Federal, 
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos 
membros do Ministério Público, aos Procuradores e 
aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 41, 19.12.2003)

 XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legis-
lativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores 
aos pagos pelo Poder Executivo;

 XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

 XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por 
servidor público não serão computados nem acumu-
lados para fins de concessão de acréscimos ulterio-
res; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998)

 XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes 
de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressal-
vado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos 
arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

 XVI – é vedada a acumulação remunerada de 
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade 
de horários, observado em qualquer caso o disposto 
no inciso XI. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)

 a) a de dois cargos de professor; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

 b) a de um cargo de professor com outro técni-
co ou científico; (Incluída pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

 c) a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamenta-
das; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
34, de 2001)

 XVII – a proibição de acumular estende-se a 
empregos e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

 XVIII – a administração fazendária e seus servi-
dores fiscais terão, dentro de suas áreas de competên-
cia e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei;

 XIX – somente por lei específica poderá ser 
criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 
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pública, de sociedade de economia mista e de funda-
ção, cabendo à lei complementar, neste último caso, 
definir as áreas de sua atuação; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

 XX – depende de autorização legislativa, em cada 
caso, a criação de subsidiárias das entidades mencio-
nadas no inciso anterior, assim como a participação 
de qualquer delas em empresa privada;

 XXI – ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pú-
blica que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obriga-
ções de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica in-
dispensáveis à garantia do cumprimento das obriga-
ções. (Regulamento)

 XXII – as administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades 
essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por 
servidores de carreiras específicas, terão recursos prio-
ritários para a realização de suas atividades e atuarão 
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento 
de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei 
ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003)

 § 1º – A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos.

 § 2º – A não observância do disposto nos inci-
sos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 
autoridade responsável, nos termos da lei.

 § 3º A lei disciplinará as formas de participação 
do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente: (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 19, de 1998)

 I – as reclamações relativas à prestação dos 
serviços públicos em geral, asseguradas a manuten-
ção de serviços de atendimento ao usuário e a ava-
liação periódica, externa e interna, da qualidade dos 
serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

 II – o acesso dos usuários a registros adminis-
trativos e a informações sobre atos de governo, obser-
vado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

 III – a disciplina da representação contra o exer-
cício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fun-

ção na administração pública. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

 § 4º – Os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos políticos, a per-
da da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

 § 5º – A lei estabelecerá os prazos de prescrição 
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor 
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas 
as respectivas ações de ressarcimento.

 § 6º – As pessoas jurídicas de direito público 
e as de direito privado prestadoras de serviços pú-
blicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa. 

 § 7º A lei disporá sobre os requisitos e as res-
trições ao ocupante de cargo ou emprego da admi-
nistração direta e indireta que possibilite o acesso 
a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

 § 8º A autonomia gerencial, orçamentária e fi-
nanceira dos órgãos e entidades da administração di-
reta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, 
a ser firmado entre seus administradores e o poder 
público, que tenha por objeto a fixação de metas de 
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei 
dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998)

 I – o prazo de duração do contrato;
 II – os controles e critérios de avaliação de de-

sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade 
dos dirigentes;

 III – a remuneração do pessoal.”
 § 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empre-

sas públicas e às sociedades de economia mista, e 
suas subsidiárias, que receberem recursos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios 
para pagamento de despesas de pessoal ou de cus-
teio em geral. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

 § 10. É vedada a percepção simultânea de pro-
ventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos 
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego 
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis 
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão declarados em lei de livre nome-
ação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 1998)

 § 11. Não serão computadas, para efeito dos 
limites remuneratórios de que trata o inciso XI do ca-
put deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 
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previstas em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 47, de 2005)

 § 12. Para os fins do disposto no inciso XI do 
caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao 
Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emen-
da às respectivas Constituições e Lei Or gânica, como 
limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores 
do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do sub-
sídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos 
subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos 
Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
47, de 2005).
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O projeto que acaba de ser lido vai à 
comissão competente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, vou manter a minha 
inscrição como orador inscrito e, se eu perceber que 
não terei oportunidade de falar como inscrito, falarei 
mesmo para uma comunicação parlamentar.

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Está certo, Senador Paim. V. Exª, com 
certeza, terá prioridade regimental.

Lista de oradores inscritos.
Com a palavra, o Senador João Durval, do PDT 

da Bahia. 
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Wellington Dias, Srªs e Srs. Senadores, 
se há um problema de extrema gravidade que o Bra-
sil não conseguiu resolver, problema capaz de deixar 
as mais terríveis sequelas para a sociedade, é o da 
educação. Trata-se de algo que se arrasta ao longo 
do tempo, cuja origem mais remota encontra-se no 
período colonial. 

Fizemos nossa independência em 1822, demos 
consistência ao Estado Nacional daí surgido, delimita-
mos nossas fronteiras, mantivemos a integridade ter-
ritorial e preservamos a unidade nacional. Tudo isso é 
verdade, mas não menos verdadeiro é que não fomos 
capazes de oferecer aos filhos desta Nação um sistema 
educacional digno do nome, que respondesse aos enor-
mes desafios impostos pela contemporaneidade.

Da Era Vargas, iniciada em 1930, até por volta da 
década de 60, a educação pública brasileira conseguia 

responder razoavelmente às demandas que lhe eram 
apresentadas. Todavia – e isto faz toda a diferença –, 
nunca é demais lembrar que apenas parcela muito 
reduzida da população buscava os serviços educa-
cionais. Uma população majoritariamente rural, que 
era o que caracterizava o País de então, continuava 
à margem do processo educacional, mantendo ele-
vados os níveis de analfabetismo que historicamente 
nos acompanhavam.

Vejo, com preocupação, Sr. Presidente, que, en-
trando já na segunda década do século XXI e a des-
peito de inegáveis vitórias obtidas, o Brasil ainda está 
longe, muito longe, de atingir o ponto minimamente 
satisfatório no campo da educação. Ao tempo em que 
conseguimos praticamente universalizar o acesso das 
crianças ao ensino fundamental, persiste o cenário de 
baixa cobertura de matrícula na educação infantil e no 
ensino médio. 

Para completar, o aspecto mais trágico a denun-
ciar o fracasso nacional nesta área que é tão estratégi-
ca: o desempenho escolar abaixo da crítica. Sucessivos 
testes de avaliação, tanto internos quanto externos, 
atestam a fragilidade de nosso sistema educacional. 
Nossos alunos, com diferença não muito significativa 
entre os oriundos da rede pública e os da rede parti-
cular, obtêm notas muito baixas em relação à compre-
ensão de texto e às operações matemáticas. 

Afora o quadro geral de deficiência, no qual avul-
tam prédios inadequados ou em péssimo estado de 
conservação, bibliotecas depauperadas ou simples-
mente inexistentes, material didático-pedagógico defa-
sado ou ausente das escolas, afora tudo isso, estamos 
diante de um problema ainda maior, com resultados 
ainda mais perversos para o desempenho de nossos 
estudantes. Refiro-me aos professores, esses profis-
sionais absolutamente indispensáveis ao processo de 
educação formal.

Não há como fugir de incômoda verdade, Sr. 
Presidente: em nosso País, os docentes foram relega-
dos a plano secundário. Disso decorre, entre tantas e 
tantas consequências perniciosas, a significativa de-
fasagem salarial, o que acabou por aviltar, sob o pon-
to de vista material, o insubstituível trabalho desses 
profissionais. 

Criou-se um terrível círculo vicioso: baixos salários 
deixaram de atrair pessoas com maior nível de preparo 
intelectual para o magistério; profissionais menos qua-
lificados passaram a perceber salários menores. Pior 
do que isso, no entanto, foi o descuido das autoridades 
brasileiras – sejam federais, estaduais ou municipais 
– na formação de nossos educadores. A eles foram 
oferecidas mínimas oportunidades de transitarem pelo 
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mundo acadêmico. No mais das vezes, negou-se-lhes 
o elementar acesso aos cursos de licenciatura. 

Agora mesmo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, o próprio Ministério da Educação reconhece 
que mais de duzentos mil professores do sexto ano 
do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino mé-
dio da rede pública não têm curso superior. À luz da 
legislação brasileira, trata-se de óbvia situação de ile-
galidade. Mais ainda: é evidente que o despreparo dos 
docentes afeta o aprendizado dos alunos. 

Na atualidade, informa o jornal Folha de S. Paulo, 
em sua edição de 19 de fevereiro último, que “16,8% 
dos professores da rede pública não têm formação 
suficiente para exercer a profissão e estão em situa-
ção irregular”. Completa a informação: “A LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases) exige que os docentes do sexto 
ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino 
médio tenham formação superior, mas 208 mil profes-
sores dessas séries concluíram apenas o fundamental 
ou médio”.

Não há necessidade de ser especialista no as-
sunto para saber que a quase totalidade desses do-
centes não preparados adequadamente reside e atua 
nas regiões mais pobres do Brasil, justamente aquelas 
que necessitam de uma educação aprimorada. Men-
sagem do Ministro Fernando Haddad, datada de 20 
de abril de 2009, ao Presidente da República, para 
sua apreciação, traz proposta de ato normativo que 
altera o art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, em vigência. 

O ato acima citado torna obrigatória a educação 
continuada, em especial de formação do docente em 
nível médio e em nível superior. Acredito que assim se 
inicia uma valorização do trabalho docente, oferecendo-
lhe amplo aporte de conhecimento e uma remuneração 
digna, de acordo com a importância dos professores 
na sociedade, consequentemente melhorando a qua-
lidade da educação básica e fundamental.

Essa proposta encontra-se em fase intermediária 
de tramitação no Congresso Nacional.

Ademais, Sr. Presidente, compete à União de-
terminar que Estados e Municípios aprovem seus 
respectivos planos de educação, por meio dos quais 
se assegure a dignidade da carreira docente com a 
correspondente remuneração. Mais: deve a União ar-
regaçar as mangas e fazer, concreta e efetivamente, o 
que ao longo das décadas deixou de executar. Refiro-
me à oferta de cursos de licenciatura na modalidade 
de educação a distância, capaz de absorver, sem 
maiores atropelos e com elevado padrão de qualidade, 
toda a demanda hoje existente. Só o Governo Federal 
dispõe de recursos financeiros e capacidade técnica 

para suprir essa imensa lacuna na formação de nos-
sos professores. 

Resolvido o problema da formação inicial desses 
mais de 200 mil docentes, o Governo Federal deverá 
colocar à disposição do professorado brasileiro, inde-
pendentemente de atuar na rede pública ou privada de 
ensino, cursos que possibilitem sua formação continu-
ada. Formação continuada, aliás, que é exigência dos 
tempos atuais, assinalados pela absoluta prevalência 
da informação e do conhecimento.

Encerro estas minhas breves palavras, Sr. Pre-
sidente, na certeza de ter prestado a mais sincera ho-
menagem aos professores brasileiros, ao exigir que o 
Governo assuma suas responsabilidades no sentido de 
assegurar a efetiva profissionalização desses abnega-
dos educadores. Só assim a educação brasileira terá 
condições de cumprir o papel que dela se espera! 

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Senador Mozarildo.
Senador Alvaro Dias.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – Sr. 

Presidente, desculpe-me, mas fui informado errado. 
Sei agora que o nome do senhor é Wilson Santiago. 
Desculpe-me a falta.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Não tem problema. Muito obrigado, 
meu caro Senador João Durval. V. Exª corrige no mo-
mento oportuno.

Com a palavra, o Senador Alvaro Dias, que dis-
põe do tempo regimental.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje é possível até 
usar um tempo superior ao regimental em razão do 
quórum baixo, normal às segundas-feiras. 

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
a decisão do general romano Júlio César de atraves-
sar o rio Rubicão com suas legiões mudou o rumo da 
história. A simbologia da expressão cunhada nesse 
fato histórico já foi usada como moldura em diversos 
contextos e análises conjunturais.

Nesse sentido, podemos afirmar que a gestão 
da Presidente Dilma até o momento não cruzou o seu 
Rubicão. A Presidente, desde sua posse, permaneceu 
um longo período enclausurada em uma espécie de 
zona verde, como se estivesse sendo mantida a dis-
tância da opinião pública. 

O silêncio ruidoso de uma administração que pa-
recia dirigida por um piloto automático somente foi rom-
pido pela inocultável piora das contas do Governo. 

A primeira manifestação concreta no vazio gover-
namental foi o anúncio do corte de R$50 bilhões no 
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Orçamento da União, montante, aliás, recentemente 
ampliado. A piora fiscal acentuada foi apresentada sob 
o manto eufemístico da consolidação fiscal. 

A necessidade de um ajuste fiscal, tantas vezes 
negado e desdenhado durante a campanha eleitoral, 
não foi a única quebra do compromisso assumido com 
a população que a elegeu.

Por exemplo, o programa Minha Casa, Minha Vida, 
incluído no PAC, perdeu R$5,1 bilhões dos R$12,7 dis-
poníveis para 2011. O programa sequer terá verbas 
suficientes para saldar os R$9,5 bilhões em despesas 
remanescentes da administração anterior. Por falta de 
recursos, nenhum projeto dirigido para famílias que 
recebem até três salários mínimos foi assinado com 
a Caixa Econômica Federal este ano.

A tentativa de escamotear o cenário real da eco-
nomia adiou os cortes anunciados. O detalhamento do 
pacote de contenção de despesas ocorreu de forma 
atabalhoada, repleto de inconsistências e desmenti-
dos posteriores. 

A austeridade fiscal pretendida ainda é uma meta 
ficcional. 

A fórmula encontrada para economizar R$50 bi-
lhões inclui no cálculo medidas como o combate a frau-
des do seguro desemprego e protelação do pagamento 
de sentenças judiciais. No primeiro bimestre, contudo, 
a despesa com os benefícios trabalhistas – seguro-
desemprego e abono salarial – cresceu 24%. 

A falta de consistência das medidas adotadas é 
agravada pelo frágil controle dos gastos do Governo, 
demonstrando que a austeridade implantada é duvi-
dosa. Os gastos do Governo com diárias e passagens, 
nos dois primeiros meses do ano, cresceram 30% em 
relação ao mesmo período de 2010.

Estamos falando de R$158,7 milhões. É perti-
nente reproduzir a frase do jornalista Guilherme Fiúza: 
“Cortar intenções é mais ou menos como economizar 
sonhos. É sonhar com uma mansão em Beverly Hills e, 
ao acordar, tomar a drástica decisão de não comprá-
la. Uma bela economia”.

Em passado recente, a então Ministra Dilma, 
instada a se posicionar sobre a evolução dos gastos 
de custeio, retrucou que “gasto corrente é vida”. Essa 
concepção explica, em alguma medida, o descontrole 
fiscal em curso.

No primeiro trimestre, os gastos com pessoal e 
custeio cresceram R$10 bilhões em comparação ao 
mesmo período do ano passado. Se forem computa-
dos os gastos com juros, o aumento chega a R$13,2 
bilhões, montante suficiente para custear um ano do 
programa Bolsa Família. Os investimentos diminuíram 
R$317,2 milhões.

Sr. Presidente, o Governo acaba de completar 
os seus primeiros cem dias. A essência doutrinária ou 
mística dos primeiros cem dias, como prefiram, surgiu 
nos idos de 1930 para emoldurar o início do governo 
Roosevelt, governante que conquistou a Casa Branca 
em meio a uma profunda recessão nacional e obteve 
maciço apoio do parlamento para enfrentá-la.

Na verdade, os jornais norte-americanos da épo-
ca importaram o termo da história da França, o retor-
no do exílio de Napoleão, a reconquista de poder e a 
derradeira batalha de Waterloo, no horizonte temporal 
de cem dias, respaldam o referido mote.

A presidente Dilma contou, nesses cem dias, com 
amplo e irrestrito apoio de sua base de sustentação 
no Congresso Nacional. Foi capaz de aprovar um sa-
lário mínimo que sequer repôs as perdas acumuladas 
e ainda receber o beneplácito de fixar, por decreto, os 
futuros valores.

A propósito, em meio às ruas estreitas, pátios e 
arcos medievais de Coimbra, ela se queixou que “tem 
um problema sério de maioria” no Parlamento, o que 
força negociações “caso a caso”, como na votação do 
salário mínimo.

É o alto custo do modelo que persiste. As nome-
ações ocorrem como barganha, puxando para baixo a 
qualidade de gerenciamento do Poder Executivo.

A escalada da inflação, por sua vez, galgou mui-
tos degraus nesses cem dias, obrigando a Presidente 
Dilma a romper seu isolamento e conceder entrevista 
exclusiva à jornalista Cláudia Safatle, oportunidade 
na qual selou um compromisso já bastante abalado, 
a exemplo de tantos outros, de não permitir que a in-
flação volte ao Brasil.

O aumento da inflação dos últimos meses ins-
pira cuidados. Os mecanismos informais, indexação 
de preços, notadamente no campo dos serviços, fo-
ram ressuscitados. As promessas de campanha são 
abandonadas sem qualquer embaraço. A desoneração 
da folha de pagamento das empresas, carro-chefe de 
uma proposta de reforma tributária da então candida-
ta, agora está condicionada a um ganho inesperado 
de arrecadação ou até mesmo ajuste na alíquota de 
outro imposto.

Até o momento, os cortes anunciados foram inó-
cuos, a rigor, o propalado corte orçamentário de R$50 
bilhões não decorreu da imperativa necessidade de 
ajuste das contas públicas; a gastança irresponsável 
de 2010, que assegurou a sua eleição, determinou a 
mágica geradora de superávits inexistentes.

Ao chegar ao poder, defrontou-se com a inflação 
dando consistentes saltos de crescimento. O Banco 
Central foi acionado e, no início de seu Governo, ele-
vou por duas vezes as taxas de juros.
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A administração de Dilma Rousseff, nos seus 
cem dias vive situação surrealista. Herdeira dos erros 
e danos gerados pelo Governo anterior, encobertos 
pelo marketing propagandístico e ufanista, não pode 
enfrentar com transparência a verdadeira herança mal-
dita recebida, primeiro porque foi responsável e ativa 
geradora, já que era considerada a administradora ge-
ral dos programas governamentais. Segundo, porque 
a sua eleição deveu-se à acachapante popularidade 
fabricada pelo festival de irresponsabilidades fiscais 
do Governo Lula.

É, portanto, herdeira sacramentada e fiel depo-
sitária do descontrole das contas públicas, que vem 
penalizando danosamente os seus cem dias de Go-
verno.

Recolhida ao silêncio palaciano, ela é compelida 
a sorver os equívocos do seu antecessor. Em vez dos 
comícios públicos diários, da inauguração de obras 
inacabadas, de lançamento de projetos ilusórios, o seu 
Governo vem cultivando o mutismo, não por respeito à 
liturgia presidencial, mas para evitar confronto com o 
antecessor. Sua postura tem exibido inegavelmente um 
contraponto ao comportamento açodado e atropelador 
da liturgia do cargo do mandatário anterior. 

No fundamental, o Governo Dilma falece de vida 
própria, a estrutura do seu Ministério opaco é a consa-
gração do continuísmo, em que a competência não é 
ponto forte. O maior exemplo é o fato de que nos cem 
dias de Governo foi incapaz de formular qualquer pro-
jeto ou mesmo proposta exploratória que tivesse valor 
e importância para o desenvolvimento.

São inúmeras as vertentes trincadas desses 
cem dias da gestão da Presidente Dilma. Antes de 
elencá-las por tópicos, cito o crescimento consistente 
do déficit externo brasileiro em transações correntes. 
Em 2010 ficou próximo de R$50 bilhões; para 2011, 
especialistas em projeções econômicas asseguram 
que deverá ser superior a R$65 bilhões; e, para 2012, 
ultrapassará R$70 bilhões.

O ingresso de capitais externos vem cobrindo o 
déficit, todavia, são majoritariamente capitais especu-
lativos atraídos pela mais elevada taxa de juros real 
do planeta.

Os investimentos produtivos são minoritários. Na 
outra ponta, a dívida pública federal atingiu em fevereiro 
o montante de R$1,670 trilhão. A projeção para o final 
do ano é que deve atingir R$1,9 trilhão de reais.

Abro parênteses para destacar: esses são nú-
meros oficiais, divulgados pelo próprio Governo. Há 
outros números que levam em conta a mágica contábil 
adotada pelo Governo para escamotear os números 
reais da dívida pública interna para o País. Há estu-
dos, análises que apontam estar a dívida pública in-

terna brasileira além de R$2,4 trilhões, em razão das 
transferências internas que devem ser contabilizadas 
também como dívida pública bruta. 

Ao contrário de seu antecessor, que se notabi-
lizou pela retórica triunfalista e superficial, Dilma tem 
conhecimento e domínio dos temas econômicos. Nos 
seus cem dias de governo, as questões econômicas e 
financeiras, algumas aqui apontadas, não foram enfren-
tadas com a determinação que a sociedade brasileira 
esperava. Falta coragem política para reformar. Não há 
uma palavra sequer que sinalize a hipótese da reforma 
administrativa para reduzir gastos correntes e eliminar 
estruturas ociosas, superpostas e paralelas.

Não há nenhuma palavra sobre a hipótese do 
compromisso assumido durante a campanha eleitoral 
de se realizar uma reforma tributária que ofereça ao 
País um modelo compatível com as aspirações e mo-
dernidades da nossa sociedade. 

Enumero algumas das vertentes trincadas: a 
máquina paquidérmica! A Presidente Dilma enviou 
ao Legislativo projeto que cria mais um ministério, mi-
cro e pequena empresa. O titular terá status, regalias 
e estrutura funcional de ministro de Estado. Com isto 
eleva-se o número para quarenta. Recentemente, foi 
criada por medida provisória a 39ª Pasta, a Secretaria 
de Aviação Civil.

As superposições e paralelismo das ações de 
uma estrutura administrativa rigorosamente inchada 
compromete a gestão governamental de forma irreme-
diável. E não há a coragem política para a necessária 
reforma administrativa. 

Sem reforma administrativa, os gastos continuarão 
crescentes, comprometendo a capacidade de investir 
produtivamente do Estado brasileiro. É um crime que 
se comete contra a economia nacional. É uma afronta 
contra os produtores e trabalhadores que pagam impos-
tos e vêm os recursos, oriundos dos impostos pagos 
com sacrifício, vazando pelo ralo da incompetência de 
gerenciamento que há neste País, com a consagração 
da ineficiência administrativa.

Tivemos apagões. Embora dissessem “apagão é 
coisa do passado”, no início de fevereiro, um apagão de 
cinco horas atingiu oito Estados, deixando milhões de 
pessoas sem luz no Nordeste. O Governo afirmou que 
foi apenas uma falta de energia. As causas do apagão 
teriam sido falta de fiscalização, falta de manutenção 
e utilização de componentes de baixo custo. 

O corte de R$50 bilhões anunciado pelo Governo 
mostra a contradição com a sua campanha eleitoral, 
quando destacou a necessidade de ajuste. O corte do 
Orçamento é uma demonstração de que a Presidente 
não está cumprindo o compromisso assumido com a 
população brasileira. Durante a campanha eleitoral, a 
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candidata negou que houvesse motivos para preocu-
pação quanto às contas do Governo, uma vez que o 
País vinha crescendo e a inflação estava sob controle. 
Durante a campanha eleitoral, montou-se um cenário 
ficcional, adotou-se o discurso otimista e o marketing 
trabalhou o imaginário popular. O País vivia um mo-
mento mágico. Agora, nesses cem dias, percebe-se que 
era uma farsa. O que há são dificuldades que devem 
ser superadas com a eficiência de gestão que está 
faltando, pelo menos nos cem dias iniciais.

Minha Casa, Minha Vida. Já disse: o programa, 
uma das prioridades do Governo, acumula fracassos 
seguidos. Ele perdeu R$5,1 bilhões e não há nenhuma 
providência nesses cem dias que sinalize reversão des-
sa expectativa. Ao contrário. Não se assinou nenhum 
contrato para atender, com o programa, o trabalhador 
de baixa renda. 

Os concursos públicos. O Ministério comunicou a 
suspensão, por tempo indeterminado, das autorizações 
para realização de concursos públicos e de autoriza-
ção para provimento de cargos públicos no âmbito da 
Administração Pública direta, autárquica e fundacio-
nal. Durante a campanha, a candidata afirmava que 
pretendia valorizar o funcionalismo e assumiu o com-
promisso da realização dos concursos públicos. Por 
outro lado, duas medidas provisórias e um projeto de 
lei editados no Governo Dilma propõem a criação de 
411 cargos comissionados, de livre provimento, para 
atender aos aliados. São criados cargos comissiona-
dos, mas faltam recursos para empossar aqueles que 
foram aprovados em árduos concursos públicos. Os 
cargos comissionados significam a continuidade do 
aparelhamento do Estado, já de forma visceral apare-
lhado nos últimos oito anos. 

Cartões corporativos. O total de pagamentos 
efetuados com cartões de pagamentos do Governo 
Federal até o final de março deste ano alcança R$12 
milhões. Somente os gastos do gabinete da Presidên-
cia somaram R$1,607 milhão. Cerca de 99% dessas 
despesas aparecem no Portal da Transparência como 
informações protegidas pelo sigilo. Em 2011, os gastos 
da Presidência chegaram a média próxima de R$839 
mil por mês. Em 2010, a média não ultrapassou R$515 
mil, ou seja, houve um aumento nos gastos com cartão 
corporativo da Presidência próximo a 62%. O discurso 
é de economia, o discurso é de corte.

O caso Erenice. Por unanimidade, a Comissão 
de Ética Pública da Presidência da República decidiu 
aplicar censura ética à ex-Ministra Erenice Guerra pelas 
acusações de tráfico de influência. Em outras palavras, 
a impunidade vai prevalecer, muito embora a Contro-
ladoria-Geral União tenha divulgado um balanço da 
auditoria no qual afirma ter encontrado irregularidades 

graves em contratos firmados pelo Governo Federal 
com empresas privadas e entidades que teriam sido 
intermediados com a influência direta da ex-Ministra, 
inclusive em relação à Anatel. 

A complacência é ostensiva. Até mesmo na ceri-
mônia de posse, a ex-Ministra e braço direito da atual 
Presidente circulava com desenvoltura nos espaços 
palacianos. Isso é emblemático. Sinaliza que o Gover-
no continuará sendo o da cumplicidade, da leniência, 
o Governo da complacência em relação aos desvios 
e à prática da corrupção.

O caso Vale. A intervenção do Governo é uma 
intervenção indevida com propósitos pouco republi-
canos. Usar a Vale para indicações política e abrigo 
de apaniguados – seria esse o objetivo do Governo? 
A interferência indevida do Governo compromete a 
imagem do País junto a investidores estrangeiros. Já é 
observada uma desvalorização considerável das ações 
da companhia. É a tentativa de expandir o aparelha-
mento da esfera pública para o setor privado.

Não bastasse o aparelhamento da máquina pú-
blica, deseja o Governo o aparelhamento também no 
setor privado.

Recursos federais, saúde e educação. Falta de 
fiscalização e transparência na aplicação e transferên-
cia de recursos federais na área de saúde e educação. 
Segundo admitiu o Ministro Chefe da Controladoria-
Geral da União, esses setores têm a pior fiscalização. 
A pior fiscalização exatamente em setores essenciais 
para a vida dos brasileiros: saúde e educação.

Falhas apontadas já haviam sido alertadas em 
2009, mas o Governo não tomou as providências pro-
postas pelo órgão. Mais de R$660 milhões foram des-
viados, de acordo com investigações da CGU. Investi-
gação que alcançou apenas 2,5% das transferências 
efetuadas: R$660 milhões de um setor onde há um caos 
visível no País e que consagra, de forma absoluta, a 
incompetência do Governo: o setor de saúde pública. 
Isso nos levou há poucos dias a comparecer a esta 
tribuna e afirmar que quem rouba dinheiro na área da 
saúde pública não é apenas ladrão; é também assas-
sino, porque pessoas morrem em razão da escassez 
alegada de recursos para oferecer-se um adequado 
serviço de saúde pública aos mais pobres do País.

Essa é a política que o Governo tem adotado. 
Isso demonstra a certeza da impunidade, a falta de 
compromisso, o descaso com a destinação e eficiência 
dos recursos. Por essa razão, vamos anunciar nesta 
semana a tentativa de instalação de uma CPI na área 
da saúde pública do País para a apresentação de um 
diagnóstico da realidade e certamente apresentação 
de sugestões.
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Na Caixa Econômica Federal, no último dia 24 
de março, foram anunciadas mudanças no comando 
que deveriam privilegiar aliados no Planalto. A Folha 
de S.Paulo noticiou que a entrada de políticos da base 
aliada na diretoria da Caixa preocupa executivos do 
setor bancário e até servidores de carreira do Governo 
Federal, que temem um loteamento político maior na 
área econômica do Governo e um atraso na expansão 
do crédito imobiliário brasileiro. A Caixa é detentora do 
fundo de garantia e responsável por quase 70% do 
crédito imobiliário do País. 

Portanto, o aparelhamento prossegue, o aparelha-
mento se dá em todas as áreas, inclusive numa área 
de suscetibilidade e fundamental para o País que é a 
área financeira. O aparelhamento do Banco do Brasil 
já é conhecido. O mensalão, o “valerioduto”, buscava 
em contas do Visa Net, do Banco do Brasil, os recur-
sos para a manutenção de sofisticado e complexo 
esquema de corrupção. Isso tudo possibilitado pelo 
aparelhamento que agora avança também na Caixa 
Econômica Federal.

PAC da senzala. As péssimas condições de tra-
balho nas obras do PAC resultaram na paralisação de 
construções. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo 
mostrou que pelo menos cinco grandes obras de in-
fraestrutura do PAC foram interrompidas em razão de 
protestos de trabalhadores.

O número de operários paralisados nos canteiros 
é de aproximadamente 80 mil. Manifestações atingi-
ram, inclusive, obras do Minha Casa, Minha Vida, no 
Maranhão, que pararam durante 9 dias em janeiro. As 
manifestações e paralisações atingiram as usinas de 
Jirau e Santo Antônio, em Rondônia; as obras da refi-
naria Abreu e Lima, em Pernambuco; a Petroquímica 
Suape, em Pernambuco; a termelétrica em Pecém, no 
Ceará; e o Porto de Açu, no Rio de Janeiro.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço 
a V. Exª mais um tempo para concluir o pronunciamento, 
já que temos apenas uma oradora presente no plenário 
para fazer uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª terá mais três minutos, Senador, 
se forem suficientes.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Três 
minutos é muito pouco, Sr. Presidente. Assisti aqui, na 
última semana...

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Alvaro Dias, pela importância 
do pronunciamento de V. Exª, V. Exª terá o tempo su-
ficiente para concluir.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu 
agradeço, Senador Wilson Santiago, porque conside-
ro importante registrar nos Anais do Senado Fede-
ral, que são os Anais que fundamentam a história. E, 
nesses cem dias, é preciso que se escreva a história 
com os números da realidade. Não podemos admitir 
que a versão que se propale dos primeiros cem dias 
de Governo seja a versão da ficção. Nós queremos, 
neste momento, estabelecer o contraponto. Se há aqui 
uma maioria esmagadora que proclama os feitos do 
Governo que não conseguimos enxergar, é preciso 
que a oposição, minoritária, possa ter espaço para 
registrar, no contraponto próprio da democracia, os 
números divergentes da realidade.

Dívida pública federal. Sobre ela já me referi.
BNDES. Nos últimos dois anos, o Tesouro fez 

transferências elevadas de recursos para o BNDES. 
Foram R$100 bilhões em 2009, e R$104 bilhões em 
2010. Agora, em 2011, o Governo edita medida provi-
sória concedendo mais crédito ao BNDES no montante 
de R$55 bilhões, numa completa contradição com o 
anunciado corte de %$50 bilhões no Orçamento. Essa 
estratégia tem impacto relevante sobre a dívida bruta, 
devido ao custo fiscal do subsídio do Tesouro, e inje-
ta, cada vez mais, liquidez no mercado, por meio do 
aumento da oferta de crédito.

É uma das mágicas contábeis do Governo para 
não inflar a dívida pública bruta interna e é a estratégia 
do favorecimento. Empresários privilegiados são favo-
recidos com juros subsidiados. Quem paga a conta do 
subsídio é o povo brasileiro que paga impostos, já que 
esses recursos são públicos e oriundos do Tesouro 
Nacional. Isso tudo num momento em que o Banco 
Central trabalha para frear o aquecimento da ativida-
de econômica.

Um aporte no BNDES com essa magnitude pode 
anular, no longo prazo, o efeito do corte de gastos anun-
ciado pelo Governo, que, na prática, também não está 
tendo qualquer efeito, tanto para questão fiscal quanto 
para o combate à inflação.

Aumento de arrecadação. Aqui se configura o 
chamado estelionato eleitoral. Na campanha, a pro-
messa foi de redução da carga tributária no País. O que 
se verifica agora é exatamente o oposto. O Governo 
editou, no último dia 25 de março, dois decretos que 
visam a aumentar a arrecadação, com o objetivo de 
compensar a perda de receita decorrente da medida 
provisória que corrige a tabela do Imposto de Renda 
em 4,5%.

IOF e cartão de crédito. O primeiro deles altera 
de 2,38% para 6,38% o IOF incidente nas compras 
com cartão de crédito realizadas no exterior. O Go-
verno espera não só arrecadar mais, como também 
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que as pessoas comprem dólares antes de viajar, o 
que ajudaria a amenizar o desarranjo cambial em que 
o Governo se emaranhou.

Impostos de bebidas. O segundo Decreto, tam-
bém com intenção arrecadatória, reajusta o IPI, o PIS/
Pasep e a Cofins incidentes sobre refrigerantes, água, 
cerveja e energéticos. Os impostos sobre esses produ-
tos vão ter um reajuste médio de 15%. A redução da 
carga tributária é substituída pelo aumento da carga 
tributária, contrariando as promessas da campanha 
eleitoral.

IOF sobre empréstimo. O Diário Oficial do dia 29 
de março publicou mais uma medida com a intenção 
de conter a enxurrada de dólares no País e seu efeito 
na valorização do real. O Governo decidiu cobrar IOF 
de 6% sobre empréstimos com prazo médio mínimo de 
até 360 dias. Na última quarta-feira, porém, o Governo 
editou novo decreto, apertando ainda mais a medida e 
estendendo a incidência do IOF de 6% aos emprésti-
mos externos com prazos de até 720 dias, assim como 
para operações de repactuação e assunção de dívidas 
no exterior por empresas e bancos. Como afirma o 
economista José Paulo Kupfer, “essa é mais uma volta 
no torniquete com o qual o Governo tenta estancar a 
chuva de dólares. Essa história ainda vai longe”.

IOF sobre o crédito. O Governo aumentou em 
100% o IOF que incide sobre os empréstimos contra-
ídos por pessoas físicas. A alíquota saltou de 1,5% 
para 3%. Vale inclusive para o crédito rotativo do cartão 
de crédito. O objetivo continua sendo de combater a 
inflação. A providência chegou no dia em que o IBGE 
divulgou a taxa de inflação do mês de março: 0,79%. 
No acumulado de doze meses, até março, o índice já 
alcança 6,30%. Isso sem falar que é mais uma medida 
que ajudará a aumentar a arrecadação do Governo. 

Portanto, o Governo ainda não ousou em apre-
sentar uma proposta para restabelecer a CPMF, mas 
há aqui mecanismos que substituem a CPMF, jogan-
do no cofre do Governo mais do que com a CPMF ele 
arrecadava.

A carga tributária terá incentivo para crescer ainda 
mais com a tributação da água e demais bebidas, além 
da elevação do IOF, tanto para as compras no exterior 
com cartões de crédito quanto para empréstimos de 
prazo inferior a 360 dias.

Juros. Uma fatia considerável dos ingressos de 
dólares busca aqui o ganho fácil dos juros altamente 
convidativos. Não custa repetir que o Brasil é o país 
onde se praticam as mais altas taxas do mundo. En-
quanto aqui se paga algo em torno de 6% de juros reais 
ao ano, a media mundial é de 0,9% negativo.

Medidas cambiais. O excesso de medidas cam-
biais tem tudo para não surtir qualquer efeito. Elas não 

devem inibir a entrada de dólares e muito menos frear 
as compras no exterior. Não devem ter efeito relevante 
sobre o cambio. A intenção é, realmente, aumentar a 
arrecadação.

Poupança doméstica. Isso sem considerar que 
essas medidas podem trazer problemas para um país 
que é dependente de financiamentos externos e que 
não consegue gerar poupança doméstica suficiente 
para atender sua demanda por investimentos. Ao in-
vés de o Brasil... 

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ao 
invés de o Brasil aumentar a poupança pública, optou-
se por aumentar a dívida pública para tentar controlar 
o valor da taxa de câmbio, uma política que tem um 
custo fiscal elevado.

A execução do Orçamento da União nos primei-
ros três meses do Governo Dilma ainda não reflete a 
recomendação da equipe econômica de reduzir for-
temente os gastos do Executivo com diárias, passa-
gens, locomoção e aquisição de imóveis este ano. De 
janeiro a março, os gastos com aquisição de imóveis, 
por exemplo, cresceram 62% em relação ao mesmo 
período de 2010. Passaram de R$37 milhões para 
R$61 milhões. Os gastos com passagens e locomoção 
subiram 10% no período, passando de R$110 milhões 
para R$121 milhões.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, mais cinco minutos.

Estou pedindo muito menos do que o PT ofere-
ceu ao meu colega Aécio Neves na semana passada. 
E foi um oferecimento espontâneo do PT, pelo que nós 
agradecemos. Agora, hoje o PT não está aqui para o 
debate. Não vejo a presença das Lideranças do Gover-
no e não vejo também o PT presente para comemorar 
os cem dias do Governo da Presidente Dilma. Mas nós 
temos uma obrigação. Eu estou excluindo alguns itens 
do pronunciamento para atender aos apelos de V. Exª 
de conclusão deste o mais rapidamente possível. 

Neste momento, Sr. Presidente, quero abordar 
uma questão que considero essencial para o País 
antes de concluir o discurso. Trata-se da corrupção e 
da impunidade.

O Governo da Presidente Dilma não demonstrou 
postura combativa à corrupção ao longo dos cem dias 
de gestão, mantendo a mesma postura de complacên-
cia que se consolida como marca indelével do governo 
petista. A presença de sua ex-auxiliar, Erenice Guerra, 
na cerimônia de posse, além de um acinte à opinião 
pública brasileira, demonstrou que o atual Governo 
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banaliza e convive com os envolvidos em desmandos 
sem qualquer constrangimento.

No episódio das fraudes no Programa Farmá-
cia Popular – apontado o desvio de R$$4 milhões –, 
o Ministério da Saúde divulgou nota, por meio de sua 
assessoria, negando que existam fragilidades nos me-
canismos de controle do programa.

São as mesmas práticas da Administração ante-
rior: nega o que é visível, o que é ostensivo. Na melhor 
das hipóteses, de quando em vez, admite-se a existên-
cia da corrupção – e, portanto, do crime -, mas não se 
admite a existência do criminoso, porque a impunidade 
prevalece sempre.

O exemplo da banalização da corrupção está 
estampado hoje, nesta segunda-feira, no jornal O 
Globo:

Não há, por parte dos órgãos de fiscali-
zação do Governo Federal, o menor controle 
sobre os mais de R$$7 bilhões que anual-
mente são repassados pela União a Estados 
e Municípios pelo Fundo de Desenvolvimento 
da Educação Básica (FUNDEB).

Ninguém no Governo assume a respon-
sabilidade do controle direto desse volume de 
recursos, e a falta de fiscalização dá margem 
a inúmeras irregularidades, que vão desde li-
citações fraudulentas e apresentação de no-
tas frias até o desvio de dinheiro que deveria 
pagar os salários dos professores.

O assalto às verbas da educação se tornaram 
uma regra, não mais exceção, a ponto de o Procura-
dor Regional da República Fábio Jorge afirmar que 
“o Fundeb é um dos programas mais fraudados na 
região Nordeste”.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – No 
tocante ao maior escândalo de corrupção da Repúbli-
ca, o Mensalão, mesmo diante das novas denúncias, 
nem mesmo uma nota retórica condenando a prática 
dos desvios e a promiscuidade estabelecida entre as 
esferas pública e privada foi emitida. 

Com respeito às irregularidades nas concessões 
de rádios e TVs, empresas abertas em nome de laranjas 
para fraudar licitações públicas e as últimas denúncias 
envolvendo a Anatel, o atual Governo admitiu não ter 
dados oficiais atualizados sobre licitações disponíveis 
para consulta. Sem dúvida alguma, a constatação pre-
sente: o silêncio à sombra da impunidade.

Os fatos econômicos mencionados evidenciam 
uma herança funesta.

Sr. Presidente, eu repito, para finalizar, que falta 
coragem política para promover mudanças. Nem uma 

palavra sobre as principais reformas que possam de-
satrelar o País de estruturas retrógradas e superadas, 
que inibem seu processo de crescimento econômico.

A Presidente Dilma reúne todas as condições po-
líticas para reverter a tendência e alçar a Administra-
ção Pública à categoria de competente. Em Coimbra, 
ela claudicou ao aceitar o receituário do antecessor 
oferecido às autoridades portuguesas: ajudar finan-
ceiramente os portugueses e, quiçá, comprar títulos 
da dívida dos nossos patrícios. Aqui, um exemplo em-
blemático dessa herança funesta.

Se sua gestão eleger austeridade, transparência 
e realismo como diretrizes de governança, destacando 
a responsabilidade como compromisso inarredável, 
certamente ela atravessará o Rubicão.

Para concluir, devo destacar a ausência do PT e 
das Lideranças do Governo neste plenário para deba-
ter os cem dias do Governo Dilma Rousseff. Por que 
será não compareceu o PT? Por que será não vieram 
aqui os Líderes do Governo?

Eu concluo, Sr. Presidente: já foi dito que “quem 
passa o Rubicão não pode voltar atrás”.

Muito obrigado pela condescendência do tem-
po.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, a Senadora Ana Ame-
lia.

V.Exª dispõe do tempo regimental.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Wilson Santiago, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, 
a Presidenta Dilma Rousseff está iniciando hoje uma 
visita oficial à China, que, nos últimos dez anos, pas-
sou de uma posição de sexto mercado comprador de 
produtos brasileiros para o primeiro mercado para 
onde vai a nossa produção, especialmente os produ-
tos agrícolas.

Em 2001, Sr. Presidente, a China comprava do 
Brasil o equivalente a US$1,9 bilhão, o que represen-
tava, naquela época, 3,27% do total dos produtos ex-
portados ou presentes no exterior.

No ano de 2010 – portanto, ano passado –, nós 
exportamos o equivalente a US$30,7 bilhões aos chine-
ses, representando 15,25% das nossas exportações, e 
a China passou, disparadamente, a ocupar o primeiro 
lugar na compra dos produtos brasileiros.

Esses números seriam muito maiores, evidente-
mente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se os produtos 
que exportamos não fossem apenas commodities ou 
matérias-primas. Se tivessem esses produtos, como 
minério de ferro ou a soja em grão, por exemplo, valor 
agregado, isso seria muito importante, significativo para 

65ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2011



Abril de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 12 10963 

a economia brasileira, não só do ponto de vista estra-
tégico, mas também do ponto de vista da geração de 
empregos e da geração de receitas tributárias.

A China, aliás, nesse aspecto, dá uma boa lição 
ao Brasil porque as matérias-primas não são taxadas, 
enquanto qualquer produto com um mínimo de valor 
agregado tem uma sobretaxa.

Uma das principais metas dessa visita oficial da 
Presidente, representando o Governo brasileiro, é au-
mentar a exportação dos nossos produtos manufatu-
rados ou industrializados para que mantenhamos aí, 
de fato, uma possibilidade de aumentar o volume da 
oferta de empregos em nosso País.

Mas tão importante, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, quanto exportar manufaturados com alto valor 
agregado é proteger a indústria brasileira da entrada 
ilegal de produtos chineses no mercado brasileiro, que 
é hoje disputado por todos os países produtores, des-
de a chamada quinquilharia até um produto sofisticado 
do ponto de vista tecnológico.

Na última sexta-feira, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, eu tive a oportunidade de conversar, em uma visita 
que fiz à Associação Comercial e Industrial de Novo 
Hamburgo, no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, 
conhecida como a capital brasileira do calçado, e tomei 
conhecimento daquilo que já se sabia pela imprensa: 
as empresas chinesas que exportam para o Brasil es-
tão praticando uma triangulação e criando problemas 
muito sérios de concorrência para um setor altamente 
competitivo, que é a indústria coureiro-calçadista.

No caso, em 2009, o Governo brasileiro, seguindo 
um julgamento que ocorreu na Organização Mundial 
do Comércio, a Câmara de Comércio Exterior definiu a 
sobretaxa de US$13.85 para cada par de calçado chi-
nês que entrasse no mercado brasileiro. Essa sobretaxa 
foi uma medida antidumping, aplicada para combater 
a competição desleal no mercado internacional de 
comércio, o que a China vinha praticando com esses 
produtos, especialmente os calçados esportivos. 

Para fugir dessa obrigação ou dessa sobretaxa de 
US$13.85 por par de calçado importado, os chineses 
estão utilizando um artifício mais desleal ainda, que é 
o da triangulação, falsificando certificados de origem 
e exportando seus calçados para o mercado brasilei-
ro como se fossem produzidos no Vietnã, na Malásia 
ou na Indonésia.

Essa ilegalidade pode ser conferida, Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, pelo aumento da entrada de 
produtos – no caso, calçados esportivos – oriundos 
desses países. Enquanto a sobretaxa provocou uma 
diminuição de 62,4% na importação de calçados chi-
neses – portanto, prevalecendo a medida restritiva da 
sobretaxa –, a importação dos calçados procedentes 

da Malásia, no mesmo período, aumentou 58%; de 
Hong Kong, 75%, e, da Indonésia, 238%.

É claro que esses mercados não produzem cal-
çados em quantia suficiente para representar um cres-
cimento tão acentuado nas compras feitas pelo Brasil 
desses mercados asiáticos. E é aí que está o grande 
problema: a triangulação.

Portanto, seria muito oportuno que o Governo 
brasileiro buscasse uma solução para esse problema 
junto ao governo chinês, aproveitando a visita que a 
Presidente Dilma Rousseff está realizando, a partir de 
hoje, à China. Tal atividade pode provocar, de novo, um 
grave problema de desemprego, como já aconteceu em 
tempos recentes não só na região do Vale dos Sinos 
e do Vale do Paranhana, mas também na região de 
Francal, em São Paulo, e em outras regiões produto-
ras de calçados de nosso País.

Outro grupo que acompanha, com muita atenção, 
a viagem da Presidente Dilma Rousseff são os outros 
setores exportadores. Mas as informações que me fo-
ram fornecidas pela Fátima Daudt, presidente da ACI, de 
Novo Hamburgo, empresária que comanda a Associação 
Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, 
e também o Marco Aurélio Kirsch, são extremamente 
preocupantes, na medida em que a gente não vê, por 
parte do Governo brasileiro, uma fiscalização mais ri-
gorosa nessa triangulação e também para pedir que a 
própria OMC acabe aplicando uma regra de sobretaxa 
semelhante a esses países, já que estão participando 
dessa falsificação na entrada, ou na enganação do co-
mércio internacional. Logo a China, que está querendo o 
apoio do Brasil para entrar na OMC, sem respeitar exa-
tamente as regras do comércio internacional no campo 
da legalidade e do respeito aos concorrentes!

Como eu disse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
expectativa gerada por essa visita diz respeito ao inte-
resse que milhares de suinocultores, exportadores do 
Rio Grande do Sul, o meu Estado, de Santa Catarina, 
grande exportador, do Paraná e de algumas outras re-
giões do Brasil que têm vocação exportadora e uma 
qualidade sanitária extraordinária na exportação da 
carne suína para os mercados internacionais.

De acordo com as projeções, Sr. Presidente, da 
Associação Brasileira da Indústria Produtora e Expor-
tadora de Carne Suína, se as tratativas avançarem, 
daqui a três anos, os brasileiros podem ser os res-
ponsáveis por metade das importações chinesas de 
carne suína, o que representa atualmente cerca de 
US$ 500 milhões.

A China, neste momento, consome 50 milhões de 
toneladas de suínos, consumo estimado anualmente. 
Isso é quase metade do consumo mundial! Imaginando 
a população da China, que tem 1 bilhão e 300 milhões 
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de habitantes, é natural que os números também sejam, 
em matéria de consumo, todos gigantescos.

A maior parte desse consumo interno chinês de 
carne suína, de 50 milhões de toneladas, é produzida 
pelos próprios chineses.

Ainda assim, este ano, eles devem importar 480 
mil toneladas de carne. E os brasileiros, especialmente 
os produtores de suínos da Região Sul, querem parti-
cipar desse negócio em condições competitivas, que 
têm em suficiente medida para realizar tais operações 
de venda para o mercado chinês.

No ano passado, o Brasil exportou 540 mil tone-
ladas de suínos para o mundo, principalmente para a 
Rússia, que ficou com 43% das exportações brasileiras 
de carne suína. Se a China, Sr. Presidente, permitir a 
importação de carne suína brasileira e se a previsão 
do mercado se concretizar, haverá um crescimento de 
pelo menos 40% das exportações.

A dependência ao mercado russo tem provocado 
certa instabilidade nessas exportações, o que não é nem 
um pouco confortável para os exportadores, tampouco 
para a estabilidade nesse mercado de exportação.

O acordo comercial para a venda da carne suína 
para a China, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
existe desde 2004 – portanto, lá se vai um longo tempo 
–, mas a China, até agora, não credenciou os frigorífi-
cos brasileiros que podem exportar para aquele mer-
cado gigantesco. No ano passado, o Brasil apresentou 
à China uma lista de 26 frigoríficos com condições 
sanitárias para exportação, mas, até agora, nenhum 
deles foi habilitado.

Seria conveniente, é claro, que a Presidenta Dilma 
Rousseff conseguisse agilizar esse processo e, enfim, 
os nossos produtores de suínos pudessem contar ou 
disponibilizar de mais um mercado para o seu produto, 
que é de grande qualidade.

O Governo brasileiro precisa, portanto, conseguir 
que a avaliação do Ministério da Agricultura seja reco-
nhecida e evite que os chineses chancelem a exporta-
ção para poucos frigoríficos, restringindo o comércio 
internacional da carne a poucos grupos. A aprovação 
das exportações deve acontecer de fato, no caso do 
Brasil para a China, reconhecendo a qualidade dos 
bons frigoríficos, independentemente da sua localiza-
ção e do seu poder econômico.

O Brasil vem ampliando os seus mercados para 
a exportação de alimentos; porém, o ritmo é bastante 
lento. O exemplo dessa lentidão, Sr. Presidente, pode 
ser medido pelas relações comerciais do Brasil com 
grandes mercados importadores, como é o caso do Ja-
pão, por exemplo, que é o terceiro maior importador de 
alimentos do mundo. Vou repetir: o Japão é o terceiro 
maior importador de alimentos do mundo! E o Brasil 

é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo. 
Porém, para os japoneses, em matéria de alimentos, 
nós só conseguimos exportar 3% dos alimentos que os 
japoneses importam de várias partes do Planeta.

Portanto, as relações diplomáticas, políticas e eco-
nômicas precisam levar em conta também esse equilíbrio 
nas relações comerciais, já que temos grandes interesses, 
e os japoneses grandes interesses aqui no Brasil do ponto 
de vista das suas empresas, que têm uma presença muito 
acentuada em vários setores da economia, a começar, 
apenas para citar, a indústria automobilística.

Os mercados que foram abertos, Sr. Presidente, 
para a suinocultura brasileira nos últimos anos são 
pequenos e não chegam a impulsionar a indústria ou 
os frigoríficos brasileiros.

Abrimos mercado nas Filipinas, que é um país 
pequeno, e no Chile, nosso vizinho do Mercosul aqui 
próximo onde a comercialização sequer acontece, por 
conta de restrições legais impostas pelos chineses e 
também algumas restrições sanitárias.

As negociações com a União Europeia, como 
se sabe, são lentas e sem previsão de conclusão, até 
porque os europeus são useiros e vezeiros em prote-
ger as suas indústrias, a sua produção local, e, pelas 
barreiras e pelo protecionismo excessivo, nunca abrem 
os mercados aos produtos brasileiros, especialmente 
nesse setor competitivo. Daí também advém a gran-
de dificuldade daqueles acordos que se querem fazer 
entre os blocos Mercosul e União Europeia.

Um dos maiores entraves à comercialização da 
carne suína brasileira certamente está ligado aos pro-
blemas enfrentados com a febre aftosa no passado. 
Nós avançamos muito, Sr. Presidente, mas credibilidade 
internacional só se conquista com o tempo. Por isso, 
precisamos continuar investindo muito nas ações de 
vigilância sanitária que demonstrem a capacidade do 
Brasil de conter os surtos epidemiológicos.

Faz mais de 20 anos que, graças ao empenho 
dos nossos fiscais federais agropecuários, o Brasil de-
belou e erradicou a peste suína africana. Isso foi um 
passo importante do ponto de vista da qualificação dos 
nossos produtos, especialmente dos produtos alimen-
tícios, em particular da carne suína.

Nesse contexto, eu queria até enfatizar novamente 
o papel que os fiscais federais agropecuários repre-
sentam e desenvolvem para todo o Brasil, porque, com 
dimensões continentais, é preciso um controle muito 
rigoroso sobre isso, especialmente sobre a aftosa. Que 
haja regiões sem necessidade de vacinação, mas que 
nós ampliemos esse controle sanitário para abrir, cada 
vez mais, os mercados internacionais.

Alguns Estados brasileiros são produtores livres 
de aftosa sem vacinação, mas o rebanho necessita 
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ser vacinado em outras regiões. Com o trabalho dos 
fiscais e com o rígido controle das fronteiras, o Brasil 
certamente vai alcançar esse nível de qualidade sani-
tária, o que deixará de ser barreira para quem quiser 
comprar alimentos do nosso País.

Outro problema, Sr. Presidente, que não é exclusi-
vo dos suinocultores é a desvalorização do dólar frente 
ao real. Isso é um impacto negativo muito grande não 
só para a produção de alimentos e para a exportação, 
mas para toda a exportação de manufaturados.

A indústria brasileira perde competitividade com 
o real supervalorizado, e um mercado ainda em ex-
pansão, como é o caso da carne suína, tem ainda 
mais dificuldades para se firmar no exterior com a 
conjuntura atual do câmbio, e ainda mais com tribu-
tação, com exigências, com rigorismo com a carga 
tributária e com a falta de logística, todos impactando 
negativamente sobre uma atividade que é altamente 
produtiva e que tem condições de avançar muito no 
mercado internacional.

A carne suína é a proteína mais consumida no 
mundo, Sr. Presidente, com uma produção anual de 
115 milhões de toneladas, sendo quase a metade 
produzida na China e outro terço na União Europeia 
e também nos Estados Unidos da América. 

A participação do Brasil tem crescido no merca-
do mundial. O Brasil é o quarto maior produtor, com 
3% da produção e 11% das exportações. O comércio 
internacional de carne suína movimenta 5,4 milhões 
de toneladas e gera uma receita anual estimada em 
US$11,9 bilhões. Ela está concentrada em cinco pa-
íses importadores: Japão, Rússia, México, Coreia do 
Sul e também Hong Kong.

Os Estados Unidos, a União Europeia, o Cana-
dá, o Brasil e a China são responsáveis por 96% das 
exportações mundiais de carne, no contexto interna-
cional do comércio. 

O principal destaque dos últimos anos é o de-
sempenho das vendas externas brasileiras, que, em 
dez anos, ampliaram sua participação nas exportações 
mundiais de 4% para 11%, fruto de um intenso traba-
lho de marketing, de uma intensa melhoria genética 
da produção e da melhoria da qualidade sanitária da 
produção brasileira. Mesmo com as barreiras sanitá-
rias, com o aumento dos subsídios europeus e com o 
crescimento da concorrência internacional, as exporta-
ções brasileiras cresceram acima da média dos nossos 
principais concorrentes, Sr. Presidente.

Portanto, esse é um mercado que merece toda 
atenção das políticas públicas, para que se possa 
continuar uma expansão, gerando riqueza, emprego 
e renda aos brasileiros, fazendo do mercado da pro-
dução de alimentos o grande espaço que a economia 

brasileira tem não só para assegurar a estabilidade do 
abastecimento interno, mas também para conseguir 
superávit comercial numa área em que o Brasil já tem 
excelência de qualidade na produção. 

Agradeço muito a gentileza, Sr. Presidente, e me 
despeço desta tribuna.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Ana Amelia. V. Exª, 
que sempre esteve preocupada com a questão produ-
tiva deste País, fez um pronunciamento chamando a 
atenção das autoridades, com a experiência que tem 
de uma região produtiva como o Rio Grande do Sul.

Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento. Tenho 
certeza de que um pronunciamento desse nível en-
grandece e fortalece muito não só a classe produtiva 
como também todos aqueles que estão engajados no 
desenvolvimento e no soerguimento econômico das 
regiões produtivas deste País. Parabéns a V. Exª.

Com a palavra o Senador Vital do Rêgo. 
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Wilson Santiago, Srªs e Srs. Senado-
res, quero me apropriar de suas palavras, Presidente, 
e enaltecer o brilhante pronunciamento da Senadora 
Ana Amélia, agora, há pouco, falando sobre um tema 
de profundo conhecimento de S. Exª, com habilidade 
e perspectiva com relação à economia nacional. Este, 
sem dúvida alguma, deverá ser um dos belos momentos 
da Senadora nesta Casa, principalmente para o suino-
cultor, para a classe produtiva do seu Rio Grande.

Embalado pela discussão nacional do Código 
Florestal, trago à Casa, na tarde de hoje, uma preocu-
pação que me atormenta há muitos anos, no que diz 
respeito à soberania nacional e a um processo avança-
do de internacionalização das nossas terras. Há muitos 
anos, o Brasil lida com um grave problema que parece 
crônico: a ocupação ilegal e a venda indiscriminada de 
terras para grupos mineradores, empresas agrícolas e 
outras grandes companhias internacionais.

Desde o início do século passado, nós nos acos-
tumamos a ouvir incontáveis histórias sobre invasão e 
aquisição ilícita de terras por estrangeiros em toda a 
Região Norte do País, notadamente na Amazônia, e 
numa grande faixa de fronteira na Região Centro-Oeste. 
Certamente os mais velhos ainda se lembram da onda 
de protestos que eclodiu em todo o País, lá pelos anos 
60, contra dois megaprojetos internacionais, que tinham 
como alvo a “colonização” da Amazônia.

Naquela época, a mídia denunciou amplamente 
os dois casos nos seus espaços mais nobres de reper-
cussão. Dessa forma, o governo militar e o povo brasi-
leiro foram alertados inúmeras vezes sobre os perigos 
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da execução desses dois projetos, que já haviam sido 
liberados junto ao Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra).

Um deles, o Projeto de Construção dos Sete 
Grandes Lagos – esse era seu nome –, fora prepara-
do por uma entidade com sede nos Estados Unidos, o 
Hudson Institute, dirigido, na ocasião, por um sombrio 
cidadão americano, um futurólogo chamado Herman 
Kahn. Em síntese, a ideia era inundar imensas áreas 
de florestas virgens na Amazônia, para construir sete 
grandes lagos para produzir energia suficiente para 
abastecer toda a América do Sul.

Além da enorme destruição ambiental, o caso 
poderia provocar todas as outras especulações. Falava-
se que esse instituto, o Hudson Institute, era um braço 
da Central de Inteligência Americana (CIA), que tinha 
como objetivo principal consolidar interesses militares 
e políticos na região. 

Não podemos esquecer que, naquela conjuntura, 
o Brasil estava em ebulição política, o regime militar 
estava sendo contestado nas ruas e os Estados Unidos 
manifestavam, em relatórios secretos, extrema preo-
cupação com o futuro político do nosso País.

É impossível, Srªs e Srs. Senadores, deixar de 
considerar que toda essa instabilidade culminou com 
a edição do AI-5, Ato Institucional nº 5, em 13 de de-
zembro de 1968, que resultou em novas cassações 
de mandatos parlamentares e no fechamento do Con-
gresso Nacional.

Eu me sinto vitimado por este ato de força, que 
ceifou a vida pública e política de jovens lideranças da 
época. Rememoro, no meu Estado, na minha família, 
as figuras de Vital do Rêgo e Pedro Gondim.

Nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã e a 
Guerra Fria contra a então União Soviética seguiam 
a todo vapor.

O outro grande projeto, igualmente denuncia-
do pela mídia, levantou também vozes nas ruas, nas 
universidades e nos meios políticos. Ele foi o respon-
sável pelo surgimento, em 1967, de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, no Congresso Nacional, 
para apurar a grilagem e a venda ilegal de terras na 
Amazônia. O empreendimento era comandado por um 
rico empresário americano, Daniel Keith Ludwig, que 
empregava até um exército particular para proteger as 
suas terras griladas. E ele se fazia dono de uma imen-
sa região da Amazônia.

De acordo com o relatório final da CPI, todo esse 
patrimônio havia sido adquirido de maneira fraudulenta. 
O império do milionário americano incluía mineradoras, 
madeireiras e o gigantesco Projeto Jari, que ocupava 
uma área de 1 milhão e 500 mil hectares, equivalente 
à metade do território belga. Lá, ele pretendia plantar 

milhões de árvores chamadas gmelina, de crescimento 
rápido, que tinha ação destinada à produção de celu-
lose. A ideia do empresário americano seria abastecer 
o mundo com papel produzido na Amazônia em terras 
ocupadas ilegalmente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como aca-
bei de relatar, ao longo dessas últimas décadas, os 
acontecimentos de invasão, grilagem e compra ilegal 
de terras por estrangeiros só aumentaram e continuam 
a ameaçar o nosso controle institucional. Esses argu-
mentos que trago a V. Exªs, argumentos históricos, 
fundamentam a preocupação do presente. Hoje, além 
da cobiça pelas matérias-primas, pela biodiversidade 
extraordinária, pelos minerais, que continuam a motivar 
a ânsia dos estrangeiros por novas áreas em nosso 
território, existe a questão da produção de alimentos, 
tão bem mencionada agora há pouco pela Senadora 
Ana Amelia, de biocombustível, que são, indiscutivel-
mente, os grandes desafios do século XXI. 

Não é mais nenhuma novidade que o Brasil tem 
posições privilegiadas nesses dois campos. Por isso, nos-
sas terras são desejadas por muitos países que não têm 
condição de produzir a sua própria comida e a energia de 
que necessitam. A cada dia que passa o mundo inteiro 
precisa consumir mais e mais toneladas de grãos. Isso 
se torna impossível para pequenos países, com áreas 
infinitamente menores do que as suas necessidades. 

Assim, torna-se cada vez mais grave a falta de 
alimentos e mais clara a urgência que muitos países 
demonstram em adotar em larga escala o biocombus-
tível como uma fonte alternativa importante entre as 
suas matrizes energéticas. Aliás, esses dois assuntos 
têm sido dominantes e prioritários em todas as rodadas 
de negociações internacionais, já é tema, já é pauta 
da viagem da Presidenta Dilma Rousseff à China, um 
dos grandes compradores do mercado brasileiro. Di-
versos relatórios, pesquisas e estatísticas com credibi-
lidade informam que os investimentos estrangeiros em 
compra de terras e aluguéis de áreas têm aumentado 
consideravelmente no Brasil. 

De acordo com a pesquisa recente, anotem os 
senhores, realizada pelo Instituto Internacional de Pes-
quisa em Política Alimentar, com sede em Washington, 
nos Estados Unidos, entre 2006 e 2010 – quatro anos 
–, investidores estrangeiros arremataram mais de 20 
milhões de hectares de nossas terras – entre 2006 e 
2010 –, em operações financeiras que ultrapassam 
US$30 bilhões. Um dado alarmante. Entre 2006 e 2010, 
mais de 20 milhões de hectares foram arrematados por 
empresas estrangeiras. 

Segundo a mesma fonte, o Instituto Internacional 
de Pesquisa em Política Alimentar, essas transações 
envolvem empresas, fundos de investimentos, gover-

69ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2011



Abril de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 12 10967 

nos e pessoas físicas em negociações, na maioria das 
vezes, suspeitas, cujos contratos são recheados de ar-
tifícios, que servem para burlar a legislação existente 
nos países alvos.

O mesmo Instituto, Senador Mozarildo, assinala 
que a maior parte desses solos é adquirida na África 
e no Brasil, onde os custos de produção e dos imóveis 
rurais ainda estão baixos para a capacidade de cada 
um desses megaempresários grileiros.

De acordo com o Incra, mais de 4 milhões de hec-
tares de terras agrícolas brasileiras já estão registrados 
em nome de estrangeiros. É outro dado estarrecedor: 
mais de 4 milhões de hectares estão registrados em 
nome de estrangeiros.

Consulto V. Exª se deseja um aparte, que é mais 
bem-entendido que eu nessa área, porque vive este 
problema na sua Região Amazônica, Senador Moza-
rildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Vital do Rêgo, eu vinha ouvindo o pronuncia-
mento de V. Exª, resistindo em fazer um aparte para 
não interromper o seu brilhante raciocínio. Realmente, 
é muito preocupante a questão das terras no Brasil, 
mais notadamente na Amazônia. É bom que se frise 
que a Amazônia responde por 61% do território brasi-
leiro. Então, se continuarmos esta política de não ligar 
para a questão da Amazônia... O interessante é que há 
um paradoxo, Senador Vital: para aqueles que estão 
lá, os 25 milhões de habitantes, há todo tipo de entra-
ve para haver uma regularização fundiária. Inclusive 
já se editou uma MP, chamada MP da Regularização 
Fundiária da Amazônia e, mesmo assim, os recursos 
para proceder a essa titulação são muito precários por 
parte dos órgãos, seja dos governos estaduais, seja por 
parte do Governo Federal. Quando se trata de governo 
estadual, aí a coisa entra por um “pantanal” de compli-
cações e de corrupção que é absurdo. No meu Estado 
mesmo, quanto a esta questão das terras, o Ministério 
Público Estadual já está pesquisando, a Polícia está 
investigando, porque são terríveis os indícios de uma 
espécie de cartel, formada por um grupo de proprietá-
rios, no caso específico do Mato Grosso, mas podem 
ser só laranjas. O certo é que precisa, sim, ser feita 
a regularização das terras, porque existe muita gente 
que tem terra na Amazônia, morando lá há décadas e 
décadas, e não consegue regularizá-la, e outros que 
chegam do dia para noite e conseguem essa regulari-
zação. Então, essa questão das terras, no Brasil todo, 
mas notadamente na Amazônia, é uma questão, diria, 
de soberania nacional, de segurança nacional.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
É verdade.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – O que 
é pior: até na faixa de fronteira, em que a Constituição 
prevê uma série de impedimentos. No entanto, isso não 
vem sendo respeitado. Eu quero aqui, inclusive, dizer 
que me solidarizo inteiramente com o alerta que V. Exª 
faz, com dados inclusive, dados importantes, e chamar 
a atenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
do Incra, para a questão das terras no meu Estado.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Senador Mozarildo, V. Exª ilustra este modesto pro-
nunciamento, trazendo casos concretos. Como disse 
na apresentação do seu aparte, V. Exª tem muito mais 
base pela experiência in loco na região, para discutir 
esta matéria. Eu recolho o pronunciamento de V. Exª e 
digo que a sua presença ao meu lado, ombreando-me 
nesta discussão, é superiormente importante.

Estou levando esta matéria para a Comissão de 
Relações Exteriores, para a Comissão de Meio Ambiente 
e também para a Comissão de Justiça. Estamos tentando 
fazer uma audiência conjunta. Estou conversando com 
os Srs. Presidentes dessas Comissões, para que esse 
assunto ganhe a repercussão necessária. O Governo 
Federal já está bastante preocupado. No final do Governo 
Lula, o Presidente, por vezes, anunciava medidas para 
conter as brechas da lei que possibilitam essa grilagem 
muitas vezes oficial. Por isso, o Congresso Nacional não 
pode ficar alheio a essa matéria, que reputo de sobera-
nia nacional, como bem frisou V. Exª.

De acordo com o Incra, mais de quatro milhões 
de hectares de terras agrícolas brasileiras estão regis-
trados em nome de estrangeiros. Todavia, na opinião 
do próprio Instituto, como os proprietários não declara-
ram a nacionalidade, no cartório de registro – e V. Exª 
acabou de falar sobre a corrupção que muitas vezes 
impera nessas negociações e que um pequeno pro-
prietário nativo tem profundas dificuldades para fazer 
a sua regularização fundiária, esses estrangeiros es-
tão hoje, segundo o próprio Incra, com mais de quinze 
milhões de hectares. Quatro milhões estão registrados, 
mas, segundo o próprio Incra, na Região Amazônica 
e no Centro-Oeste há expectativas de mais de quinze 
milhões nas mãos dessas empresas, dessas pessoas 
que vêm de fora para ocupar no nosso espaço. 

No Mato Grosso, por exemplo, as terras produ-
tivas estão em alta. Nessas extensões, as empresas 
“proprietárias”, de origem asiática, árabe, europeia e 
norte-americana, investem, principalmente, na produ-
ção de grãos, cana-de-açúcar, algodão e na plantação 
de eucalipto para a indústria de celulose.

Segundo especialistas em política agrícola, a com-
petição com o capital internacional já gerou uma espe-
culação desenfreada e elevou o preço das terras em 
mais de 300% em várias partes do Centro-Oeste.
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É importante salientar que o Governo atual, a 
maioria da sociedade e dos meios políticos e diversas 
entidades representativas do setor agrícola estão muito 
preocupados com a continuidade dos abusos praticados 
pelo capital internacional no meio rural brasileiro. Todos 
acham que esse avanço sobre terras no Brasil está se 
tornando perigoso e exige uma fiscalização rigorosa.

No apagar das luzes do Governo do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, a Advocacia-Geral da União 
(AGU), por meio de sua Consultoria-Geral, encami-
nhou ao Palácio do Planalto parecer recomendando 
o fechamento de brechas à compra de terras por es-
trangeiros, acima dos limites estabelecidos pela Lei nº 
5.709, de 7 de outubro de 1971. Apesar dessa decisão, 
os negócios de compra e fusão, por estrangeiros, de 
empresas brasileiras detentoras de imóveis rurais no 
País, continuam à deriva, sem a devida obediência às 
novas determinações.

Em face da continuidade desses abusos, no dia 15 
de março passado, a Presidente Dilma Rousseff decidiu 
bloquear todos os novos negócios de terras envolvendo 
investidores estrangeiros, com intuito de burlar relações 
já estabelecidas. Avisou mais ainda, que, a partir desse 
novo prazo, qualquer operação que contrarie as normas 
legais poderá ser suspensa pela Justiça.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a determi-
nação do Palácio do Planalto é mais uma tentativa que 
visa a enquadrar o avanço ilegal de estrangeiros sobre 
nossas terras e a atuação de testas de ferro brasilei-
ros que se recusam a respeitar a lei. É preciso que o 
Congresso Nacional se envolva nessa matéria. 

Como disse a V. Exªs, estamos encaminhando 
uma solicitação de audiência pública com estas três 
Comissões, Comissão de Justiça, Comissão de Rela-
ções Exteriores e Comissão de Meio Ambiente, para 
que nós possamos discutir, nesta audiência, essa ques-
tão, visando a aperfeiçoar a Lei 5.709, que, por força 
da sua longevidade, por ter sido produzida em outro 
momento, encontra-se permeada de brechas em que 
escala o capital especulativo internacional na compra 
e na grilagem de terras.

Ao final deste pronunciamento, Senador Wilson 
Santiago, gostaria de agradecer ao Senador Anibal 
mais este gesto carinhoso de S. Exª, permutando com 
este orador o seu tempo regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Vital do Rêgo, pelo 
pronunciamento que V. Exª faz no dia de hoje! 

Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presi-
dente.

Apenas para registrar o apelo da Associação 
dos Profissionais de Níveis Superior, Técnico e Médio 
dos Correios.

Solicita a intercessão [...] no sentido de 
evitar a aprovação dos artigos 44 e 45 da 
proposta de revisão estatutária da ECT, em 
tramitação na Casa Civil da Presidência, que 
preveem a ocupação de funções técnicas e ge-
renciais por pessoas estranhas aos quadros da 
empresa. Pela proposta, vinte mil funções de 
confiança, hoje preenchidas por profissionais 
do quadro permanente, poderão ser ocupadas 
por pessoas sem vínculo com a ECT, algo sem 
precedente na Administração Pública brasileira. 
Em outras empresas públicas federais, como 
CEF e Infraero, as funções gerenciais e técni-
cas são privativas de empregados. 

A aprovação dos citados artigos, propos-
tos sem o mínimo debate com o corpo técnico, 
configura a continuidade do processo de des-
profissionalização da ECT, que se tem acentu-
ado nos últimos anos, conduzindo a empresa à 
situação de ascendente deterioração do nível 
de qualidade dos seus serviços. 

Esse apelo vem assinado por Luiz Alberto Mene-
zes Barreto, presidente da Associação dos Profissionais 
de Níveis Superior, Técnico e Médio da ECT. 

Sr. Presidente, é mais uma tentativa de apare-
lhamento da máquina pública, substituindo técnicos 
qualificados por, evidentemente, nomeações de cará-
ter político para cargos comissionados. Isso puxa para 
baixo a qualidade da administração de uma empresa 
tão importante para o País como é a Empresa de Cor-
reios e Telégrafos. 

Feito o registro, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra, Senador Mozaril-
do, pelo tempo regimental.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Wilson Santiago, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, no curso dos últimos 
anos, a segurança pública tem sempre figurado en-
tre as maiores preocupações da sociedade brasilei-
ra. Dados recentes do IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística revelam a esse respeito que 
quase metade da população não se sente segura nas 
cidades em que vive. A percepção de insegurança é 
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ainda mais preocupante na Região Norte, da qual faz 
parte o meu querido Estado de Roraima.

Com efeito, o suplemento Características da Vi-
timização e do Acesso à Justiça no Brasil, da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad, indica 
que 47,2% das pessoas manifestaram insegurança 
nas suas cidades no ano de 2009. O trabalho realizado 
apresenta inúmeras clivagens, como índices maiores 
de sensação de segurança no abrigo da residência 
do que no bairro, e de índices maiores nos bairros do 
que nas cidades. 

A Região Norte, porém, apresentou os menores 
percentuais de indivíduos com 10 anos ou mais que 
se declararam seguros: 71,6% nos domicílios, 59,8% 
no bairro onde moram e apenas 48,2% nas cidades 
da Região Norte. Os números nacionais são um pou-
co melhores: 78% dos brasileiros se sentiam seguros 
nos seus domicílios, 67,1% no seu bairro e apenas 
52% na cidade. 

Isso é um indicador de que, embora a gente pen-
se que nos grandes centros a insegurança é maior, 
também nas pequenas e médias cidades da Região 
Norte, e até mesmo nas grandes, a sensação de in-
segurança é maior ainda.

No que tange aos dados mais concretamente re-
lacionados à criminalidade, a Pnad revela que 7,3% da 
população de 10 anos ou mais sofreram crime de furto 
ou roubo, sendo que 1,6% sofreram agressão física. 
Aparentemente, falar em 1,6% parece ser pouca coisa; 
mas, se lembrarmos que somos 200 milhões de habi-
tantes, é muito, principalmente se considerarmos que 
a violência a cada ano aumenta, e nós não vemos, por 
parte do Poder Público, nenhuma ação concreta no sen-
tido de coibir, de diminuir a violência e a criminalidade. 
As vítimas, por exemplo, de tentativa de roubo ou furto 
aumentaram de 1,6%, em 1988, para 5,4% em 2009. 
Vejam o salto: de 1,6% para 5,4%! Ou seja, vem aumen-
tando ao invés de diminuir. E, entre as pessoas maiores 
de 18 anos, 9,4% se viram envolvidas em situações de 
conflito no ano passado, com maiores percentuais nas 
esferas trabalhista, familiar e criminal.

Parece-nos ocioso esmiuçar todos os detalhes 
da extensa pesquisa, que merece ser analisada com 
muito cuidado e que aponta, grosso modo, para a maior 
sensação de segurança de homens, em relação às mu-
lheres, e de moradores da área rural, em relação aos 
moradores das áreas urbanas. Isto é, as mulheres se 
sentem menos seguras do que os homens, mas não 
sei se, de fato, essa sensação de menos segurança das 
mulheres é só porque elas realmente tenham menor 
capacidade de reação ou de se defender. Não creio 
que seja por isso, mas porque realmente, de fato, não 

há uma preocupação de dar segurança maior às mu-
lheres e às crianças. 

Também apresentam índices mais elevados de 
segurança, de sensação de segurança os brasileiros 
de cor branca quando comparados aos concidadãos 
de outras etnias. No que diz respeito às faixas etárias, 
a sensação de segurança é inversamente proporcional 
ao aumento da idade dos entrevistados.

Por conta da percepção generalizada de insegu-
rança, aproximadamente 60% das residências fazem 
uso de múltiplos dispositivos de segurança dos mais 
variados tipos e preços. Aqui também a pesquisa re-
velou que a Região Norte ficou em penúltimo lugar, 
com 54,3% dos lares com equipamento de segurança, 
contra 63,9% das residências no Sudeste. 

Ora, essa é outra coisa para a qual se precisa 
chamar a atenção. O cidadão precisa, no mínimo, co-
locar vidros ou arame em cima dos seus muros, cerca 
elétrica – quando pode –, câmeras – quando pode –, 
alarmes... Para quê? Para se sentir seguro. E a segu-
rança é um dever, um dever do governo, tanto federal, 
quanto estadual, quanto municipal. No entanto, como o 
Estado não cumpre a sua parte, não oferece realmen-
te ao cidadão a segurança, que é dever dele, o cida-
dão tem que se cuidar às suas expensas, colocando 
esses dispositivos de segurança caríssimos, quando 
deveria isso estar acontecendo por parte das ações 
públicas do Estado, no sentido de garantir a seguran-
ça da população.

Outro dado preocupante no País diz respeito à 
ocorrência de furtos (expropriação de bens sem vio-
lência direta contra a vítima), e roubos (em que a ex-
propriação ocorre mediante violência ou grave ameaça 
à vítima). A pesquisa abrangeu um universo de 162,8 
milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade, 
dos quais 11,9 milhões (7,3%) foram furtadas ou rou-
badas entre os dias 27 de setembro de 2008 e 26 de 
setembro de 2009.

Ora, veja, Sr. Presidente, como é impossível que 
a criminalidade esteja aumentando num País que diz 
estar avançando economicamente, em que os governos 
arrecadam cada vez mais, em que o cidadão paga cada 
vez mais imposto e que ainda se cogita de acrescentar 
mais impostos para uma sociedade que não tem saúde, 
não tem educação e não tem segurança.

Aí é inacreditável que ainda estejamos hoje a ver 
esses dados, mas é importante que não deixemos esses 
dados ficarem só, digamos, guardados ou bem arqui-
vados nas áreas técnicas, um estudo profundo como 
esse do IBGE. Mereceria que as comissões do Senado 
se debruçassem sobre esses dados e promovessem 
urgentemente a adoção de medidas para diminuir essa 
insegurança que se alastra pelo País todo.
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Quero aqui chamar a atenção justamente, Se-
nador Wilson Santiago, para o fato de que pior é que, 
na Região Centro-Oeste e na Região Norte – até diria 
assim, de maneira surpreendente para muitas pessoas 
–, a insegurança é maior. Lá a sensação que o cida-
dão tem de insegurança é maior. E, no entanto, é onde 
se investe menos, é onde o Estado investe menos na 
defesa do cidadão.

Só para ter uma pequena abordagem no sentido 
de solucionar tais diferenças, basta dizer que a pes-
quisa do IBGE revela que, nada menos do que 12,6 
milhões de brasileiros com idade igual ou superior a 
18 anos, ou seja, 9,4% do total avaliado, estiveram em 
situação de conflito nos cinco anos que antecederam 
a data da entrevista. 

Nesse quesito, de novo, a Região Norte apresen-
tou os menores percentuais do País, tanto para homens 
quanto para mulheres. Com o objetivo de solucionar 
tais diferenças, a ação judicial foi o instrumento mais 
utilizado. Desse modo, 57,8% dos 12,6 milhões de 
brasileiros em situação de conflito acionaram o Poder 
Judiciário, sendo que outros 12,4% recorreram aos 
juizados especiais em todo o País. Quanto ao Juizado 
Especial, o mecanismo de solução de controvérsias 
foi o mais utilizado na Região Norte, que liderou com 
15,8% das lides solucionadas por essa via.

Ora, Sr. Presidente, é evidente que ao cidadão que 
não tem a segurança promovida pelo policiamento os-
tensivo, pelo policiamento repressivo, pela ação rápida e 
eficaz da investigação policial, só resta realmente buscar 
a ação judicial. E, muitas vezes, não acontece a solução 
dos seus conflitos, porque as polícias estão, de modo 
geral – aqui já fiz questão de mostrar o que acontece 
com a Polícia Rodoviária Federal –, com seus quadros 
muito aquém do que é necessário, e seus equipamentos 
são precaríssimos, considerando a necessidade da sua 
atuação. A Polícia Federal está do mesmo jeito. Con-
cursos são feitos e as pessoas não são chamadas. Na 
Região Norte, posso dizer especificamente do meu Es-
tado, tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto a Polícia 
Federal estão, como se diz popularmente, “fazendo das 
tripas coração” para dar conta do recado. Nem se fala, 
Senador Wilson, da questão da Polícia Civil. 

Hoje, aqui, houve comentários sobre os cem dias 
de governo da Presidente Dilma. Eu diria assim: após 
cem dias do atual governador, depois da sua reelei-
ção – uma reeleição já contestada, que já foi inclusive 
objeto de cassação pelo Tribunal Regional Eleitoral –, 
temos, a cada dia, postos policiais sucateados, viatu-
ras também sucateadas, policiais mal pagos e uma 
precária assistência à população. 

Hoje, justamente cem dias após a reeleição – já 
foi comprovada pelo TRE que, de fato, foi roubada – 

sabe-se que foi conseguida mediante todos os meca-
nismos de roubo, de corrupção, de condutas vedadas, 
de todo o tipo e toda a sorte de maracutaias.

Pois bem, conseguida a reeleição, os policiais 
hoje, no centésimo dia após a posse do novo Gover-
nador, decidem paralisar na próxima quinta-feira por 24 
horas. Não é possível pensar em ter segurança com o 
aparato policial sucateado.

Falei aqui da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia 
Federal, mas quero me apegar às polícias estaduais, 
porque realmente da forma como trabalham, tanto a 
Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, é impossível pensar 
sequer em ter, por exemplo,... A arma mais importante 
das polícias é a inteligência, é a informação; a arma 
talvez menos importante é justamente qualquer tipo 
de arma de fogo. As polícias não têm equipamentos 
adequados, não têm pessoal em número suficiente e 
o pessoal que está lá é mal pago.

No meu Estado, inclusive, os policiais civis vão 
parar por questão de gratificações, por questão de 
enquadramento, de progressão funcional, porque re-
almente não há nenhum tipo de preocupação com a 
segurança das pessoas.

Senador Wilson Santiago, peço que esse estudo 
seja considerado na íntegra, pois não vou lê-lo todo, 
porque são várias páginas, exatamente onze, mas que-
ro que faça parte dos Anais da Casa. Ele é importante, 
não por causa da violência que vem acontecendo no 
Rio de Janeiro, seja nos morros que foram, digamos 
assim, retomados pelas Forças Armadas, pela Polícia 
Civil e Militar, ou dessa tristeza, dessa barbaridade 
que aconteceu agora na escola de Realengo, no Rio 
de Janeiro, mas pelo noticiário da violência que vemos 
todos os dias, em todos os lugares do País, contra a 
vida, contra o direito do cidadão de ir e vir, agora até 
de ir à escola, Srs. Senadores.

Quero dizer que lamento que o meu Estado es-
teja numa situação talvez das piores do Brasil, porque, 
realmente, o atual Governador não se preocupa em 
prestigiar o policial, aquele homem e aquela mulher que 
vão cuidar do policiamento ostensivo, do policiamento 
repressivo ou até mesmo aqueles que se dedicam à 
questão da inteligência, do serviço intermediário, ser-
viço da burocracia necessário para que todo o sistema 
funcione bem.

Então, quero deixar este registro lamentável de 
que a segurança no País vai muito mal, mas no meu 
Estado vai pior ainda. Espero que possamos continuar 
vigilantes, porque, se não continuarmos denuncian-
do, cobrando, exigindo, fica muito fácil para que essa 
situação fique cada vez mais relaxada e se priorizem 
coisas que não são prioritárias, como, por exemplo, 

73ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2011



Abril de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 12 10971 

algumas atividades que não são superiores à saúde, 

à educação, à segurança e à moradia.

Encerro reiterando o pedido de transcrição, na ín-

tegra, da matéria que compõe o meu pronunciamento 

hoje e dessa matéria do jornal Folha de Boa Vista. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 

SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Mozarildo Caval-
canti! A solicitação de V. Exª será atendida na forma 
regimental.

Queremos registrar a presença dos alunos do 7º 
ano do Centro de Ensino Fundamental da Ceilândia, 
no Distrito Federal.

Parabéns a todos os alunos que aqui se fazem 
presentes, que vieram acompanhar, de perto, especial-
mente o trabalho do Senado Federal e também visitar 
as dependências do Congresso Nacional! Parabéns 
a todos! Que Deus os ajude a conseguir os objetivos 
principais em suas vidas!

Concedo a palavra ao Senador Ricardo Ferra-
ço.

V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Wilson 
Santiago; Srªs e Srs. Senadores; brasileiros que nos 
acompanham por meio da TV Senado, ocupo a tribu-
na para convidar o conjunto dos Senadores a estar, 
amanhã, na Comissão de Infraestrutura.

Nesta semana, uma medida provisória está tran-
cando a nossa pauta. Temos de votar até quinta-feira 
essa medida provisória, que, julgo, merece muito a 
nossa atenção, o nosso cuidado. Trata-se da medida 
provisória que estrutura a empresa pública brasileira 
para implantar o trem de alta velocidade. Constitui-se 
em uma tentativa do Governo Federal de implantar o 
trem de alta velocidade entre a cidade de Campinas 
e a cidade do Rio de Janeiro.

Esse é um tema bastante polêmico, com muitas 
incertezas. Amanhã, na Comissão de Infraestrutura, 
teremos a oportunidade de contarmos com a presença 
do Dr. Bernardo Figueiredo, Presidente da Agência Na-
cional de Transportes Terrestres (ANTT), e também do 
Dr. Marcos Pontes, consultor desta Casa, entre outros 
especialistas. Essa será uma belíssima oportunidade 
para fazermos uma discussão técnica, uma discus-
são em que se consideram os Estudos de Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental (Evtea) sobre esse 
que é o maior empreendimento, o maior investimento 
que o Governo Federal pretende fazer no campo da 
infraestrutura. Sr. Presidente, o trem de alta velocidade 
significa um investimento superior, em dobro, ao que 
foi investido no conjunto da malha ferroviária brasileira 
nos últimos dez anos. Ou mais, significa dez vezes mais 
do que foi investido nos aeroportos brasileiros.

Então, trata-se de tema relevante. Amanhã, tere-
mos a oportunidade, na Comissão de Infraestrutura, de 
fazermos um debate técnico qualificado, de fazermos 
não apenas um enfrentamento político, mas também 

um enfrentamento técnico acerca desse projeto, sobre 
o qual o Plenário terá de se pronunciar até quinta-feira 
desta semana, para podermos desobstruir a nossa 
pauta e os nossos trabalhos no plenário.

Trata-se, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
brasileiros, de investimento superior a R$35 bilhões. É 
um investimento complexo, pesado, um desafio muito 
grande, porque pelo menos 30% dessa ferrovia serão 
construídos sob túnel. Então, temos de avaliar isso 
com muito cuidado e com muita atenção.

Teremos oportunidade, amanhã, então, na Co-
missão de Infraestrutura, de aprofundarmos o debate, 
para que, chegando a matéria ao plenário da Casa, 
possamos fazer o debate político e todo o esclareci-
mento com relação a essa proposta.

Sr. Presidente, ocupo também a tribuna da Casa 
na condição de relator na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania de matéria relativa a um dos maio-
res absurdos que identificarmos no sistema público 
brasileiro. Trata-se de uma dessas coisas que não 
conseguimos entender, cujo sentido não consegui-
mos compreender. Mas conseguimos entender suas 
consequências. Estou falando do famigerado instituto 
de terreno de marinha, presente não apenas em meu 
Estado, onde alcança pelo menos 80 mil capixabas, 
mas também em todo o Brasil. Mais de 500 mil brasi-
leiros, todos os anos, são alcançados por este absurdo 
chamado terreno de marinha. Evidentemente, já con-
sideramos, de per si, antecipadamente, um completo 
e abusivo anacronismo a existência e a manutenção 
de terreno de marinha, que não existe, Sr. Presiden-
te, em nenhum lugar do mundo. Trata-se, portanto, de 
uma jabuticaba, porque só o encontramos na legisla-
ção brasileira.

Evidentemente, a consequência desse instituto 
não tem outro sentido a não ser a compulsão, por par-
te do Governo, em tributar os contribuintes brasileiros. 
Como se não bastassem os quase 36% de tributação 
sobre o Produto Interno Bruto (PIB), o brasileiro é 
obrigado a conviver com taxas, com cobranças, com 
foros, com laudêmios que não fazem sentido. Essa 
não é uma cobrança que atinge um segmento social 
especificamente, ela atinge todos, os mais pobres, os 
mais humildes, o trabalhador, o empresário.

Os terrenos de marinha são, naturalmente, pro-
priedades da União e são aqueles terrenos alcançados 
pela influência das marés, situados numa faixa de 33 
metros da linha de preamar, pela legislação de 1831. 
Sr. Presidente, vou repetir: o marco da legislação de 
terreno de marinha, que delimita o que é terreno de 
marinha, que é situado numa faixa de 33 metros da 
linha de preamar, é de 1831. Naquele tempo, Sr. Pre-
sidente, um tiro de canhão atingia aproximadamente 
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33 metros. Isso ficou configurado como o limite de uma 
bala de canhão. Digo isso, para analisarmos o quanto 
isso é anacrônico na nossa legislação brasileira. Na 
época, obviamente, os portugueses implantaram isso 
com o sentimento de prevenir de ataques não só a 
nossa costa, mas também as margens de rios e de 
oceanos. O império português, portanto, determinou 
que nada poderia ser construído nessa faixa de terra. 
Era, então, uma questão de segurança, o que, obvia-
mente, não faz mais sentido em nossa conjuntura, nos 
dias atuais, Senador Mozarildo Cavalcanti.

A concessão dos terrenos de marinha data de 
1868. Em 1946, a legislação incorporou os acresci-
dos de marinha, ou seja, os aterros realizados em 
seguimento aos terrenos de marinha, em função do 
aprofundamento do adensamento populacional, so-
bretudo nas megas e grandes cidades que estão na 
costa brasileira.

As consequências dessa figura jurídica completa-
mente obsoleta são as piores possíveis, Sr. Presidente, 
a começar pelo agravamento da já delicada questão 
fundiária em nosso Pais.

Terrenos de marinha ocupam grande parte da ex-
tensão territorial de muitos Municípios em nosso País. 
São mais de 500 mil brasileiros alcançados por esse 
instituto, inclusive em áreas densamente povoadas, o 
que dificulta a promoção de políticas de planejamento 
e desenvolvimento urbano por parte da administração 
pública local.

Problema grave é também a cobrança de taxas 
anuais por parte da Secretaria de Patrimônio da União 
(SPU). No caso de foro, em que a União transfere 
grande parte da propriedade, a taxa é de 0,6% sobre 
o valor do terreno. No caso de ocupação, em que não 
há transferência de propriedade, a taxa varia de 2% a 
5% do valor do terreno. Em qualquer situação, é preciso 
recolher também o laudêmio, correspondente a 5% do 
valor atualizado do domínio pleno e das benfeitorias. 
Ocorre que a cobrança de laudêmio sobre as benfei-
torias é inconstitucional, porque a terra é, de fato, da 
União, por imperativo constitucional. Ou seja, o laudêmio 
cobrado sobre as benfeitorias que são edificadas sobre 
esse terreno transforma-se em apropriação indevida. 
As benfeitorias são fruto exclusivo do investimento de 
quem ocupa a propriedade. A cobrança de laudêmio 
sobre elas fere, portanto, os princípios constitucionais 
da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem 
causa do Estado.

Mais: como a maior parte dos aforamentos em 
terrenos de marinha foi constituída há várias décadas, 
muitas vezes o valor de tais áreas já foi revertido aos 
cofres públicos, eminente Senador Aloysio Nunes Fer-

reira, por meio do pagamento de taxas que se arrastam 
ao longo de dezenas e dezenas de anos.

Há inúmeros casos de pessoas que, no momento 
da compra de seus imóveis, não são sequer informadas 
de que se trata de terreno de marinha e que, de uma 
hora para outra, são surpreendidas com a cobrança 
das taxas. Elas nem podem contestar a cobrança, por 
não terem sido notificadas pessoalmente. É um com-
pleto desrespeito, uma desorganização na relação do 
Estado com o cidadão brasileiro.

Como Vice-Governador do meu Estado, nós já 
vínhamos participando de uma militância e de um 
debate muito forte, porque o meu Estado, o Espírito 
Santo, assim como São Paulo, o Rio de Janeiro, Per-
nambuco e o Maranhão, é muito agravado por essa 
questão. Também na nossa Assembleia Legislativa, há 
comissões debatendo esse assunto. Inclusive, ações 
estão sendo propostas, para que possamos coibir que 
o braço do Estado se aproprie indevidamente daquilo 
que não lhe pertence. É uma briga longa, uma briga 
complexa, um combate ao qual precisamos dar um 
enfrentamento, que precisamos fazer. Tive a oportuni-
dade de conversar, na semana passada, com um dos 
maiores especialistas desse tema em nosso País, o 
Procurador da República Carlos Fernando Mazzoco, 
que, há cinco anos, vem travando um permanente en-
frentamento a respeito desse tema.

Também vamos realizar, espero eu, audiências 
públicas no Congresso Nacional, para que possamos 
convidar não apenas as autoridades da Marinha, mas 
também representantes do Serviço do Patrimônio da 
União, para que possamos fazer perguntas, questio-
namentos, para podermos detalhar essa questão, que 
tem trazido grande preocupação e que tem angustiado 
não apenas os brasileiros da costa, mas também os 
brasileiros do interior do nosso País, porque também 
se cobra essa taxa de terreno de marinha da popula-
ção que vive à margem dos rios.

Então, na condição de relator, estamos apro-
fundando os estudos relacionados ao tema. Vamos 
voltar a esta tribuna mais vezes, para que, periodica-
mente, a cada semana, possamos trazer informações 
adicionais.

O meu desejo é o de que, até o mês de junho, 
possamos relatar esse projeto na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania e possamos, quem sabe, a 
bem da justiça, contar com o apoio do Srs. Senadores, 
para que disciplinemos melhor essa relação abusiva 
do Estado com os contribuintes brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Ferraço, eu estava aguardando a oportunidade 
de fazer um aparte a V. Exª.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Com alegria, ouço o Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Gostaria 
de corroborar o que V. Exª diz, porque, de repente, quan-
do se fala em terreno de marinha, dá-se a ideia de que 
isso atinge só quem está à beira-mar. Mas isso atinge 
também quem está à beira dos rios, inclusive dos rios da 
Amazônia. Então, é importante que a gente, realmente, 
atualize essa legislação, que, como bem disse V. Exª, vem 
da época do Brasil colônia, do Brasil império, que tinha 
sua razão de ser naquela época, mas que hoje tem de 
ser, no mínimo, atualizada, levando-se em conta todos os 
argumentos que V. Exª utiliza muito bem. Não podemos, 
evidentemente, perder de vista alguns itens que têm a 
ver com a segurança da nossa fronteira marítima, como 
também não podemos perder de vista o que diz respeito 
à nossa fronteira terrestre. E aí é outro debate. A Cons-
tituição atual – inclusive, fui um dos constituintes que a 
elaborou – prevê uma faixa de fronteira de 150 quilômetros 
de largura. Hoje em dia, com as modernas tecnologias, 
com a possibilidade de segurança, sem precisar de faixa 
terrestre, essa faixa parece estar exagerada. Por exemplo, 
há um projeto do Senador Zambiasi que a reduz, o que 
permite, portanto, a instalação de atividades econômicas 
com mais facilidade. Quero me somar às ponderações de 
V. Exª e dizer que, realmente, essas legislações têm de 
ser atualizadas, principalmente reparando as injustiças 
que V. Exª mencionou muito bem.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Em 2010, o Governo Federal, com a Secretaria de 
Patrimônio da União, arrecadou R$700 milhões em todo 
o País. A arrecadação foi de R$700 milhões! São mais 
de 500 mil brasileiros que já pagam, há anos, anos e 
anos, essas taxas, esses foros, e, no caso de transfe-
rência, pagam também os laudêmios.

É esse o debate e a contribuição que queremos 
trazer à atenção das Srªs Senadoras e dos Srs. Se-
nadores.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferra-
ço, o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra ao Senador Wilson Santiago, 
do PMDB da Paraíba.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, profissionais 
da imprensa, demais pessoas que nos acompanham, 
o Governo da Presidenta Dilma completa cem dias. 

Venho a esta tribuna para parabenizar a Presidenta e 
confirmar nossa confiança em suas diretrizes.

Essa confiança, além de minha, é de todos os 
brasileiros. Senão vejamos os dados levantados pela 
pesquisa realizada pelo Ibope, em que 56% dos entre-
vistados consideram o Governo ótimo ou bom.

Só esses números, Sr. Presidente, pelo que tes-
temunhamos nos últimos dias, já incomoda parte da 
própria oposição.

Nesses cem primeiros dias, vimos um Governo 
empenhado em continuar a atender à população ca-
rente do Brasil. Programa como o Rede Cegonha, que 
atenderá prioritariamente às regiões da Amazônia Legal 
e especialmente ao Nordeste; incentivo ao programa 
Minha Casa Minha Vida; programa Saúde Não Tem 
Preço, com distribuição de remédios para pressão e 
diabetes; além, Sr. Presidente, Sr. Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, de tantos outros programas que têm dado 
certo neste Brasil. Graças a Deus, quem ganha com 
isso é a classe menos favorecida do nosso País.

A luta incansável da própria Presidente Dilma, 
como também, precisamos registrar, de outros go-
vernos no sentido de combater a inflação, tem feito 
com que, no Brasil, de fato se tenha, por meio de sua 
população, uma visão mais longa no que se refere 
aos seus investimentos e à própria administração dos 
seus salários.

Na política externa, tivemos a visita do Presidente 
dos Estados Unidos da América, demonstrando o inte-
resse na aproximação dos dois países, e, hoje, a visita 
da Presidenta à China, onde cerca de vinte acordos 
deverão ser efetuados naquele país.

Economistas brasileiros e também de outros paí-
ses elogiam a gestão Dilma, a exemplo do conhecido e 
competente brasileiro economista, Antonio Delfim Net-
to, que se disse otimista como atual governo. Segundo 
Delfim, o Brasil está “caminhando para uma situação 
muito melhor do que estava”. Ele considera a evolução 
como “muito positiva”, no que se refere à economia e 
ao desenvolvimento brasileiro.

Tudo o que vivemos nesses cem dias acena para 
um Governo forte e equilibrado em todos os setores: 
no setor econômico, no setor social, enfim, em todas 
as áreas que interessam à grande a maioria do povo 
brasileiro.

Impulsionado por recursos de anos anteriores, o 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, chega 
aos cem dias do Governo da Presidente Dilma com 
crescimento em relação ao ano passado. De 1º de ja-
neiro até ontem, domingo, segundo matéria divulgada 
pelo Portal Brasil, o Governo gastou R$6,559 bilhões 
com ações do programa, espalhado em todo o terri-
tório nacional, montante superior ao gasto nos quatro 
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primeiros meses do ano passado, que tinha sido de 
R$5,379 bilhões.

As obras de transporte estão na frente se fo-
rem consideradas as áreas de atuação do PAC. O 
Ministério dos Transportes é o principal responsável 
pela execução do programa neste ano, com R$3,112 
bilhões gastos até então, dos quais R$2,939 bilhões 
estão concentrados no Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes – DNIT. Em seguida, vêm 
o Ministério das Cidades, com R$2,605 bilhões exe-
cutados, e o Ministério da Integração Nacional, com 
R$ 432,862 milhões.

Consideradas as ações individuais, no entanto, 
o Programa Minha Casa Minha Vida lidera os gastos 
do PAC, ações essas que têm beneficiado inúmeras 
famílias pelo Brasil afora. As transferências de recursos 
para o Fundo de Arrendamento Residencial somam 
R$1,7 bilhão, quantia que corresponde a 26% do total 
gasto no PAC em 2011. Em segundo lugar, está a sub-
venção econômica à moradia popular, Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, em cidades de até 50 mil habitantes, 
com R$162,1 milhões. O levantamento analisou 1.288 
ações que integram o PAC – e digo até, mais uma vez 
– em todo o território nacional.

Entre as obras de infraestrutura, a recuperação 
da BR-101 em Alagoas, a construção da BR-163 entre 
Mato Grosso e Santarém, no Pará, e a manutenção de 
trechos da BR-116 em Minas Gerais foram as que mais 
gastaram neste ano. As três obras somam R$353,847 
milhões executados.

Só isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, já justi-
fica, em apenas cem dias, um Governo voltado para a 
continuidade das ações espalhadas em todo o territó-
rio nacional, possibilitando à população visualizar com 
facilidade as ações do Governo, a intenção e a deter-
minação do Governo de, nos futuros dias, nos futuros 
meses e eu digo até anos, cumprir de fato sua meta, 
realizando ações que interessam à grande maioria da 
população brasileira. Foi para isso que a Presidenta 
foi eleita e quer retribuir, com ações, ao seu povo a 
confiança dada nas urnas.

Se forem levadas em conta não as ações indivi-
duais, mas os programas que englobam várias ações 
e obras, os encargos da União, impulsionados pelo 
Minha Casa Minha Vida, lideram com R$1,920 bilhão. 
Em segundo lugar, estão as obras do Vetor Logístico 
Leste, que abrangem projetos de melhoria do esco-
amento da produção, aqui também na região do Dis-
trito Federal, em Goiás, em Minas Gerais, no Espírito 
Santo e chegando ao Rio de Janeiro, com R$837,896 
milhões. Em seguida, vem o Vetor Logístico Nordeste, 
que teve R$646,104 milhões investidos e gastos nas 
ações do próprio Governo. 

Por tudo isso, reafirmo que o Governo Dilma está 
no caminho certo, no caminho do desenvolvimento, com 
o Brasil ingressando em um ciclo de 30 gloriosos anos, 
para repetir a opinião do economista Octavio de Barros, 
além de tantos outros economistas que, de fato, ajuda-
ram, e contribuem, e direcionam, e se posicionam em 
relação à economia brasileira, possibilitando e, digo até, 
dando rumo a todos os investidores e, além de tudo, a 
toda a opinião pública deste País para tomarem conhe-
cimento daquilo que interessa à população nacional.

Quero aqui, por questão de justiça, Sr. Presiden-
te, reconhecer que a economia brasileira está cada 
vez mais sendo respeitada pelo mundo inteiro, em 
decorrência de os sucessivos governos de fato terem 
se preocupado com a estabilidade econômica, com a 
questão fiscal e com os programas que têm atendido 
às demandas e às necessidades da grande maioria 
da população brasileira.

Nós sabemos, todos nós somos conscientes de 
que não foi feito tudo aquilo que de fato nós queremos 
e de que o Brasil precisa, mas essas determinações, 
essas conquistas são satisfatórias porque atendem o 
desejo da população e, além de tudo, fazem com que 
o Brasil vá para frente e também, em conjunto, reali-
ze as ações que todos nós pretendemos e que todos 
nós almejamos.

O Senador Mozarildo Cavalcanti, o Senador Aloy-
sio Nunes Ferreira, o Senador Paim – não só eles 
como todos os que pertencem a esta Casa – sabem 
que não é fácil administrar um País com desigualda-
des regionais, com turbulências até internacionais que 
incomodam e perturbam o direcionamento, as neces-
sidades, o posicionamento e as decisões do Governo. 
Mas, mesmo assim, não só o Presidente Lula como 
também a Presidenta Dilma têm feito de tudo para 
corresponder à expectativa do povo brasileiro e, com 
isso, realizar um governo à altura das aspirações e do 
desejo da grande maioria do seu povo.

Fico por aqui, Sr. Presidente, meus caros Sena-
dores e Senadoras, dizendo a esta Casa e ao Brasil 
que nós teremos muitos desafios ao longo do tempo, 
Senador Paim, mas tenho certeza de que a democra-
cia, que deu ao Brasil a oportunidade de cada brasileiro 
se posicionar no momento e na hora que achar con-
veniente, dará condição de ajudar, de contribuir com 
o Governo, para, além de tudo, realizarmos aquilo que 
os brasileiros desejam de todos nós.

Muito obrigado a todos. 
Se Deus quiser, vamos fazer com que o Brasil, 

num futuro bem próximo, seja para todos, direcionando 
aquilo que todos esperam de um Governo comprome-
tido com todos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Senador Wilson Santiago, aceite o cumprimen-
to da Mesa pelo seu brilhante pronunciamento. Esse 
assunto dos cem dias de Governo da Presidenta Dil-
ma certamente será abordado por outros Senadores 
nesta Casa.

Com a palavra o Senador Marcelo Crivella. (Pau-
sa.)

Estando ausente, com a palavra o Senador Paulo 
Paim, do Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Anibal Diniz, no dia de hoje, venho à 
tribuna falar mais uma vez do Dia Nacional do Sistema 
Braille, transcorrido na última sexta-feira, dia 8 de abril. 
Essa data faz com que a gente venha à tribuna refletir 
sobre a situação de cerca de 2,5 milhões de homens 
e mulheres deste País que têm dificuldade na visão 
ou, como diz um dos meus assessores – e repito aqui 
–, que são cegos.

Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, como Pre-
sidente da Comissão de Direitos Humanos, atendi a 
um requerimento, votado no último dia 24 de março, 
para que esta manhã realizássemos uma sessão de 
homenagem ao Dia Nacional do Sistema Braille.

O Dia Nacional do Sistema Braille simboliza a 
possibilidade de as pessoas cegas, em todo o mun-
do, terem acesso à leitura. Nesse dia, o objetivo é que 
as entidades públicas e privadas realizem eventos 
que reverenciem a memória de Louis Braille, além de 
promover, naturalmente, debates sobre os direitos da 
pessoa com deficiência visual, sua inserção no mer-
cado de trabalho e orientação sobre a prevenção da 
cegueira.

A data escolhida coincide com o nascimento, em 
1834, de José Álvares de Azevedo, que foi responsá-
vel pela introdução do sistema Braille no Brasil. Após 
passar seis anos aprendendo o funcionamento do 
sistema Braille no Instituto de Jovens Cegos de Paris, 
Azevedo retorna ao Brasil em 1850 e começa, então, a 
transmitir o que aprendeu para que as outras pessoas 
cegas também soubessem ler.

Ele passou, inclusive, a escrever em jornais, di-
vulgando as possibilidades da educação voltada para 
os cegos. Com suas ações, sensibiliza o próprio Im-
perador D. Pedro II, o que culminaria na fundação, em 
17 de setembro de 1854, do Imperial Instituto dos Me-
ninos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant, no Rio 
de Janeiro – e ficou claro, na audiência pela manhã, 
que nós não aceitaremos que fechem o instituto. Con-
vém lembrar que essa foi a primeira escola a receber 
pessoas cegas em toda a América Latina.

Falei, hoje pela manhã, que, neste dia 11 de abril, 
estamos cultivando o dia de uma importante semente, 
a responsável por levar alimento às almas: o Dia Na-
cional do Sistema Braille.

Na audiência pública desta manhã, estiveram pre-
sentes representantes das entidades representativas 
dos cegos no Brasil, entre os quais destaco: Geova-
ne Alziro Frois Lima, estudante do Centro de Ensino 
Médio do Setor Leste de Brasília; Moisés Bauer Luiz, 
Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pes-
soa Portadora de Deficiência (Conade); Jonir Bechara 
Cerqueira, Professor Especialista em Educação de 
Deficientes Visuais, autor de um belo poema que um 
jovem lá declamou em homenagem ao sistema Brail-
le; Regina Fátima Caldeira de Oliveira, Coordenadora 
de Revisão da Fundação Dorina Nowill para Cegos; 
Telma Nantes de Matos, Vice-Presidente da Organi-
zação Nacional de Cegos do Brasil; Antonio José do 
Nascimento Ferreira, Chefe de Gabinete da Secretaria 
Nacional da Pessoa com Deficiência; Paulo Roberto 
Pereira Brandão, aqui do Senado, uma das pessoas 
que coordena a Gráfica do Senado, que tem, eu diria, 
a melhor gráfica do sistema Braille deste continente. 

Foram feitas lá, Sr. Presidente, algumas denún-
cias sobre o sistema de cotas para deficientes, porque 
algumas empresas, não todas, não cumprem. Pelos 
depoimentos, notamos, e lá também me posicionei, o 
quanto existe ainda de preconceito contra a pessoa 
com deficiência. Por exemplo, em cada cem deficien-
tes que são colocados no mercado de trabalho, ape-
nas três são cegos, o que mostra uma discriminação 
contra a pessoa com deficiência. Nem as cotas são 
preenchidas. Contra o cego é dupla a discriminação: 
por ser deficiente e por ser cego.

Existem no Brasil dois milhões e meio de cegos 
e, segundo o IBGE, desses dois milhões e meio, so-
mente dez mil estão no mercado de trabalho.

Sr. Presidente, esse problema não existe somen-
te na área privada. Tivemos denúncias lá de pessoas 
cegas que tiraram o primeiro lugar em concurso no Ju-
diciário, como também no Legislativo e no Executivo, e 
tiveram problemas para receber o que tinham de direito, 
ou seja, o cargo pelo qual eles disputaram.

Eu queria destacar aqui que um deles fez uma 
denúncia muito grande contra a Prefeitura, se não me 
engano, de Campo Grande. Ela estava aqui, inclusive. 
Ela é uma intelectual preparadíssima, fez uma bela 
palestra, tirou primeiro lugar e não foi colocada. Com 
outro, lá no meu Rio Grande, no Judiciário, ocorreu 
algo semelhante. Eu me comprometi, assumo toda a 
responsabilidade, a fazer uma carta, em nome da Co-
missão de Direitos Humanos, ao Prefeito de Campo 
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Grande, como também a esse órgão do Judiciário lá 
do Rio Grande do Sul.

Sempre dou o exemplo – e quem não está enten-
dendo que a pessoa com deficiência tem que ter seu 
lugar ao sol não entende nada da vida –, e tenho uma 
grata experiência – repito isso seguidamente aqui só 
como exemplo, não é porque sou bonzinho ou sou Pa-
pai Noel –, dou o exemplo, porque deu certo comigo, 
Senador Aloysio: o meu coordenador político há nove 
anos é cego. Ele estava aqui hoje de manhã e deu um 
depoimento. É o Santos Fagundes.

Para vocês terem só uma idéia, ele mora no in-
terior do Rio Grande, numa cidade pequena chamada 
Caí; e não pensem que tenho que mandar carro para 
buscá-lo. Ele sai de casa, com a sua bengala, espera 
o ônibus, pega o ônibus, vai para Canoas e cumpre 
o seu papel.

Se eu chegar e disser para ele: “Tu tem que ir à 
Bahia” – contei uma vez e conto de novo –, ele pega 
um avião e vai para a Bahia. Chega lá, se informa, e 
faz a palestra. E vou dar um exemplo de São Paulo. 
Uma vez ele foi me representar em São Paulo – e ele 
contou e vou repetir aqui. Quando retornava, ele se 
perdeu em São Paulo. Sabe quem o auxiliou? Foi o 
pessoal de rua, os chamados homens e mulheres que 
vivem na rua. Em todo o País tem, não é? Eles o orien-
taram, colocaram-no no táxi, e um deles disse: “Eu vou 
contigo” – essas pessoas que moram na rua mesmo. 
E foi até lá e disse: “Aqui está bom?” “Está bom”. É a 
solidariedade daqueles homens de rua, no caso de São 
Paulo. Ele nos contou de forma emocionada. Claro que 
não estou transmitindo aqui a emoção dele ao contar 
– ele sabe contar – um episódio como esse.

Tenho dois cegos. Tenho o Luciano no gabinete 
também, que anda com aquele cachorro aqui dentro. 
Vocês aqui todos assinam para ele e tal. Ele escreve 
grande parte dos discursos que trago para cá. Desse 
aqui, ele participou da elaboração.

E agora estou contratando uma menina cega: ne-
gra, mulher e cega, três preconceitos, eu diria. Estou 
contratando porque ela mostrou que é capaz mesmo, 
e vai trabalhar também conosco aqui na Casa.

Quero aqui destacar também que esse foi um mo-
mento muito bonito. Falou lá o Chalés Jatobá, fez uma 
bela exposição; a Srª Loni Elizabeth Mânica, que falou 
sobre o trabalho que a CNI e o Sesi estão fazendo, um 
trabalho interessante também em relação às pessoas 
com deficiência; falaram ainda Marcos Bandeira, Rita 
de Cássia de Souza Barros, Fernando Cotta. Enfim, 
todos falaram da importância desse momento e do Dia 
Nacional do Sistema Braille.

Quero destacar também o trabalho do Senado 
aqui. Um belo trabalho. Todo ano aqui se comemora a 

Semana da Pessoa com Deficiência. Há um grupo de 
funcionários do Senado que fazem essa articulação 
entre a Casa e a sociedade. Esse grupo traz artistas, 
depoimentos de pessoas com deficiência nas mais 
variadas áreas, e quero aqui cumprimentá-lo.

Destaco aqui também que hoje, para o Senado 
Federal, é um momento de reconhecimento sobre a 
importância da persistência e da criatividade, pois foram 
eles que organizaram grande parte desses momen-
tos bonitos. Dizia hoje, pela manhã, que uma sessão 
como aquela me dá um orgulho enorme de ser Sena-
dor e estar ali no plenário com cerca de 250 cegos, a 
maioria jovens, que estavam assistindo, debatendo, 
participando e apontando caminhos, dando luz para 
a gente, eles dando luz para a gente. Então, foi uma 
reunião para mim das melhores.

Um deles leu a seguinte frase: “Se os olhos não 
me deixam obter informações sobre os homens e 
eventos, sobre ideias e doutrinas, terei de encontrar 
uma outra forma”. Essa frase que o menino leu é de 
Louis Braille.

Quero aqui destacar a grandeza do francês Louis 
Braille, que nasceu em 4 de janeiro de 1809, na Fran-
ça. Seu pai era um fabricante de arreios. Aos 3 anos, 
ao brincar na oficina do pai, feriu-se no olho esquerdo 
com uma ferramenta pontiaguda. A infecção passou 
para o outro olho também, provocando cegueira total. 
Na tentativa de que Louis tivesse uma vida mais nor-
mal, seus pais e o padre Jacques Pallury, o responsável 
pela igreja local, o matricularam numa escola.

Louis Braille tinha facilidade em aprender o que 
ouvia. Com essa qualidade, foi selecionado como líder 
da turma. Com apenas dez anos, ganhou uma bolsa 
no Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris. 

O fundador desse instituto foi Valentin Haüy, um 
dos pioneiros na criação do programa para ensinar 
cegos a ler. Em 1821, quando Louis Braille tinha 12 
anos de idade, o capitão reformado da artilharia fran-
cesa Charles Barbier de la Serre visitou o Instituto, 
onde apresentou um novo sistema de comunicação 
chamado escrita noturna, que ficou conhecido como 
o Serre; mais tarde veio a ser chamado de sonogra-
fia. Tratava-se de um método de comunicação tátil que 
usava pontos em relevo, dispostos num retângulo em 
seis pontos de altura por dois de largura. Louis Braille 
dedicou-se a essa fórmula, aperfeiçoou-a, e ela aca-
bou levando seu nome.

Em 1824, com apenas 15 anos de idade, Louis 
Braille terminou seu sistema de células com apenas 
seis pontos. Pouco depois, ele mesmo começou a 
ensinar no Instituto; em 1829, publicou seu método 
exclusivo de comunicação. Na França, a invenção de 
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Louis Braille foi reconhecida em 1854, dois anos após 
sua morte.

Felizmente hoje, em plena era digital, existem no-
vos sistemas de leitores de tela que facilitam o acesso 
da pessoa cega à informação. Entretanto, o sistema 
criado por Louis Braille há quase 200 anos permanece 
sendo o único instrumento que garante efetivamente 
a alfabetização de cegos.

O acesso a textos através de um leitor de tela é 
um acesso auditivo e não pode ser considerado uma 
leitura pessoal. O ato de ler de uma pessoa com defi-
ciência visual só pode se dar por intermédio da adap-
tação de textos para o sistema Braille.

Nesse processo de adaptação de textos em siste-
ma comum de uso para o sistema Braille, é fundamental 
a figura do transcritor e revisor de Braille. Destaco que 
apresentei o projeto de reconhecimento dessa profis-
são de transcritor e revisor do Braille. O objetivo desse 
projeto é garantir em leis direitos trabalhistas para es-
sas pessoas que executam uma tarefa de importância 
extraordinária na promoção da acessibilidade.

Enfatizo aqui que tramita no Congresso também 
o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi ago-
ra, recentemente, um dos eixos do debate na Frente 
Parlamentar Mista de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. Nesse debate, foi recomendada a 
aprovação do estatuto com a devida adequação à 
Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência.

Enfim, para tentar simplificar ao máximo aqui, ra-
tificando as palavras do Antonio Gomes Leitão, recebi 
do poeta gaúcho Waldin de Lima pequenos poemas 
que destacam a grandeza e a importância histórica 
desse tipo de evento para as pessoas cegas.

No poema Cela Braille, incluído no livro Canção 
das Flores, o autor diz:

Seis pontinhos em relevo,
Belo quadro sem moldura
Das pessoas que não veem.
Cela Braille, luminosa,
Constelação que fulgura 
Jorrando luz e cultura
Naqueles dedos que leem.

Leem com o tato!
Do mesmo livro Canção das Flores, também de 

Waldin de Lima, ele me enviou o seguinte:

Soneto a Louis Braille

Aquele menino genial, inquieto, 
Dos cegos transmudou a própria vida, 
Quando em sua alma a glória foi concebida
Na grandeza de um tátil alfabeto.

Louis Braille, pedagogo ou arquiteto,
Se teve um dia sua visão perdida,
Buscou em sua alma brava e destemida
Seu tesouro real e predileto.
Sistema de pontos bem ordenados,
Representam os sinais convencionados:
Outra forma de ler e escrever.

Sistema novo de escrita e leitura
Tirou os cegos da vida obscura
Que levavam à margem do Saber.

O sistema Braille mostrou ser muito, muito im-
portante. Quero aqui dar todo o meu apoio às pesso-
as que ensinam, mestres e professores, àqueles que 
aprenderam a ler, aos que estão lendo.

Nós estamos vivendo um momento bonito.
Quero encerrar, homenageando a Organização 

Nacional dos Cegos do Brasil, por meio do seu Pre-
sidente Moisés Bauer e de todas as lideranças que 
estiveram hoje conosco.

Aqui temos uma frase dita por uma professora 
que foi muito homenageada, Dorina Nowill: “Todas as 
histórias têm um fim, mas a minha continua...”

Ou seja, sempre caminhando com as pessoas 
com deficiência. 

Sr. Presidente, peço a V. Exª que considere, na 
íntegra, este pronunciamento. 

Quero dizer que a sessão foi para mim muito gra-
tificante e, tenho certeza, para todos que assistiram a 
essa audiência pública de hoje pela manhã. Deram-
nos uma verdadeira aula de cidadania, de saber, como 
eu disse, dando luz, mostrando que muitas vezes as 
pessoas cegas enxergam muito mais do que nós que, 
em tese, não temos deficiência visual. 

Lá, fiz um apelo para que todos tenham a sensi-
bilidade não só de contratar uma pessoa com defici-
ência – deficiência visual ou não, com algum tipo de 
deficiência –, mas também de olhar a sua ascensão e 
promoção. Que não fique assim: “Eu contrato porque 
a lei diz que tenho de contratar de 3% a 5% dos meus 
empregados; coloco lá e fiz a minha parte”. Não, tem 
de se olhar o potencial. Eu posso dizer, com orgulho, 
que o Santos entrou no patamar, digamos, mais bai-
xo do meu gabinete e hoje ele está numa política de 
ascensão, com a devida promoção; a mesma coisa, 
o Luciano e, tenho certeza, o mesmo com a menina 
que está entrando agora. 

Por fim, Sr. Presidente, quero ainda dizer que, 
amanhã, vai ser criada, na Comissão de Direitos Hu-
manos, a Subcomissão da Mulher. A Senadora Angela 
Portela deve ser indicada Presidente dessa subcomis-
são. Já está confirmada a presença de duas Ministras 
e um Ministro. Isso se dará em torno das dez horas, 
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porque, às nove horas, o Presidente Sarney vai re-
ceber as mulheres. Vamos instalar a subcomissão e 
vamos para a Comissão de Assuntos Sociais, onde 
coordeno a Subcomissão de Trabalho e Previdência, 
em que vamos discutir amanhã a questão dos fundos 
de pensão. 

Estamos muito preocupados com a questão da 
Previ, do Banco do Brasil, e, principalmente, pela gra-
vidade dos fatos, do Aerus. Teremos lá, amanhã, a 
discussão com a Graziella, do sindicato, e com o Dr. 
Maia, também do sindicato da categoria, os aeronautas. 
Já acertamos aqui com a Senadora Ana Amelia, com 
o Senador Alvaro Dias e com outros Senadores que, 
na quarta-feira, vamos ao Supremo para ver se votam 
a questão de uma vez por todas. Um comandante de 
um avião que recebia em torno de R$12 mil a R$13 
mil do seu fundo, que ele pagou religiosamente, hoje 
está recebendo em torno de R$150,00. Eles têm uma 
campanha no Rio Grande do Sul: Viva a vida. Muitos já 
morreram, ganhando um salário muito triste – para não 
usar a palavra “vergonhoso” -, infelizmente por falta de 
fiscalização dos Governos ao longo da história. 

A Varig foi à falência e pegaram o dinheiro dos 
aposentados, consumindo-o. Na hora de devolver, 
então, não havia fundos. Só que entendemos que, na 
hora da falência, a prioridade é para os trabalhadores 
e para o fundo. Por isso, há uma ação no Supremo, a 
que o sindicato deu entrada. A líder Graziella vai es-
tar aqui conosco, amanhã. Vamos ter uma audiência 
também no Ministério da Previdência, com o mesmo 
objetivo. Espero que a gente construa uma alternativa. 
Nós apresentamos aqui um decreto legislativo para 
criar o que foi chamado de conforto legal, um acor-
do entre os aposentados e pensionistas do Aerus e 
o Governo, para que eles possam, então, ter direito à 
sua aposentadoria. 

Por fim, Sr. Presidente, nestes últimos quatro 
minutos, estamos nos aproximando do chamado Abril 
Indígena. Eu falarei, outro dia, sobre os povos indíge-
nas e sobre o quanto eles são discriminados. Temos 
de ter muito carinho com eles. V. Exª, Senador Moza-
rildo, tem falado muito aqui sobre os povos indígenas. 
Eu quero aqui falar não só do choro, da lágrima e da 
tristeza, mas de um exemplo muito positivo. Registro 
hoje, em homenagem a todos os povos indígenas, a 
história da primeira mulher indígena a se tornar mili-
tar no Brasil. Em fevereiro deste ano, houve um fato 
inédito que registro neste momento. 

É um exemplo de vida, de superação e de boa 
vontade. Estou falando da primeira mulher indígena 
a se tornar militar no Brasil. Seu nome é Silvia Nobre 
Waiãpi. Ela saiu da floresta amazônica aos 14 anos e 
resolveu ir para cidade. Foi para o Rio de Janeiro.

Só para conhecimento, da aldeia em que Silvia 
vivia até o centro urbano mais próximo são, pelo me-
nos – e V. Exª conhece bem essa questão – dois dias 
de viagem de barco e caminhada. Ela havia sofrido 
grave acidente aos quatro anos de idade. Ficou hos-
pitalizada por meses em Macapá; aproveitou o tempo 
para estudar. Esse estudo, com o tempo, a ajudou e, 
um dia, ela saiu da aldeia. Num primeiro momento, ela 
mendigou, passou fome, depois foi vender livros de 
porta em porta. Depois de ser incentivada a escrever 
pela Associação Profissional de Poetas do Estado do 
Rio de Janeiro, onde participou de encontros literários 
em Copacabana, ganhando dinheiro declamando po-
esias, resolveu estudar mais. Estudou Artes e ganhou 
prêmios por seus poemas, entre eles a Medalha Cul-
tural Castro Alves.

Logo depois, ela se apaixona por esporte; deixou 
as artes e direcionou os estudos para a área de saúde 
e fisioterapia ligada ao esporte. Em 2003, ela e outros 
colegas de fisioterapia do Centro Universitário Augusto 
Mota formaram uma equipe de atletas que recebiam 
bolsas da universidade para competir. 

De atleta, Silvia passou a ser coordenadora da 
equipe de atletismo da universidade. Foram tricam-
peões no circuito esportivo da Universidade de São 
Paulo, conhecido como a Volta da USP, em 2003, 
2004 e 2005. 

Pois bem, quando trabalhava como fisioterapeu-
ta, acompanhou um grupo de fuzileiros navais, resol-
veu concorrer, aí sim, a uma corrida de obstáculos, 
à carreira militar. Prestou concurso em 2009, mas foi 
reprovada. No ano seguinte, tentou pela segunda vez, 
a Marinha e o Exército. Passou nos dois e escolheu o 
Exército. Segundo ela, a seleção foi dura. Ela prestou 
todas as provas. Teve análise de títulos e de currículo 
e depois fez um teste físico. Silvia divide seu tempo 
hoje no Exército em cursos de especialização em saú-
de pública, gênero, sexualidade, e está começando a 
cursar sua terceira graduação em gestão hospitalar 
em uma universidade particular.

Quanto veio ao Rio, ela já era mãe do menino, 
Ydrish, que hoje tem 22 anos e estuda farmácia. Aos 
15 anos, teve Tamudjim, que cursa Direito, e, cerca de 
dois anos depois, teve Yohana, que está começando a 
estudar Relações Internacionais. Ela afirma que car-
rega a responsabilidade de “abrir espaços ainda não 
alcançados” pelas mulheres indígenas. É colaborado-
ra do Conselho Nacional da Mulher Indígena, onde 
defende o fortalecimento da expressão das mulheres 
indígenas.

Enfim, Sr. Presidente, sinto-me honrado em fa-
zer este registro e vejo na história dessa mulher toda 
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a força, a determinação, a coragem a fibra e a raça da 
nossa nação indígena.

Parabéns a você, Sílvia, e a todas as mulheres 
pelo exemplo de vida que vocês dão. Nós todos sabe-
mos que temos uma dívida impagável com a nação 
indígena. Que Deus abençoe a nação indígena, os 
quilombolas, os deficientes, enfim, todos aqueles que 
de alguma forma são discriminados neste País. 

Obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo. Considere 
na íntegra o meu pronunciamento.

SEGUE, NA INTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, estamos mais uma vez diante do Dia Na-
cional do Sistema Braille, transcorrido na sexta-feira, 
dia 08 de abril, e de todas as reflexões possíveis a 
respeito do tema.

Como presidente da Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Participativa, atendendo ao re-
querimento votado na Comissão no dia 24 de março 
passado, tive a grata satisfação de realizar na manhã 
de hoje uma audiência pública em homenagem as 
pessoas com deficiência visual.

Ponderei no meu pronunciamento que o Dia Na-
cional do Sistema Braille simboliza o profícuo sistema 
para a inclusão das pessoas cegas em todo o mundo 
ao acesso à leitura. 

Nesse dia, o objetivo é que as entidades públi-
cas e privadas realizem eventos que reverenciem a 
memória de Louis Braille, além de promover debates 
sobre os direitos das pessoas com deficiência visual, 
sua inserção no mercado de trabalho e orientações 
sobre a prevenção da cegueira.

A data escolhida coincide com o nascimento, em 
1834 , de José Álvares de Azevedo, responsável pela 
introdução do sistema Braille no Brasil. Após passar 
seis anos aprendendo o funcionamento do sistema 
Braille no Instituto de Jovens Cegos de Paris, Azevedo 
retornou ao Brasil em 1850 e começou então, a trans-
mitir o que aprendeu para outras pessoas.

Ele passou, inclusive, a escrever em jornais di-
vulgando as possibilidades de educação voltadas aos 
cegos. Com suas ações, conseguiu até sensibilizar o 
imperador Dom Pedro Segundo, o que culminaria na 
fundação , em 17 de setembro de 1854, do Imperial 
Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin 
Constant, no Rio de Janeiro. 

Convém lembrar que essa foi a primeira escola 
a receber pessoas com deficiência visual na América 
Latina. 

Disse também, hoje pela manhã, que neste dia 11 
de abril, estamos cultivando o dia de uma importante 
semente responsável por levar alimento às almas, que 
é o Dia Nacional do Sistema Braille.

Na audiência pública dessa manhã estiveram 
presentes representantes das entidades representa-
tivas dos Cegos no Brasil. Fizeram parte da mesa de 
trabalho:

Geovane Alziro Frois Lima, Estudante do Centro de 
Ensino Médio do Setor Leste de Brasília.

Moisés Bauer Luiz, Presidente do Conselho Nacional 
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, 
o CONADE.

Jonir Bechara Cerqueira, Professor Especialista em 
Educação de Deficientes Visuais.

Regina Fátima Caldeira de Oliveira, Coordenado-
ra de Revisão da Fundação Dorina Nowill para 
Cegos.

Telma Nantes de Matos, Vice-Presidente da Organi-
zação Nacional de Cegos do Brasil.

Antonio José do Nascimento Ferreira, Chefe de 
Gabinete da Secretaria Nacional da Pessoa com 
Deficiência.

Paulo Roberto Pereira Brandão, Consultor em Sis-
tema Braille aqui do Senado.

Foram feitas denúncias sobre o Sistema de Co-
tas para Deficientes nas empresas e serviço público 
em geral. Pelos depoimentos vimos o quanto existe de 
preconceito contra a pessoa deficiente.

Trago aqui os dados: 

Em cada 100 deficientes no mercado de 
trabalho apenas três são cegos. Existem dois 
milhões e meio de cegos no Brasil, segundo 
dados do IBGE e destes apenas 10 mil estão 
no mercado de trabalho.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este pro-
blema não existe no meu gabinete onde há dois as-
sessores cegos. Um deles trabalha aqui em Brasília, 
Luciano Ambrozio e o outro é o meu coordenador po-
lítico, Santos Fagundes que trabalha no meu escritório 
no Rio Grande do Sul e coordenou as minhas duas 
campanhas para o Senado.

Falaram também durante a audiência pública 
de hoje:

Loni Elizabeth Mânica que explanou sobre o de-
senvolvimento das ações pelos deficientes no 
Sistema SESI/ CNI.

Chalés Jatobá que é cego pediu providência para 
que o governo não extinga o Instituto Benjamim 
Constant e nem o programa de acessibilidade 
promovido pelo Governo Federal.
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Marcos Bandeira do Conselho CONADE falou sobre 
o mercado de trabalho para as pessoas com 
deficiência.

Rita de Cássia de Souza Barros, também cega pediu 
a divulgação e editoração das publicações em 
Braille de autoria do Ministério da Educação.

Fernando Cotta, Coordenador para Inclusão da Pes-
soa com Deficiência– CORDE– Do Distrito Fe-
deral pediu mais políticas de inclusão por parte 
dos governos estaduais e nova tecnologias para 
o sistema Braille. Porque há falta de notebook, 
livros especiais e sistema de informação aos 
cegos no Brasil.

Portanto volto a falar sobre a importância de 
Louis Braille. 

Ele é o responsável pelos seis pontinhos Braille 
com o formato de sementes e cultivados pelos dedos 
das pessoas cegas que fazem germinar nas suas al-
mas o conhecimento que por sua vez é responsável 
pela formação intelectual e profissional.

Hoje para o Senado Federal é um momento de 
reconhecimento sobre a importância da persistência 
e da criatividade, pois foram através delas que Louis 
Braille buscou criar instrumento para ele acessar o 
conhecimento.

Leio aqui uma frase que ele escreveu em seu 
diário: 

Se os olhos não me deixam obter infor-
mações sobre os homens e eventos, sobre 
idéias e doutrinas, terei de encontrar uma ou-
tra forma.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vejam a 
grandeza desse francês. 

Louis Braille nasceu em 04 de janeiro de 1809 
na França. Seu pai, Simon– René Braille, era um fa-
bricante de arreios e selas. Aos três anos, ao brincar 
na oficina do pai, Louis feriu-se no olho esquerdo com 
uma ferramenta pontiaguda, possivelmente uma sovela. 
A infecção que se seguiu ao ferimento alastrou-se ao 
olho direito, provocando a cegueira total.

Na tentativa de que Louis tivesse uma vida o mais 
normal possível, seus pais e o padre Jacques Pallury, 
que é era o responsável pela igreja local, matricularam-
no na Escola. 

Louis Braille tinha facilidade em aprender o que 
ouvia e por esta qualidade de vida, foi selecionado 
como líder da turma. Com apenas 10 anos de idade, 
Louis ganhou uma bolsa do selecionado Instituto Real 
de Jovens Cegos de Paris. 

O fundador deste instituto, Valentim Hauy, foi um 
dos pioneiros a criar o programa para ensinar os cegos 
a ler. Em 1821, quando Louis Braille tinha 12 anos de 

idade, o então capitão reformado da artilharia francesa, 
Charles Barbier, visitou o Instituto onde apresentou o 
sistema de comunicação chamado de escrita noturna 
que ficou conhecido com o serre, mais tarde veio a ser 
chamado de sonografia. 

Tratava-se de um método de comunicação tátil 
que usava pontos em relevo dispostos num retângulo 
com seis pontos de altura por dois de largura. Louis 
Braille dedicou-se de forma entusiástica ao método e 
passou a efetuar algumas melhorias. 

Em 1824, com apenas 15 anos de idade Louis 
Braille terminou o seu sistema de células com seis 
pontos. Pouco depois, ele mesmo começou a ensinar 
no Instituto e em 1829, publicou o seu método exclu-
sivo de comunicação. Na França a invenção de Louis 
Braille foi reconhecida em 1854 dois anos após a sua 
morte.

Felizmente hoje estamos em plena era digital e 
existem novos sistemas de leitores de tela que facilitam 
o acesso da pessoa cega à informação. Entretanto, o 
sistema criado por Louis Braille, há quase duzentos 
anos, permanece sendo o único instrumento para al-
fabetização de cegos. 

O acesso à textos através de um leitor de tela é 
um acesso auditivo e não pode ser considerado uma 
leitura pessoal. O ato de ler para uma pessoa com 
deficiência visual só pode se dar por intermédio da 
adaptação de textos para o sistema Braille.

Nesse processo de adaptação de textos em siste-
ma comum de uso para o sistema Braile é fundamental 
a figura do transcritor e revisor de Braille. Reconhe-
cendo a importância desse profissional, apresentei o 
Projeto de Lei do Senado 67 /2011 que cria a profissão 
de transcritor e revisor de Braille, ´

O objetivo do meu projeto é garantir em Lei, di-
reitos trabalhistas a essas pessoas que executam uma 
tarefa de importância extraordinária na promoção da 
acessibilidade. 

Quero enfatizar aqui, que tramita no Congresso 
Nacional o Estatuto da Pessoa com Deficiência, PL 
3638/2000, de minha autoria. No momento a Frente 
Parlamentar Mista de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência debate o assunto. 

Lembro a este Plenário que a Lei 12.266 de 21 
de junho de 2010 sancionada ano passado pelo pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu o dia 08 de 
abril como o Dia Nacional do Sistema Braille. 

Nesta data é recomendado às entidades públi-
cas e privadas a realização de eventos destinados ao 
debate sobre o sistema Braille. O propósito da Lei é 
fortalecer o debate social acerca dos direitos da pes-
soa cega e a sua plena integração na sociedade, bem 
como difundir informações sobre a acessibilidade ma-
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terial, à informação e à comunicação, pela aplicação 
de novas tecnologias.

Aqui na Capital foi realizado na sexta-feira passa-
da, o Primeiro Encontro Brasiliense em comemoração 
ao Dia Nacional do Sistema Braille no Centro Especial 
número Um de Brasília. Foi um evento aberto à comu-
nidade. Para o diretor do Centro Especial número UM, 
Antonio Gomes Leitão, o encontro despertou a atenção 
da comunidade para o debate e a conscientização da 
sociedade a respeito da educação do deficiente visual 
e enfatizou a importância do Sistema Braille para as 
pessoas cegas.

Ratificando as palavras do diretor Antonio Go-
mes Leitão, recebi do poeta gaúcho Waldin de Lima 
pequenos poemas que destacam a grandeza e a im-
portância histórica deste tipo de evento para as pes-
soas cegas.

No poema Cela Braille incluído no livro Canção 
das Flores o autor diz:

Seis pontinhos em relevo,
Belo quadro sem moldura
Das pessoas que não vêem.
Cela Braille, luminosa,
Constelação que fulgura
Jorrando luz e cultura
Naqueles dedos que lêem.

Do mesmo livro “Canção das Flores” Waldin de 
Lima, ele enviou-me o seguinte poema:

Soneto a Louis Braille
Aquele menino genial, inquieto,
Dos cegos transmudou a própria vida,
Quando em sua alma a glória foi concebida
Na grandeza de um tátil alfabeto.

Louis Braille, pedagogo ou arquiteto,
Se teve um dia sua visão perdida,
Buscou em sua alma brava e destemida
Seu tesouro real e predileto.
Sistema de pontos bem ordenados,
Representam os sinais convencionados:
Outra forma de ler e escrever.

Sistema novo de escrita e leitura
Tirou os cegos da vida obscura
Que levavam à margem do Saber

O Sistema Braille provou ser muito adaptável 
como meio de comunicação. Quando Louis Braille ini-
cialmente inventou o sistema de leitura, aplicou-se à 
notação musical. O método funciona tão bem que a 
leitura e escrita de música é mais fácil para os cegos 
do que para os que vêem.

Vários termos matemáticos, científicos e químicos 
têm sido transpostos para o Braille, abrindo amplos 
depósitos de conhecimento para os leitores cegos. Re-
lógios com ponteiros reforçados e números em relevo, 
em Braille, foram produzidos, de modo que os dedos 
ágeis possam sentir as horas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito 
este momento para saudar o senhor Moisés Bauer, da 
Organização Nacional de Cegos do Brasil pelo cargo 
assumido junto ao Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, o CONADE. 

Tenho certeza que ele fará um bom trabalho jun-
to aquele colegiado, uma vez que o CONADE é um 
espaço privilegiado entre iniciativa privada e governo 
para inclusão da pessoa com deficiência e das políti-
cas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistên-
cia social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer 
e política urbana dirigida a esse grupo social.

Para encerrar este pronunciamento quero home-
nagear, neste dia, duas pessoas que tive a alegria de 
conhecer aqui no Congresso Nacional. Infelizmente 
elas já nos deixaram fisicamente, mas acredito que, 
espiritualmente, estão entre nós. Refiro-me ao professor 
Adilson Ventura, que foi presidente do CONADE e que 
esteve colaborando conosco em vários momentos dos 
debates sobre a criação do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Bem, e tivemos também a participação 
de uma mulher guerreira e muito atuante na área da 
educação, que foi a professora Dorina Nowill. Ela foi 
presidente da fundação que leva o seu nome e que é 
uma Entidade que distribui material em Braille e áudio 
para escolas e entidades de pessoas com deficiência 
em todo o Brasil. 

A esses dois abnegados colaboradores, meu 
muito obrigado.

Encerro homenageando a Organização Nacional 
de Cegos do Brasil, através de seu presidente, Moisés 
Bauer, e a todas as lideranças que estão nos assistin-
do pela TV Senado Federal. 

Aqui vai a frase da professora Dorina Nowill “Todas 
as estórias tem um fim, mas a minha continua...”

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) –Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores. Em fevereiro deste ano, aconteceu um 
fato inédito que desejo registrar nesta tribuna, porque 
é também um exemplo de superação e boa vontade. 
Estou falando da primeira mulher indígena a virar militar 
no Brasil. Seu nome é Silvia Nobre Waiãpi.

Ela saiu da floresta amazônica aos 14 anos e re-
solveu ir para a cidade, para o Rio de Janeiro. Só para 
conhecimento, da aldeia onde Silvia vivia até o centro 
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urbano mais próximo são, pelo menos, dois dias de 
viagem de estrada de terra batida e barco.

Ela havia sofrido um grave acidente, aos 4 anos e 
ficara hospitalizada por meses na capital Macapá. Ela 
diz que aproveitou o tempo para estudar. Esse estudo 
lhe ajudou quando abandonou a aldeia. Num primei-
ro momento, ela mendigou e passou fome. Depois foi 
vender livros de porta em porta.

Ela foi incentivada a escrever pela Associação 
Profissional de Poetas do Estado do Rio de Janeiro. 
Participava de encontros literários em Copacabana, 
onde declamava poesias.

Resolveu estudar artes e ganhou prêmios por 
seus poemas, entre eles a medalha Cultural Castro 
Alves.

Logo depois ela se apaixonou por esporte. Dei-
xou as artes e direcionou os estudos para a área da 
saúde e fisioterapia ligada ao esporte.

Em 2003, ela e outros colegas de fisioterapia do 
Centro Universitário Augusto Motta, formaram uma 
equipe de atletas que recebiam bolsa da universida-
de para competir.

De atleta, Silvia passou a ser coordenadora da 
equipe de atletismo na universidade. Eles foram tri-
campeões no circuito esportivo da Universidade de 
São Paulo, conhecido como a Volta da USP em 2003, 
2004 e 2005.

Pois bem, quando trabalhava como fisioterapeu-
ta, acompanhou um grupo de fuzileiros navais. Resol-
veu concorrer à carreira militar e prestou concurso em 
2009, mas foi reprovada.

No ano seguinte, tentou pela segunda vez a 
Marinha e o Exército. Passou nos dois e escolheu o 
Exército. Segundo ela a seleção foi dura. Ela prestou 
prova oral, teve análise de títulos e currículo e, depois 
fez um teste físico.

Silvia divide seu tempo, hoje, no Exército, em 
cursos de especialização em saúde pública, gênero e 
sexualidade e está começando a cursar a sua terceira 
graduação, em gestão hospitalar, numa universidade 
particular.

Quando veio ao Rio, ela já era mãe de Ydrish, 
que hoje tem 22 anos e estuda farmácia. Aos 15 anos 
teve Tamudjim, que cursa direito, e, cerca de dois anos 
depois, teve Yohana, que está começando a estudar 
relações internacionais. 

Ela afirma que carrega a responsabilidade de 
“abrir espaços ainda não alcançados” pelas mulheres 
indígenas e é colaboradora no Conselho Nacional da 
Mulher Indígena, onde defende o fortalecimento da 
expressão das mulheres indígenas.

Sr. Presidente, eu sinto-me honrado em fazer 
esse registro e vejo na história dessa mulher toda a 

força e determinação que tantas vezes nós homena-
geamos nesta Tribuna.

Parabéns a Silvia Waiãpi e a todas as mulheres 
pelos exemplos de vida que vocês nos dão.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Caval-
canti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Paulo Paim, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento Interno.

Concedo a palavra, neste momento, ao Senador 
Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Senador Mozarildo, Srªs e Srs. 
Senadores, de forma muito especial Senador Aloysio 
Nunes Ferreira e Pedro Taques, venho à tribuna, na 
tarde de hoje, para fazer alguns comentários acerca 
do debate sobre a revisão do Código Florestal.

Quero manifestar a minha convicção de que o 
Congresso Nacional, especialmente o Senado, terá 
capacidade para produzir um texto equilibrado, de bom 
senso, que seja bom para o Brasil, que possa garantir 
tranquilidade e segurança jurídica aos nossos produ-
tores rurais; que possa permitir que o Brasil continue 
sendo grande produtor de alimentos, grande produ-
tor de agroenergia, mas que possa fazê-lo de forma 
sustentável, Senador Anibal Diniz, fazendo com que 
o Brasil seja não apenas uma potência agrícola, mas 
também uma potência ambiental.

Quero dizer que nos debates que temos realizado 
na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle tem-me chamado atenção 
não apenas o interesse desse debate, que tem reuni-
do em algumas reuniões quase 30 Senadores, mas, 
também, sobre os subprodutos que esse debate vai 
oferecer ao Brasil, seja no que se refere à necessida-
de de um zoneamento ambiental, seja em relação à 
necessidade, prezados visitantes, de recuperarmos 
todo o sistema nacional de pesquisa agropecuária, 
em que as universidades têm um papel fundamental 
no que se refere à pesquisa básica; a Embrapa, no de-
senvolvimento de novas tecnologias; as organizações 
estaduais de pesquisa, que precisam ser resgatadas 
na adaptação dessas tecnologias à realidade local, e 
ao fortalecimento do sistema de assistência técnica e 
extensão rural.

Eu gostaria de registrar que não tenho nenhuma 
posição cristalizada sobre o tema. Fiz uma imersão na 
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Embrapa, com técnicos de lá, procurando conhecer a 
opinião de diversos cientistas da Embrapa; mas tenho 
também conversado com técnicos do Governo, com pro-
dutores rurais, com organizações ambientalistas para 
poder construir uma posição de equilíbrio que contribua 
para oferecermos ao Brasil uma legislação moderna, 
que regularize os passivos ambientais, mas que, so-
bretudo, tenha os olhos voltados para o futuro.

Mas quero aqui, Senador Pedro Taques, comen-
tar alguns temas que estão em debate dentro do pró-
prio Governo. O Senador Aloysio Nunes Ferreira tem 
cobrado a participação mais efetiva do Governo nesta 
discussão, apresentando uma posição. Quero registrar 
que nós teremos, sim, o Governo com uma posição 
unitária de consenso entre os diversos ministérios 
acerca do Código Florestal.

Eu gostaria de mencionar alguns temas que estão 
sendo estudados, estão sendo cogitados neste debate. 
O primeiro deles, que se refere à área de preservação 
permanente, é o cômputo das áreas de preservação 
permanente na área de reserva legal.

Entendo que isso é razoável. É um debate pro-
positivo, que caminha para a compreensão, ou seja, 
mantemos o instituto da reserva legal, que é uma ca-
racterística da legislação brasileira – isso é extrema-
mente positivo, porque estamos fazendo, na verdade, 
uma grande reserva de biodiversidade para usos futuros 
em biotecnologia –, mas incorporando no cômputo da 
reserva legal as áreas de preservação permanente.

Outro ponto que defendo é a permanência de 
30 metros para as áreas de preservação permanente. 
Aqui eu quero fazer um parêntese para me referir a 
diversas pesquisas realizadas pela Embrapa que de-
monstram o potencial fantástico, a capacidade que os 
polinizadores, especialmente as abelhas, promovem 
no sentido do aumento da produtividade em diversas 
lavouras e produtos da agricultura brasileira. É real-
mente impressionante.

A produtividade da soja, por exemplo, Senador 
Mozarildo, cresce mais de 50% em função da poli-
nização realizada pelas abelhas. Algumas culturas, 
como o maracujá, dependem 100% da polinização das 
abelhas; o melão e diversas outras culturas têm uma 
dependência muito grande na sua produtividade com 
a presença dos polinizadores.

É importante ressaltar que as áreas de preserva-
ção permanente como as áreas de reserva legal são 
as que acolhem esses animais, esses insetos, esses 
polinizadores...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Rollemberg, V. Exª me permite uma 
breve interrupção no seu pronunciamento? É para re-
gistrar a presença aqui nas galerias dos estudantes 

da Faculdade Escola da Cidade – Arquitetura e Urba-
nismo, de São Paulo.

Sejam bem-vindos à nossa Casa!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Sejam muito bem-vindos, estudantes de Ar-
quitetura e Urbanismo, a esta cidade que é patrimônio 
cultural da humanidade. Já deixou de ser patrimônio 
apenas dos brasileiros para se transformar em patri-
mônio cultural da humanidade.

Eu dizia, Sr. Presidente, do papel que esses in-
setos, que essas aves polinizadoras representam no 
aumento da produtividade e da necessidade de terem 
áreas de reserva legal, áreas de preservação perma-
nente, onde se abrigam em alguns períodos do ano, 
onde buscam alimentos em alguns períodos do ano, 
até porque essas lavouras não são permanentes. Por-
tanto, esses animais também precisam se alimentar e 
se abrigar em outras áreas durante o ano.

É importante ressaltar o que técnicos da Em-
brapa afirmaram, ou seja, na definição de uma área 
de preservação permanente, mais importante do que 
definir se serão 30, 15 ou 50 metros, é perceber a de-
clividade do terreno, a espessura do terreno, do solo, 
e a textura dele.

Esses são condicionantes fundamentais, além 
de saber o que aquela mata ciliar pode produzir de 
serviços ambientais e se pode servir como garantia de 
preservação dos recursos genéticos ali existentes.

Ao reduzir a área de preservação permanente, 
é importante ressaltar que podemos estar dando um 
tiro no pé na produtividade da agricultura brasileira. E, 
se mais adiante, entendermos que foi um erro reduzir 
as áreas de preservação permanente, corremos um 
risco muito grande de já não ter mais condições de 
recuperar essas áreas plenamente, com toda a sua 
biodiversidade, o que pode gerar prejuízos enormes. 
É muito melhor termos precaução em relação a isso, 
investirmos fortemente em conhecimento, em inovação 
tecnológica, para aumentar a produtividade das nossas 
áreas, inclusive com tecnologias já desenvolvidas pela 
Embrapa, de integração lavoura, pecuária, silvicultura, 
ou seja, otimizando a produção, aumentando a produ-
tividade sem precisar avançar em novos biomas, sem 
precisar avançar em novas fronteiras agrícolas, mas uti-
lizando, sobretudo, as áreas de pastagem degradadas 
do Brasil, que são milhões e milhões de hectares.

Ouço, com muito prazer, o Senador Anibal Di-
niz.

O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador 
Rollemberg, esse seu pronunciamento vem em sinto-
nia com a reflexão que fiz aqui, da tribuna do Senado, 
na sexta-feira passada, em um reconhecimento pú-
blico de que a audiência pública que aconteceu, no 
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esforço conjunto entre a Comissão do Meio Ambiente 
e a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, en-
volvendo a comunidade científica, foi da máxima im-
portância para nortear, para dar a nós, legisladores, 
algumas diretrizes do ponto de vista da ciência nessa 
discussão do substitutivo ao Código Florestal, com a 
relatoria do Deputado Aldo Rebelo. Por quê? Porque a 
comunidade cientifica, a SBPC, a Academia Brasileira 
de Ciências e também os pesquisadores da Embrapa, 
são unânimes em dizer que temos, sim, que aumentar 
a produtividade; temos, sim, que aumentar a produ-
ção de alimentos, mas isso não é incompatível com 
a preservação do meio ambiente, ou seja, nós temos 
que aumentar os nossos índices de produtividade, 
mas temos que assegurar a nossa proteção ao meio 
ambiente, porque é a nossa garantia para as gerações 
futuras. E, no que diz respeito à reserva legal de 80% 
especificamente, veja só, se a comunidade científica 
tem quase como ponto pacífico que é possível a gen-
te desenvolver sempre novas tecnologias no sentido 
de aumentar a produção, por que temos de atacar a 
reserva legal se nós sabemos que há tantos milha-
res de hectares subaproveitados tanto na Amazônia 
quanto fora dela e podemos, à luz da ciência, buscar 
um aproveitamento melhor dessas áreas sem colocar 
em risco a biodiversidade da Amazônia com a redução 
da reserva legal de 80% para 50%, como propõe o re-
latório do Deputado Aldo Rebelo. Então, eu acho que 
a gente deve fazer coro com a comunidade científica 
no sentido de não ter uma atitude de apressar essa 
discussão. Essa discussão pode ser feita, sim, com 
profundidade, pode exigir um tempo maior. Acho que 
nós temos que estar disponíveis para discutir o tempo 
que for necessário. Agora, com relação às multas que 
estão colocando na ilegalidade muitos produtores, aí, 
sim, talvez a gente tenha que fazer uma separação e 
buscar junto ao Ministério do Meio Ambiente e junto 
ao Ibama um caminho alternativo, que já tem uma luz 
apontada a partir do Programa Mais Ambiente, e isso 
tem, tranquilamente, a aceitação do Ministério do Meio 
Ambiente para encontrar uma saída, porque o que 
não pode é, nesse momento de descontentamento 
de agricultores que têm multas, dizerem que a gente 
tem que passar a toque de caixa e aprovar um código 
florestal que pode ser desastroso para as gerações 
futuras. Nós temos que ter ciência de que a decisão 
que vamos tomar agora não diz respeito só a gente, 
mas, fundamentalmente, às gerações futuras, o que 
aumenta ainda mais a nossa responsabilidade.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Anibal Diniz. Acolho as 
suas sugestões, incorporo-as ao meu discurso, V. Exª 
que é um Senador de um Estado amazônico. 

Antes de ouvir o Senador Pedro Taques, eu só 
queria ressaltar que foi decisão da Comissão de Meio 
Ambiente, da qual os eminentes Senadores fazem 
parte, fazer esse debate, antecipar esse debate num 
ambiente livre de radicalização, com a participação 
conjunta da Comissão de Agricultura, buscando um 
equilíbrio.

Tivemos a oportunidade de ouvir o relator na Câ-
mara, Deputado Aldo Rebelo, o representante da So-
ciedade Brasileira para o Progresso de Ciência (SBPC), 
da Academia Brasileira de Ciências, o ex-Ministro 
Alysson Paulinelli, um grande brasileiro, o Presidente 
Pedro Arraes, da Embrapa, trazendo informações téc-
nicas para que a Comissão possa fazer o seu juízo de 
valor e dar maior colaboração.

Para mim, o que ficou de mais importante de to-
das essas audiências e que apareceu de forma muito 
clara na apresentação do Presidente da Embrapa é 
que, nos últimos anos, o Brasil aumentou em apenas 
45% a sua área plantada, enquanto aumentou a sua 
produção, portanto a sua produtividade, em 250%. Isso 
mostra que a forma mais inteligente, mais eficiente, mais 
duradoura de preservar o meio ambiente, ou seja, de 
aliar produção agrícola, pecuária e agroenergia com 
preservação de meio ambiente, é investindo em inova-
ção tecnológica, investindo em novas tecnologias, que 
vão permitir o uso intensivo do solo com técnicas sau-
dáveis, com manejos adequados do solo, aumentando 
a produção e garantindo a sustentabilidade. 

Ouço, com prazer, o Senador Pedro Taques, do 
Estado de Mato Grosso.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 
Rodrigo, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, 
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, esse 
tema é de suma importância. O que me preocupa, Se-
nador Rodrigo, é um pouco de maniqueísmo que nós 
estamos vendo e antevendo, quando o projeto aqui 
chegar, nesse tema. Alguns ainda estão a entender o 
seguinte: quem é favorável ao relatório, ao substitutivo 
do Deputado Aldo Rebelo, é favorável ao desenvolvi-
mento; e quem é contra alguns pontos seria favorável 
ao meio ambiente. Esse maniqueísmo não pode existir. 
Esse é o primeiro ponto. Nós temos que debater no 
Senado cada um dos pontos do substitutivo do Depu-
tado Aldo Rebelo. Eu, junto com V. Exª, acompanhei o 
seu depoimento na Comissão do Meio Ambiente. Um 
segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é a neces-
sidade de que a ciência seja ouvida. A ciência não é 
estática; ela é dinâmica, ela muda, e nós ouvimos isso 
naquela audiência pública que V. Exª presidiu, com a 
presença do representante da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência e da Academia Brasileira 
de Ciências também. A ciência precisa ser ouvida. Eu 
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vou só citar um ponto. V. Exª disse que o substitutivo 
do Deputado Aldo Rebelo diminui a APP dos leitos até 
cinco metros de trinta para quinze metros. Isso não pode 
ser feito assim sem nenhum critério científico, porque 
a diminuição precisa levar em conta a declividade, o 
tipo de solo, o tipo de leito que ali existe. Isso faz com 
que nós cheguemos à conclusão de que não pode-
mos tratar o que é diferente de forma igual. Portanto, 
a ciência precisa ser ouvida também nesse particular. 
Eu expresso a V. Exª a minha preocupação com um 
adágio que existe no Estado de Mato Grosso, que diz 
o seguinte: “o apressado come cru”. Nós temos dois 
meses para discutir o projeto do Código Florestal. É 
interessante que possamos trazer a esse tema a se-
gurança jurídica, porque a insegurança jurídica está a 
impedir que brasileiros possam cultivar para fazer com 
que o Estado, o nosso País cresça. Agora, nós temos 
que discutir, ponto a ponto, esse substitutivo aqui no 
Senado da República, sem pressão de nenhum lado. 
Assim, eu empresto a V. Exª o meu apoio nessa discus-
são, e esse tema precisa ser debatido com total tran-
quilidade, porque nós não estamos a debater qualquer 
código, mas um código que trará desenvolvimento para 
o Brasil. Precisamos debater sem pressa, mas tam-
bém não podemos ficar debatendo muito tempo esse 
código aqui, como ocorre na Câmara há tantos anos. 
Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Pedro Taques. Tenho 
convicção de que V. Exª dará uma contribuição para 
que tenhamos segurança jurídica no setor.

Quero defender a manutenção dos trinta metros 
para áreas de preservação permanente, podendo abrir 
exceções para aquelas áreas já consolidadas. Onde já 
houver área consolidada, nós podemos trabalhar com 
os quinze metros, aplicando, inclusive, a resolução do 
Conama, salvo engano a Resolução nº 429, que diz 
que, para a recuperação da mata ripária, da vegeta-
ção originária, basta isolá-la. Isso já seria considerado 
como em processo de recuperação.

Quero dizer também que, com relação à isenção 
de reserva legal colocada no relatório do Deputado Aldo 
Rebelo, defendo que admitamos a isenção da reserva 
legal apenas para a agricultura familiar.

E aqui, Sr. Presidente, eu precisava fazer o es-
clarecimento de que, em uma leitura apressada do 
relatório do Deputado Aldo Rebelo, as pessoas po-
dem chegar à conclusão de que ele está isentando do 
cálculo da reserva legal apenas as propriedades até 
quatro módulos fiscais. E não é isso. Na verdade, ele 
está isentando do cálculo das reservas legais até quatro 
módulos fiscais, o que faria com que uma propriedade, 

por exemplo, de dez módulos fiscais só precisaria fazer 
reserva legal em torno de seis módulos fiscais.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Portanto, solicitando a benevolência de V. Exª 
para que eu possa concluir, eu entendo que o instituto, 
a isenção de reserva legal deve ser permitida apenas 
para a agricultura familiar.

Quero fazer aqui uma reflexão sobre o instrumento 
da compensação ambiental, outra questão que está em 
debate no âmbito do próprio Governo. Alguns defen-
dem que a compensação ambiental se dê no mesmo 
Estado, podendo até ser em biomas diferentes; outros 
defendem que deve ser no mesmo bioma, e em Es-
tados diferentes. Eu defendo que essa compensação 
se dê na mesma bacia de terceiro grau.

E por que digo isso, Senador Pedro Taques? 
Porque, se nós formos fazer a compensação ambien-
tal no mesmo bioma, a pessoa que desmatou mata 
atlântica em São Paulo vai poder recuperar, fazer a 
compensação ambiental, por exemplo, em uma área 
do Maranhão, do Piauí ou de outro Estado qualquer 
de muito menor valor econômico, e nós precisamos 
estimular o mercado de compensação ambiental, o 
mercado verde.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Então, se incentivarmos aqueles produtores a 
preservarem áreas maiores do que as exigidas por lei 
no Estado de São Paulo, isso vai se transformar num 
grande ativo ambiental para ser negociado com aqueles 
que precisam fazer a compensação ambiental. Com 
isso, estaremos tomando uma medida inteligente, que 
é estimular o mercado de compensação ambiental, o 
mercado de serviços ambientais, o mercado verde, ou 
seja, estaremos transformando o problema em uma 
alternativa econômica.

Entendo também, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que precisamos simplificar ao máximo a 
averbação da reserva legal. Hoje é uma via crucis 
para um pequeno produtor que quer averbar a sua re-
serva legal, pois depende do órgão ambiental do Es-
tado, que não está preparado, e ele acaba indo para 
a ilegalidade.

Temos de transformar a averbação em um pro-
cesso simplificado, declaratório, que posteriormente 
pode até ser verificado, mas temos de simplificá-lo ao 
máximo para não penalizar o produtor rural.

É importante registrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que temos uma concentração fundiária 
muito grande no Brasil: 86% dos proprietários rurais 
detêm 23% das terras, enquanto 14% dos proprietários 
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detêm 77% das terras. É claro que grande parte dos 
produtores rurais, dos pequenos produtores rurais tem 
muita dificuldade de ter acesso aos órgãos ambientais, 
de ter acesso aos recursos necessários para fazer es-
sas averbações. Portanto, nós precisamos facilitar ao 
máximo esse procedimento, para dar segurança jurí-
dica aos produtores rurais do nosso País.

Essas são, portanto, algumas contribuições que 
eu gostaria de trazer para o debate, deixando muito 
claro, reiterando que não tenho posição nenhuma cris-
talizada sobre o tema.

Tenho orgulho de dizer, Senadoras e Senadores, 
que, na Câmara dos Deputados, eu fazia parte da Frente 
Parlamentar Ambientalista e da Frente Parlamentar da 
Agropecuária. Acho que estamos sob o falso dilema do 
“ou somos a favor do desenvolvimento e da agricultura, 
ou somos favoráveis ao meio ambiente”.

A grande condição diferenciada de que o Bra-
sil dispõe neste momento, em função de todo o seu 
território e de termos aqui o maior desenvolvimento 
em agricultura tropical do Planeta, de termos grande 
abundância de água, de fontes energéticas, de bio-
diversidade, é fazer com que continuemos, cada vez 
mais, a ser grandes produtores de alimentos, grandes 
produtores de energia, mas também um país de grande 
biodiversidade, utilizando, inclusive, essa biodiversidade 
com inteligência, produzindo riquezas para melhorar 
a qualidade de vida do nosso povo.

Mas aqui quero reiterar a nossa convicção de 
que teremos a capacidade, o Congresso Nacional terá 
a capacidade, o Senado Federal, em especial, terá a 
capacidade de construir uma legislação equilibrada, 
uma legislação com os olhos voltados para o futuro 
do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Parabéns, Senador Rodrigo, pelo seu pro-
nunciamento.

Falará, para uma comunicação inadiável, a Se-
nadora Marisa Serrano, pelo tempo regimental. (Pau-
sa.)

Falará agora o Senador Aloysio Nunes, por per-
muta com a Senadora Marisa Serrano.

Senador Aloysio, V. Exª terá o tempo regimen-
tal.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, no início desta legislatura, esteve entre nós 
a Presidente da República, num gesto de deferência, 
de reconhecimento da importância do Poder Legisla-
tivo para o funcionamento das instituições. E aí, Sua 
Excelência, de viva voz, comunicou-nos a sua men-
sagem anual do Presidente da República.

Passados três meses, Sr. Presidente, dessa data 
importante, penso que o balanço que se pode fazer 
das iniciativas concretas decorrentes das intenções 
anunciadas pela Presidente Dilma Rousseff é decep-
cionante.

V. Exª seguramente se lembra da ênfase da Presi-
dente Dilma ao tema da reforma política, apresentando 
esse tema como prioridade da Nação.

Era de se esperar que viesse do Governo presi-
dido por ela uma palavra que fosse, uma linha, uma 
orientação, um ponto de vista. Nada!

O Senado concluiu agora, num período de 45 
dias de estudos por uma comissão presidida pelo Se-
nador Dornelles, enquanto a Câmara estuda o tema 
numa comissão que terá, para concluir seu trabalho, 
um prazo de 180 dias.

Até este momento, não houve sequer uma pala-
vra, seja da Presidente, seja da sua coordenação po-
lítica, seja da chefia da Casa Civil, a respeito daquele 
sistema que, no entender do Governo, o qual alçou a 
reforma política como prioridade nacional, seria o mais 
conveniente para o País.

Na mesma ocasião, a Presidente Dilma Rousseff 
apontou a reforma tributária como exigência inadiável 
da justiça, do desenvolvimento e da saúde fiscal do 
Governo. Chegou até a enunciar um método para o 
estudo e a implementação dessa reforma: o método do 
fatiamento. Pois até agora não chegou ao Congresso 
nenhuma ínfima fatia. Nada! 

Sua Excelência chegou a dizer que começaria 
por desonerar a folha de pagamento de tributos, que 
hoje dificultam a contratação da mão de obra e a sua 
formalização.Era de se esperar que o Governo tives-
se elaborado, durante o período da transição, período 
entre a eleição e a posse, pelo menos um rascunho 
do que fosse a desoneração da folha de pagamento. 
Pois até agora nada! Nenhuma linha, nenhuma su-
gestão, nenhuma insinuação do que poderia vir a ser 
a desoneração da folha de pagamento, apresentada 
pela Srª Presidente há três meses, como medida ur-
gente e inadiável.

De medidas urgentes e inadiáveis, a pauta do 
Congresso está entupida, que são as medidas pro-
visórias.

Em matéria de iniciativa legislativa, de substância, 
o Governo praticamente se retirou da arena do debate 
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com o Congresso Nacional, subtraindo ao Congresso, 
inclusive, mediante um projeto de lei aprovado pela 
maioria governista, a decisão anual sobre o reajuste 
do salário mínimo. No mais, são medidas provisórias: 
medida provisória atrás de medida provisória.

Ainda esta semana deveremos votar uma medi-
da provisória que autoriza mais uma transferência do 
Tesouro Nacional para o BNDES, para o financiamen-
to do trem bala, um projeto enunciado pelo Governo, 
pela então Ministra da Casa Civil, há pelo menos três 
anos. E agora chega ao Congresso como algo urgen-
te e inadiável. Enquanto isso, os leilões do trem bala 
são sucessivamente adiados, um leilão depois do ou-
tro. Mas o Congresso não; o Congresso tem de votar 
porque é urgente e inadiável.

Essa é a situação do Congresso Nacional no 
Governo Dilma Rousseff.

Outra prioridade nacional como as demais, é o 
combate à inflação. Disse Sua Excelência que não 
permitiria, em hipótese alguma, a volta da inflação, 
reafirmando, com isso, um compromisso que o Go-
verno brasileiro vem mantendo há 16 anos – desde o 
início do governo Fernando Henrique, passando pelo 
governo Lula e, felizmente, reafirmado pela Presidente 
Dilma Rousseff.

Acontece que a inflação, nesses três meses de 
Governo, já vem se aproximando, perigosamente, do 
teto da meta, de 6,5%, estabelecida como máximo 
para os 12 meses.

E o Governo, diante da inflação, está perdido 
como barata tonta. Basta que se note as declarações 
do Ministro da Fazenda, onde sucessivos diagnósticos 
são formulados e são tomadas medidas que nada têm 
a ver com o diagnóstico: Ah, é o aumento de preço in-
ternacional das commodities, e aí se aumenta o IOF 
sobre compra com cartão de crédito no exterior.

Rigorosamente o Governo não sabe o que fazer. 
Aumenta os juros para, com isso, provocar o desaque-
cimento da demanda. A consequência: se de um lado 
derruba a inflação, por outro, provoca uma inundação 
ainda maior de divisas em nossa economia, com o 
custo fiscal correspondente

Deixa o real se valorizar, como vem se valorizan-
do, batendo recorde, encostando no nível que estava 
antes de 1999, e o resultado é a aceleração da desin-
dustrialização do Brasil.

E as divergências no Governo já começam a 
aparecer. O Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, 
em uma reunião recente de empresários na Confe-
deração Nacional das Indústrias, declarou – dizendo 
que falava não apenas em seu nome, mas também 
em nome de dois importantes Ministros do Governo, 
o Ministro Mercadante e o Ministro Pimentel – que o 

Ministro da Fazenda, com a sua política de combate à 
inflação mediante valorização do real, está “matando” 
a indústria brasileira.

É isso o que está acontecendo no Governo. Um 
conflito de opiniões que, seguramente, ao ser enunciado, 
não ficaria restrito a um grupo de empresários numa con-
federação patronal. Deveria vir a público, como veio.

Ora, nós estamos nos aproximando de problemas 
graves. Estamos vivendo um momento de deteriora-
ção da nossa conta corrente, com nossas transações 
no exterior. A situação fiscal brasileira é grave. O cor-
te de 50 bilhões até hoje não se viu onde vai incidir. 
Aparentemente, está se cortando os excessos que 
o governo cometeu na elaboração do Orçamento de 
2010, como, aliás, comete em todos os anos, supe-
restimando receitas para sustentar dotações fadadas 
a não se realizarem. Enquanto isso, o Governo conti-
nua gastando. Mais dois Ministérios são anunciados, 
um deles, inclusive, para acomodar politicamente o 
Presidente do PT.

Enquanto isso, o BNDES continua a receber re-
cursos do Tesouro, que são captados a uma taxa maior 
do que é cobrado pelo Tesouro ao BNDES, para sub-
sidiar empréstimos a grandes empresários. Enquanto 
isso, o Presidente do Banco Central vem ao Senado 
e afirma que o Governo brasileiro vai continuar com 
a sua política de acumulação de reservas, cujo custo 
fiscal é misterioso, mas que foi anunciado por ele como 
sendo de R$24 bilhões por ano.

Enfim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
vejo o Governo perdido em contradições e sem saber 
para aonde ir. Enquanto isso, continuam alguns pro-
blemas fundamentais do País, na área da segurança, 
na área da educação, na área de saúde – lembro que 
a Emenda Constitucional nª 29 ainda aguarda regu-
lamentação, sem que o Governo impulsione o projeto 
que está parado na Câmara. Enquanto isso, a taxa de 
investimento no Brasil continua em torno de míseros 
18% ao ano do PIB. Ou seja, nem os problemas do 
dia a dia são resolvidos, nem os problemas de longo 
prazo são enfrentados.

Eu lamento fazer essa constatação. Desejo su-
cesso à Presidente, mas tenho receio de que esteja 
desperdiçando um capital político, um capital político 
que todo governante recém-empossado detém. Ela 
traz consigo a legitimidade que vem de uma eleição 
disputada e renhida, em que recebeu a maioria abso-
luta dos votos, por ter sido eleita no segundo turno. 
Mas, por falta de iniciativa, por falta de coerência, por 
falta de vigor na ação administrativa, no enfrentamento 
dos reais e fundamentais problemas do País, pode se 
desvanecer em pouco tempo. E aí vai ser muito difícil 
recuperar. Quando começa a cair, é muito mais difícil 
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recuperar. Com um Governo fraco – à medida que se 
enfraquece, perde apoio popular, e a volta da inflação 
é o caminho certo para o esvaziamento político de um 
Governo –, mais difícil se torna a adoção de medidas 
necessárias, duras, difíceis, para reverter a situação 
em que se encontra. 

Essa é a situação.
Lamento, mas não faço coro com os Senado-

res governistas que aqui vieram exaltar os feitos do 
Governo. Há, sim, ações de continuidade, ações im-
portantes, mas que em nada revertem os problemas 
angustiantes e urgentes que o povo brasileiro vive 
neste momento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 

– MT) – A Presidência anuncia a presença nesta Casa 
do Dr. Sandro José Neis, Corregedor Nacional do Mi-
nistério Público e membro do Conselho Nacional do 
Ministério Público. Seja bem-vindo, Dr. Sandro.

Falará, pela Liderança do PMN, o Senador Sérgio 
Petecão, pelo tempo regimental.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, eu gostaria de 
fazer um registro especial, a presença de membros 
da Confebraq, Confederação Brasileira de Entidades 
de Quadrilhas Juninas, que teve sua eleição e reali-
zada sua posse hoje, da qual tive o prazer de partici-
par. (Palmas)

Temos aqui representantes do Brasil todo. Eu 
sempre fiz questão de apoiá-la, de estar perto, acom-
panhando o trabalho que a Liga de Quadrilhas realiza 
no meu Estado, o Estado do Acre.

Então, eu queria aqui parabenizar o Sr. Célio 
Torres, aqui presente, que assumiu hoje essa mis-
são, uma missão árdua – ele é do Estado de Sergipe 
–, substituindo o Claudemir, do Distrito Federal. Com 
muito orgulho, temos um acreano, que é o companhei-
ro Aurimar, que assume a responsabilidade de ser o 
tesoureiro dessa entidade, 

Com todo respeito aos movimentos culturais, mas 
o movimento na Liga das Quadrilhas, no meu Estado, 
é um dos maiores movimentos culturais que temos no 
nosso Estado e no País também. Eu vi alguns dados 
hoje, e só no Nordeste, nós temos em torno de 600 mil 
pessoas envolvidas nesse movimento cultural.

Então, eu queria aqui parabenizar a todos, de-
sejar boa sorte aos que estão aqui participando desta 
sessão e dizer que estamos juntos. O meu mandato 
está à disposição. No meu mandato de Deputado Fe-
deral, com certeza, nós estivemos contribuindo e, neste 
mandato de Senador, nós pretendemos estar juntos, 

fazer grandes parcerias tanto no meu Estado como no 
Brasil como um todo.

Outro assunto, Sr. Presidente, aqui eu tenho 
uma lista de presentes, que é importante citar. Aqui 
estão os Estados de Sergipe, Bahia, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Brasília, 
Minas, Tocantins, Pará, Roraima, o Acre, meu queri-
do Acre, Rondônia, Roraima, Goiás, Paraíba. Outros 
que não estão presentes aqui porque tiveram que 
pegar o voo, mas que estiveram se destacando nas 
suas cidades. Com certeza, deixo a eles também o 
nosso abraço.

Trago a esta tribuna um outro assunto. Eu estava 
vendo aqui nos sites, nos jornais a respeito da situa-
ção em que se encontra nossa querida Rio Branco. As 
águas do rio Acre têm subido muito, e as pessoas têm 
ligado, pedindo que façamos alguma coisa. 

(Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) 
– A Defesa Civil nos dá a informação de que, a cada 
três horas, o rio tem subido 10 cm, o que é muito. Já 
há alguns bairros que estão sofrendo, como o 06 de 
Agosto, bairro onde nasci e me criei, o Taquari, um 
bairro pelo qual tenho um carinho muito grande, as 
pessoas estão tendo de sair, o que causa um trans-
torno muito grande àquelas pessoas mais humildes, 
a Baixada da Habitasa, o Airton Senna, o Triângulo 
Novo. 

Vários bairros já estão sendo atingidos. Eu vi as 
fotos pelo site AC 24 horas, e já tem muitas famílias 
desabrigadas. Então, fica aqui o nosso apelo à Defesa 
Civil Nacional para que ajude o Governo do Estado, 
pois. A defesa civil do meu Estado não está dando conta 
de retirar as pessoas, que estão interditando as ruas, 
colocando os seus bens no meio da rua. Inclusive, já 
há algumas ruas interditadas. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 
Então, fica aqui o nosso apelo à Defesa Civil Nacional 
para que ajude o Governo do Estado do Acre, para que 
possamos amenizar o sofrimento daquelas pessoas 
que estão precisando muito do nosso apoio.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago aqui um 
outro assunto que tem causado um prejuízo muito 
grande ao nosso Estado. Nesse final de semana, es-
tive no Acre e conversei com alguns empresários que 
beneficiam castanha, a nossa castanha, a castanha 
que o povo brasileiro conhece como castanha do Pará, 
mas que não tem nada a ver com o Pará, a castanha 
é do Acre. O Pará pegou a fama, mas a castanha é 
produzida no Acre. 
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Hoje está tendo uma concorrência desleal porque 
a nossa castanha está saindo para a Bolívia...

(Interrupção do som.)

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 
Um minuto, Sr. Presidente, para concluir. Como os tri-
butos pagos na Bolívia são muito pequenos e a carga 
tributária do nosso Estado é grande, esses bolivianos 
injetam dinheiro, dinheiro de que nem sabemos a ori-
gem, no Estado e compram a castanha. Por exemplo, 
hoje, um empresário brasileiro paga 12% de imposto 
estadual, 5,93% de imposto federal e outros tributos, 
enquanto que na Bolívia, para ser bem preciso em Co-
bija, os empresários bolivianos estão levando toda a 
produção da castanha acreana, o que deixa de gerar 
emprego no nosso País, deixa de gerar renda, o que 
tem causado um transtorno muito grande. 

Então, fica o nosso apelo aqui à Receita Federal, 
à Secretaria de Fazenda do meu Estado, para que se 
crie mecanismos para que essa castanha não saia do 
Acre. Nos números que vão ser apresentados, o Acre 
não está mais produzindo castanha, porque a castanha 
está saindo praticamente toda pela Bolívia, o que está 
gerando um desemprego no nosso Estado. Então, fica 
aqui o apelo ao Governo do Estado do Acre, para que 
faça alguma coisa, porque isso tem trazido um trans-
torno muito grande à economia do nosso Estado. 

Então, parabéns, mais uma vez, a todos os mem-
bros da Confebraq . Desejo sucesso ao nosso amigo 
Célio Torres, nesses três anos em que vai ficar à fren-
te dessa instituição que é da maior importância para 
o Brasil. Parabéns. 

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 

– MT) – Com muita honra, passo a palavra ao Sena-
dor Anibal Diniz, que falará como orador inscrito, pelo 
tempo regimental.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespec-
tadores da TV Senado, começo fazendo um registro 
de algo muito importante para os internautas, para as 
pessoas que se utilizam dos serviços da Internet: a 
Presidenta Dilma já determinou ao Ministro das Comu-
nicações, Paulo Bernardo, que intensifique as ações 
do Plano Nacional para Banda Larga, aumentando a 
velocidade de 600KBPS, que seria kilobytes por se-
gundo, para um megabyte por segundo. Dessa forma, 
garantindo maior velocidade e impondo às operadoras a 
importância de operarem ao preço popular de R$35,00 
mensais. Vale a pena ressaltar que, nos Estados que 
concederem isenção de ICMS nos pacotes vinculados 

ao Plano Nacional para Banda Larga, o preço mensal 
será de R$29,80.

Agora, quando se fala dessa velocidade de Inter-
net no Brasil, que é algo que se reclama muito, princi-
palmente na Região Norte, onde há muita dificuldade 
de receber os sinais via rede de fibra ótica, é importante 
ressaltar alguns comparativos. Por exemplo, a Presi-
denta Dilma está determinando que a gente opere com, 
pelo menos, um megabyte por segundo. Nos Estados 
Unidos, já se opera com cem megabytes, ou seja, os 
Estados Unidos oferecem, em termos de velocidade, 
cem vezes mais e, na Coréia, oferece-se de um a dois 
gigabytes, ou seja, de dez a vinte vezes mais do que 
é oferecido pelos Estados Unidos. Então, mesmo com 
todo o esforço da Presidenta Dilma e mesmo com todo 
o esforço do Ministro Paulo Bernardo, a gente sai mui-
to atrás, e a gente vai ter que correr muito em termos 
tecnológicos para garantir plena acessibilidade às pes-
soas no mundo da Internet, que é praticamente uma 
necessidade vital hoje. As pessoas necessitam tanto 
de informação quanto de alimentos, e, por isso, a gente 
precisa de velocidade. Assim, todos os esforços têm 
que ser empreendidos nesse sentido. A Comissão de 
Ciência e Tecnologia aqui do Senado está muito atenta 
a essa discussão com o Presidente, Senador Eduar-
do Braga, no sentido de a gente contribuir da melhor 
maneira possível para fazer com que o Brasil tenha as 
condições infraestruturais necessárias para garantir 
uma velocidade que permita uma acessibilidade ple-
na a estudantes, a jovens, a todos que dependem da 
Internet no seu trabalho diário.

Ao mesmo tempo, eu gostaria, Sr. Presidente, de 
ressaltar as notícias que saíram no final de semana 
em relação aos cem dias de Governo da Presidenta 
Dilma. As notícias veiculadas na imprensa apresentam 
avaliações extremamente positivas em todas as áreas 
e atestam sua firmeza na condução do mandato. 

E atestam sua firmeza na condução do man-
dato.

Além do reconhecimento ao trabalho da Presi-
denta, muitos expandem esse reconhecimento ao ex-
Presidente Lula, que teve a percepção de identificar na 
Presidenta Dilma a pessoa que poderia sucedê-lo.

Para não extrapolar o tempo que me é dado para 
esse pronunciamento, quero ressaltar apenas alguns 
comentários publicados.

Folha de S.Paulo, no seu editorial de hoje: 

Como era de se prever a tônica tem sido 
a continuidade em relação ao governo anterior. 
Isso não se deve somente ao fato de a candida-
ta Dilma ter prosperado no bojo da imensa po-
pularidade do então Presidente Lula. Qualquer 
sucessor seria levado a manter a orientação 
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geral de um governo que, merecendo críticas 
pertinentes, apresentou um saldo muito favo-
rável em suas políticas econômica e social”. 

O jornal O Globo inicia seu editorial de ontem 
com o título “Saldo positivo em início de governo”. 
Também faz toda uma análise de que esses primeiros 
cem dias da Presidenta Dilma foram cem dias muito 
profícuos para o Brasil.

É bastante pertinente também o artigo do soció-
logo e presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coim-
bra, que afirma: “Nos seus primeiros cem dias, Dilma 
corresponde à expectativa da maioria que a elegeu. 
E mostra que Lula estava certo: ela é realmente uma 
boa Presidente da República. Está sendo aquilo que 
o Presidente Lula disse que ela seria”.

Senhoras e senhores, quero falar também da 
viagem que a Presidenta Dilma está fazendo à China 
e da busca de aproximação econômica entre o nosso 
Estado do Acre, o distante Estado do Acre, e este gi-
gante asiático que é a China.

A Presidenta Dilma viajou a esse país a convite 
do governo chinês, onde cumpre compromissos entre 
os dias 11 e 15 de abril, participa da reunião de cúpula 
do BRICS – bloco formado pelos países Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul, e também participa 
do Fórum Econômico Asiático.

Embora já tenha estado naquele país em 2004 
na qualidade de Ministra das Minas e Energia, este é 
o primeiro encontro em que Dilma Rousseff participa 
na condição de Presidenta com as autoridades chine-
sas. Na pauta, além do fortalecimento do intercambio 
econômico-comercial e da abertura de novos merca-
dos, o Brasil pretende ampliar os laços de amizade e 
fortalecer a confiança política com aquele país.

A agenda a ser cumprida pela Presidenta é bas-
tante extensa e diversificada. Em Pequim, ela tem 
participação da abertura do diálogo de alto nível Bra-
sil-China, em ciência, tecnologia e inovação. Faz o 
discurso de encerramento do Seminário Empresarial 
Brasil-China, que tem como tema “Para Além da Com-
plementaridade”. E faz reunião com o Presidente Hu 
Jintao e assinatura de vários acordos.

A Presidenta terá encontros também com o Pre-
sidente da Assembleia Popular chinesa, Wu Bangguo, 
e com o Primeiro-Ministro, Wen Jaibao. 

Participará da reunião de cúpula do BRICS, em 
Sanya, sobre “Visão Ampla: Prosperidade Compar-
tilhada”, e do Fórum Econômico Asiático em Bo’Ao 
sobre “Desenvolvimento Inclusivo, Agenda Comum e 
Novos Desafios”.

Em seu compromisso final fará visita ao Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Xian. 

Na área comercial, o Brasil está trabalhando 
para diversificar a pauta de exportações de modo a 
agregar valor aos produtos brasileiros. A intenção é 
promover uma parceria de reciprocidade, aumentando 
o acesso aos produtos brasileiros no mercado chinês 
e a participação das empresas no desenvolvimento 
nacional chinês.

O objetivo é fazer com que o Brasil tenha cada 
vez mais inserção, de tal maneira que o empresaria-
do brasileiro, as empresas brasileiras possam usufruir 
cada vez mais desta relação econômica entre Brasil 
e China.

Já houve importantes avanços na área de car-
ne bovina e de frango; agora a expectativa é abrir o 
mercado chinês a novos produtos alimentícios, como 
a carne suína e frutas. 

Com relação aos produtos industriais, o Brasil 
tem feito, com o Itamaraty e a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, um 
grande esforço de promoção comercial e de diálogo 
empresarial. Ainda nessa área, existe a possibilidade 
de fechamento de acordo para compra dos aviões Em-
braer 190 por empresas chinesas.

No campo da ciência e tecnologia, há grandes 
expectativas de progressos na área de inovação e na 
formação de parcerias e acordos a serem assinados.

A Ásia é o principal mercado das exportações 
brasileiras, e essa participação cresce ano a ano: em 
2009, correspondeu a 26,8% do total exportado pelo 
Brasil; em 2010, correspondeu a 27,9% de tudo o que 
o Brasil exportou.

O quadro demonstrativo das exportações, da re-
lação comercial Brasil/China dos últimos 12 anos, tem 
mostrado um crescimento significativo das exportações 
do Brasil. O Brasil tem crescido em exportações e tam-
bém em importações. Agora, é importante tratar dos 
últimos 12 anos. Nós tivemos no ano de 1999, no ano 
de 2000, no ano de 2007 e no ano de 2008, o Brasil 
importando mais e exportando menos para a China, 
ou seja, o Brasil estava exportando numa relação não 
superavitária, ele estava em déficit porque exportava 
um montante e importava muito mais que isso. Por 
exemplo, em 1999, o Brasil exportou US$676 milhões 
e teve uma importação equivalente a US$865 milhões. 
Essa relação passou a ser superavitária. Em 2001, por 
exemplo, o Brasil exportou US$1,902 bilhão e impor-
tou apenas US$1,326 bilhão, em 2009, por exemplo, o 
crescimento das exportações foi muito maior. O Brasil 
exportou US$21 bilhões e importou aproximadamen-
te US$15 bilhões. Em 2010, bateu todos os recordes: 
exportou mais de US$30 bilhões e importou o equiva-
lente a US$25,5 bilhões. 
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As relações comerciais Brasil-China datam de 
1949, quando da criação da República Popular da 
China. De lá para cá, alternando momentos de tran-
sações comerciais mais acanhadas ou mais sólidas, o 
comércio bilateral foi contínuo e desde o final de 1999 
vem crescendo de forma consistente.

Em 2004, os dois países selaram o Memorando 
de Entendimento sobre o estabelecimento da Comis-
são Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e 
Cooperação. O início do texto do acordo atesta a so-
lidez dessa ligação: “Constatando que, ao longo dos 
30 anos do estabelecimento das relações diplomáticas 
entre o Brasil e a China e, sobretudo, com o surgimen-
to da Parceria Estratégica Sino-Brasileira, as relações 
entre os dois países têm-se desenvolvido de forma al-
tamente satisfatória, apresentando significativos frutos 
em todas as áreas (...)”.

Em 2010, a Comissão elaborou o Plano de Ação 
Conjunta entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Popular da China, 
2010-2014, com o objetivo de intensificar mais ainda 
as relações entre os dois países. 

Relações entre o Acre e a China
Traço marcante dos últimos governos do Acre... 

Porque ao mesmo tempo em que houve esse esforço 
todo do Governo Federal na ampliação das relações 
comerciais, diplomáticas e políticas e de amizade com 
a China, nós também, no Estado do Acre, tivemos al-
guns passos importantes, e o traço marcante dos úl-
timos governos do Acre foi o forte investimento para 
romper o isolamento econômico do Estado e abrir no-
vas oportunidades e atrair investimentos. As ações não 
buscaram somente a união das nações sul-americanas 
– de importância estratégica para o desenvolvimento 
da região –, como também parcerias do outro lado do 
mundo, como é o caso da China.

Ainda em 2005, como Presidente interino desta 
Casa, o então Senador Tião Viana, hoje Governador 
do Acre, recebeu a delegação chinesa em visita ao 
Senado, da qual faziam parte a Vice-Presidente do 
Senado da China e o Embaixador da China no Brasil. 
Na ocasião, se tratou, dentre outros assuntos, da apro-
ximação comercial entre a China e o Acre.

Em abril de 2010, o então Senador Viana, acom-
panhado de um grupo de empresários acreanos, fez 
uma visita de negócios à China. A missão do Acre à 
China coincidiu com a reunião de membros do Bric 
no Brasil, ocasião em que o Presidente Lula e o Pre-
sidente Hu Jintao estreitaram ainda mais as relações 
comerciais Brasil–China.

Na agenda da viagem dos acreanos à China, 
houve uma visita à cidade de Guangzhou, às mar-
gens do oceano Pacífico, para conhecer de perto o 

funcionamento das Zonas de Processamento de Ex-
portações, as ZPEs chinesas, que contribuíram enor-
memente para a inspiração inclusive e a formulação 
da Zona de Processamento de Exportações do Acre, 
a nossa ZPE, que está em pleno andamento, agora, 
com o Governador Tião Viana. 

Essa ZPE foi aprovada no ano passado pelo Pre-
sidente Lula e já está sendo implantada, com toda a 
infraestrutura implantada pelo Governador Tião Viana 
na atualidade. 

Um negócio no qual a China escora um bom 
percentual da sua fantástica balança comercial são os 
produtos de exportação. O objetivo era dar início ao 
intercâmbio comercial e econômico do Estado com a 
China, descobrindo suas potencialidades econômicas 
e as possibilidades de formação de futuras parcerias 
com aquele país, nas áreas de comércio e tecnologia 
e outros setores. 

A equipe acreana também fez uma visita à 107ª 
Feira de Cantão, considerada a maior feira do mundo, 
pois envolve negócios da ordem de um quarto do PIB 
da China. Nessa ocasião, o então Vice-Governador 
César Messias, que também se fazia presente, falou 
sobre a importância da ligação rodoviária que temos do 
Acre com o oceano Pacifico, passando pelo Peru com 
a chamada rodovia do Pacífico, porque vai permitir o 
acesso aos portos do Pacífico no Peru e, de lá, uma 
ligação via oceano Pacífico à costa oeste americana 
e aos portos asiáticos. 

Dessa maneira, Sr. Presidente, realço aqui a im-
portância dessa visita da Presidente Dilma à China. Os 
resultados certamente virão dessa relação comercial 
porque os chineses, com seu crescimento excepcional, 
tendem a nos desafiar a crescermos também, de tal 
maneira que nós, brasileiros, empresários e governos, 
temos que nos mobilizar ao máximo para fazer justiça 
a esse esforço nessa relação comercial. 

Como bem disse o ex-Presidente Lula, o empre-
sário brasileiro precisa ser ousado e ter visão de longo 
prazo, buscando parceiros em mercados consumidores 
para os nossos produtos. Nós, que temos o desafio de 
aumentar, cada vez mais, a produção principalmente 
na área agrícola, temos na China uma grande possibi-
lidade de expansão do nosso superávit comercial. 

A Presidente Dilma está de parabéns por essa 
opção de ampliar nossos laços com o mundo asiático. 
Faço essa referência aqui com o meu contentamento 
pleno de que isso vai contribuir enormemente para o 
Brasil e, especificamente, para os Estados que ade-
rirem a esse esforço empreendido no momento pela 
Presidente Dilma. 

Então, posso afirmar que, no Estado do Acre, o 
Governador Tião Viana está atento a isso, buscando 
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caminhos para exportar produtos certificados, ambien-
talmente corretos, produzidos com sustentabilidade 
para fazer também a balança comercial do Acre ter um 
salto de qualidade e isso ser traduzido em melhoria 
da qualidade de vida do povo acreano nas próximas 
décadas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 

– MT) – Falará pela Liderança do Governo o Senador 
Romero Jucá. Logo depois, falará como orador inscrito 
S. Exª o Senador Francisco Dornelles.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, agradeço a deferência, Sr. Presidente, 
em me conceder a palavra.

Estamos prontos para ouvir o Ministro, Professor, 
Senador de grande competência, Ministro Dornelles, 
que vai falar sobre a balança comercial e as ações que 
o Brasil está fazendo.

Em rápidas palavras, queria fazer aqui um regis-
tro da prioridade que a Presidente Dilma está dando à 
questão da banda larga. 

Na semana passada, o Estado de S. Paulo pu-
blicou um editorial, no dia 5, dizendo: “Internet lenta e 
cara.” Muitas matérias também de jornal foram publi-
cadas, durante toda essa semana, reclamando que o 
Brasil perdeu posições no ranking mundial de veloci-
dade da banda larga, tem perdido qualidade. No meu 
Estado, tenho reclamado muito dessa questão da ban-
da larga. Chamei a direção da Empresa OI, fizemos 
um pacto para que a empresa faça investimentos, leve 
banda larga a todo o Estado. E até o final deste ano, a 
banda larga estará em todos os municípios de Rorai-
ma, inclusive do interior. Vamos ampliar a qualidade 
da banda larga na Capital, Boa Vista também, mas, 
mesmo assim, a qualidade ainda é sofrível.

Então, estamos aqui registrando a prioridade 
que a Presidente Dilma deu ao Ministro das Comuni-
cações, Paulo Bernardo, para que o investimento que 
deve ser feito no Plano Nacional de Banda Larga, por 
meio da Telebrás, que pode chegar até R$12 bilhões, 
seja feito com rapidez.

Queremos efetivamente interligar o País. É fun-
damental para que a sociedade brasileira participe do 
desenvolvimento, do crescimento, da integração mun-
dial, que tenhamos qualidade.

As tarifas também vão cair. Discute-se a diminui-
ção ou a retirada do Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias (ICMS), exatamente para baratear o custo da 
banda larga, que é vital nas pequenas localidades, no 
interior, para toda a população, inclusive a população 
de mais baixa renda.

Então, eu gostaria de fazer esse registro e fazer 
um apelo ao Ministro Paulo Bernardo, que já se com-
prometeu comigo, com a bancada federal, de que o 
Plano Nacional de Banda Larga estará no Estado de 
Roraima como um todo, como estará também no Es-
tado do Amapá, que tinha ficado fora do plano inicial, 
no sentido de que esses investimentos sejam feitos 
rapidamente. Assim, que a Telebrás, a Anatel, enfim, 
que os instrumentos do Ministério das Comunicações 
atuem rapidamente para ampliar a qualidade e res-
gatar a posição brasileira nesse ranking. Essa é uma 
classificação que não vale a pena para o País. Não 
podemos perder posições; temos que ganhar posições 
nesse ranking da velocidade no mundo na questão da 
banda larga. A prioridade da Presidente Dilma ago-
ra é fazer o investimento maciço e atuar firmemente 
nessa questão.

Era esse o registro que gostaria de fazer, Sr. 
Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 

– MT) – Passo a palavra a S. Exª, o Senador Francisco 
Dornelles, que falará como orador inscrito.

V. Exª terá o tempo regimental.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 

– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os re-
sultados da Balança Comercial brasileira, no período 
de janeiro a março deste ano, merecem atenção es-
pecial. Por um lado, mostram que o comércio exterior 
brasileiro tem tido desempenho positivo em termos 
absolutos: o Brasil exporta cada vez mais, a pauta 
é diversificada e seus produtos são consumidos em 
quase todo o mundo. Por outro lado, quando analisa-
dos do ponto de vista qualitativo, é clara a perda de 
importância relativa dos produtos industrializados e, 
além disso, é evidente a preponderância desses pro-
dutos em nossas importações.

Isso sugere que o Brasil tem obtido êxito em 
sua política de promoção comercial. No entanto, Sr. 
Presidente, o País precisa implementar medidas que 
assegurem à nossa indústria condições de competir 
nos mercados externos, como a desoneração tributá-
ria das exportações, e o aperfeiçoamento do sistema 
brasileiro de proteção contra práticas desleais de co-
mércio internacional, para evitar competição predatória 
no mercado doméstico.

No acumulado dos primeiros três meses deste 
ano, as exportações brasileiras apresentaram um valor 
recorde, US$51 bilhões, um crescimento de quase 30% 
em relação ao mesmo período de 2010. As importa-
ções também bateram recordes, da ordem de US$48 
bilhões. Com isso, o superávit comercial acumulado 
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chegou a mais de US$3 bilhões, quase três vezes mais 
que o resultado do mesmo período de 2010. Assim, 
a corrente de comércio atingiu quase US$100 bilhões 
nos primeiros meses de 2011, uma evolução de cer-
ca de 26% se comparado com os mesmos resultados 
do ano passado.

No período de janeiro a março, todos os três 
grupos de produtos registraram um crescimento em 
relação a 2010: os básicos, os semimanufaturados e 
os manufaturados.

Do lado das importações, houve também cres-
cimento generalizado em todas as categorias, em 
comparação com o mesmo período de 2010. O Brasil 
gastou 30% em bens de consumo estrangeiros, mais 
30% em combustíveis lubrificantes e mais de 27% em 
bens de capital.

Srªs e Srs. Senadores, a Balança Comercial, 
como se vê, está equilibrada. Mas há uma ameaça 
que precisa ser objeto de medidas por parte das au-
toridades e pelo Congresso Nacional, a bem da in-
dústria nacional.

A ameaça é de que se fortaleça a tendência, em 
vias de consolidação, de um descompasso entre o cres-
cimento das receitas com exportação de produtos pri-
mários e aquele de produtos de maior valor agregado. 
Ressalto que a Balança Comercial brasileira mostrou: 
as receitas com exportação de primários aumentaram 
em 45%, enquanto os semimanufaturados cresceram 
29% e os manufaturados 14%.

É evidente que a inversão dos pesos das receitas 
geradas pelos produtos primários e por manufaturados 
está sendo, em alguma medida, influenciada pelo au-
mento generalizado dos preços das commodities.

O Brasil deve, assim, tratar de amparar sua indús-
tria, em especial no sentido de garantir-lhe competitivi-
dade para reverter o quadro de redução de importância 
relativa na geração de receitas de exportação.

Chamo a atenção de V. Exªs para o excesso de 
ônus tributário a que estão submetidas as indústrias 
brasileiras, o que também contribui para reduzir a sua 
capacidade de resistir aos avanços dos produtos ma-
nufaturados produzidos no exterior.

Sr. Presidente, o sistema de proteção comercial 
no Brasil é lento e burocratizado. A experiência mostra 
que esses defeitos, em muitos casos, já contribuíram 
para o fechamento de empresas e a perda de número 
relevante de empregos. Mesmo quando lhe é conce-
dido o direito à proteção, a indústria beneficiada já foi 
seriamente prejudicada. É necessário que se possa, 
inclusive, aplicar direitos provisórios no momento em 
que a reclamação é feita.

Sr. Presidente, os resultados da Balança Comer-
cial brasileira nos primeiros três meses de 2011 são 

positivos. O Brasil está exportando mais se compara-
do com o primeiro trimestre de 2010. Trata-se de uma 
pauta diversificada de produtos, com penetração rela-
tivamente equitativa nos diferentes blocos econômicos. 
Mas os números revelam dificuldades de crescimento 
das vendas de produtos manufaturados. É absoluta-
mente aconselhável, nesse caso, que o Congresso 
Nacional e os Governos Federal, estaduais e munici-
pais reconheçam os problemas do elevado custo de 
se produzir no País, em especial o ônus tributário das 
empresas exportadoras e, igualmente, assumam, de 
maneira empenhada, a defesa da indústria nacional 
contra práticas desleais de comércio.

Sr. Presidente, agradeço a atenção de V. Exª e 
peço que o meu pronunciamento seja publicado na 
íntegra.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR FRANCISCO 
DORNELLES.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, os resultados da Balança Comercial 
Brasileira no período de janeiro a março deste ano, di-
vulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior merecem atenção especial. Por 
um lado, mostram que o comércio exterior brasileiro 
tem tido desempenho positivo em termos absolutos: 
o Brasil exporta cada vez mais, a pauta é diversifica-
da e seus produtos são consumidos em quase todo o 
mundo. Por outro, quando analisados do ponto de vista 
qualitativo, é clara a perda de importância relativa dos 
produtos industrializados na pauta do que vendemos 
ao exterior e, além disso, é evidente a preponderância 
desses produtos em nossas importações. 

Isso sugere que o Brasil tem obtido êxito em sua 
política de promoção comercial. No entanto, o País 
precisa implementar medidas que assegurem à nossa 
indústria condições de competir nos mercados exter-
nos, como a desoneração tributária das exportações, 
e o aperfeiçoamento do sistema brasileiro de proteção 
contra práticas desleais de comércio internacional, para 
evitar competição predatória no mercado doméstico.

Sr. Presidente, no acumulado dos primeiros 3 
meses deste ano, as exportações apresentaram valor 
recorde, de 51,2 bilhões de dólares, um crescimento 
de 28,5% em relação ao mesmo período de 2010. As 
importações também foram recordes, da ordem de 48 
bilhões de dólares. Com isso, o superávit comercial 
acumulado chegou a aproximadamente 3,2 bilhões 
de dólares, 2,6 vezes mais que o resultado do mesmo 
período de 2010, de 882 milhões de dólares. Assim, 
a corrente de comércio atingiu quase 100 bilhões de 
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dólares nos 3 primeiros meses de 2011, uma evolução 
de cerca de 26% se comparado com o resultado dos 
3 primeiros meses ano passado.

No período de janeiro a março deste ano, todos 
os três grupos de produtos registraram crescimento 
em relação a 2010: são 45% de variação para os bá-
sicos, que geraram 22,8 bilhões de dólares em receita; 
aproximadamente 29% para os semimanufaturados, 
responsáveis por 7,3 bilhões de dólares em receitas; 
e 14,6% para os manufaturados, que contribuíram com 
20 bilhões de dólares em exportações.

No grupo dos semimanufaturados, destacaram-
se os aumentos de receita gerados pelas vendas de 
óleo de soja em bruto, com 256%, e ferro fundido, com 
quase 170%.

Os produtos manufaturados com maior expansão 
relativa nos primeiros 3 meses desse ano, em relação 
ao mesmo período de 2010, foram máquinas e apare-
lhos para terraplanagem, com crescimento de 126%, e 
suco de laranja, com aumento de 96,3%. O desempe-
nho de outros produtos, como motores de veículos e 
partes, com variação de 40%, e laminados planos, com 
38% de aumento, também devem ser destacados.

As exportações cresceram para todos os blocos 
de países, em especial para os asiáticos, com des-
taque para a China, que aumentou seu consumo de 
produtos brasileiros em 51%, e para a África, da ordem 
de quase 39,4%. Produtos primários são os grandes 
responsáveis por esses crescimentos.

Do lado das importações, também houve cresci-
mento generalizado em todas as categorias de uso, na 
comparação com o mesmo período de 2010. O Brasil 
gastou mais 30,6% em bens de consumo estrangei-
ros, mais 30% com combustíveis e lubrificantes e mais 
27,4% em bens de capital.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a Balança Co-
mercial Brasileira, como se vê, está equilibrada. Mas 
há uma ameaça que precisa ser objeto de medidas por 
parte das autoridades e pelo Congresso Nacional, a 
bem da indústria nacional. 

A ameaça é de que se fortaleça a tendência, em 
vias de consolidação, de descompasso entre o cres-
cimento das receitas com exportações de produtos 
primários e aquele dos produtos de maior valor agre-
gado. Ressalto que a Balança Comercial Brasileira 
mostrou: as receitas com exportações de primários 
aumentaram em 45%, enquanto os semimanufatu-
rados cresceram 29% e os manufaturados cerca de 
14% no primeiro trimestre, em comparação com igual 
período de 2010.

É evidente que a inversão dos pesos das receitas 
geradas pelos produtos primários e por manufaturados 
está sendo, em alguma medida, influenciada pelo au-

mento generalizado dos preços de commodities que 
exportamos, como soja e minério de ferro. Sabe-se, 
entretanto, que os preços de produtos primários estão 
historicamente sujeitos a oscilações. A exportação de 
produtos primários é importante. Mas deve-se evitar 
a dependência exclusiva dessas receitas.

O Brasil deve, assim, tratar de amparar sua indús-
tria, em especial no sentido de garantir-lhe competitivi-
dade para reverter o quadro de redução de importância 
relativa na geração de receitas de exportação. 

Chamo a atenção de Vossas Excelências para o 
excesso de ônus tributário a que estão submetidas as 
indústrias brasileiras, que também contribui para reduzir 
sua capacidade de resistir aos avanços dos produtos 
manufaturados produzidos no exterior, muitas vezes 
fundado em práticas desleais de comércio. 

A desoneração tributária das exportações é im-
prescindível. Nem é preciso mudança constitucional. 
Bastaria concluir a apreciação de um projeto de lei, 
já aprovado pelo Senado, hoje tramitando na Câmara 
dos Deputados, acolhido por sua Comissão de Finan-
ças e Tributação. Falta apenas manifestação positiva 
da Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa. 
O projeto resolve problemas importantes dos expor-
tadores, em especial quanto aos tributos federais, ao 
mudar a legislação do IPI, da COFINS e do PIS, de 
modo a assegurar que os eventuais saldos credores 
acumulados possam ser utilizados para pagamento 
de quaisquer tributos federais, inclusive a contribuição 
previdenciária. A mesma proposta também desonera 
os investimentos e a produção, ao permitir que sejam 
aproveitados integralmente os créditos dos impostos 
embutidos em quaisquer compras realizadas, inclusive 
para consumo próprio e para bens de capital. 

Restaria realizar mudanças no mesmo sentido 
na Lei Kandir e expandir a desoneração para o ICMS 
estadual. 

Sr. Presidente, o sistema de proteção comercial 
no Brasil é lento e burocratizado. A experiência mostra 
que esses defeitos, em muitos casos, já contribuíram 
para o fechamento de empresas e a perda de número 
relevante de empregos. Mesmo quando lhe é conce-
dido o direito à proteção, a indústria beneficiada já foi 
seriamente prejudicada. É necessário que se possa, 
inclusive, aplicar direitos provisórios no momento em 
que a reclamação é feita.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, os resultados 
da Balança Comercial Brasileira são positivos. O Bra-
sil está exportando mais, se comparados os primeiros 
trimestres de 2010 e 2011. Trata-se de uma pauta di-
versificada de produtos, com penetração relativamen-
te equitativa nos diferentes blocos econômicos. Mas 
os números revelam dificuldades de crescimento das 
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vendas de produtos manufaturados. É absolutamente 
aconselhável, nesse caso, que o Congresso Nacional e 
os Governos Federal, Estaduais e Distrital reconheçam 
e, especialmente, enfrentem, cada um dentro de suas 
competências legais, os problemas do elevado custo 
de se produzir no País, em especial o ônus tributário 
das empresas exportadoras e, igualmente, assumam 
de maneira empenhada a defesa da indústria nacional 
contra práticas desleais de comércio internacionais.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Francisco Dor-
nelles, o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo 
Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Assim será feito, Senador Dornelles, de acordo 
com o Regimento Interno.

Parabéns pela fala de V. Exª, que é um orgulho 
não só do Senado, mas de todo o povo brasileiro.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Anibal Diniz havia pedido a palavra 
pela ordem para fazer um registro.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de fazer o registro da presença da direção da Asso-
ciação dos Juízes Federais do Brasil.

Temos aqui o Presidente Gabriel Wedy e o Pre-
sidente da Ajufe do Rio Grande do Sul, Sr. José Fran-
cisco Spizzirri.

Eu gostaria, inclusive, que os demais fossem 
dizendo os seus nomes para fazermos esse registro 
integralmente. (Pausa.)

Sr. Nagib de Melo Jorge Neto, Vice-Presidente da 
Ajufe da 5ª Região; Sr. Fabrício Fernandes de Castro, 
Vice-Presidente da Ajufe da 2ª Região; Sr. Rodrigo 
Machado Coutinho, Delegado da Ajufe no Rio Gran-
de do Sul; e Srª Carla Rister, Diretora da Ajufe em 
São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Eu peço que o primeiro que se manifestou repetisse 
o nome, para efeito de registro da Casa. (Pausa.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Nagib 
de Melo Jorge Neto, Vice-Presidente da Ajufe da 5ª 
Região.

São esses, Senador Paulo Paim, os integran-
tes da Associação Brasileira de Juízes, que tem uma 
conversa bastante interessante conosco a respeito 
de alguns assuntos que passarão pela Comissão de 

Direitos Humanos e pela Comissão de Constituição 
e Justiça.

Teremos uma reunião de trabalho com eles logo 
após esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Muito bem, Senador Anibal. Eu estarei presente com 
V. Exª, até porque um dos motivos, que tem tudo a ver 
com a Comissão de Direitos Humanos, é a violência 
contra os juízes. V. Exª havia me adiantado e nós iremos 
participar dessa reunião logo após o encerramento, 
que se dará em três ou quatro minutos.

Eu apenas quero, antes de encerrar a sessão, fa-
zer o registro do grande evento que tivemos em Santa 
Catarina neste domingo. Trata-se de um encontro dos 
três Estados do Sul, que se deu em Nova Trento, onde 
viveu a Santa Paulina, a primeira santa brasileira.

Foi uma promoção não só daquela cidade, como 
também da Federação dos Aposentados de Santa 
Catarina e também da Cobap – Confederação Bra-
sileira de Aposentados e Pensionistas. Lá, fizeram 
um movimento, que virá em benefício de 27 milhões 
de aposentados e pensionistas, por uma política que 
garanta a eles um reajuste decente todo ano, como 
também o fim do fator.

Eu saí do Rio Grande do Sul no domingo pela 
manhã, fui a Florianópolis, desloquei-me para Nova 
Trento e voltei, à noite, para Brasília. Mas lá estive-
ram comigo o Senador Casildo Maldaner; o Deputa-
do Federal Zonta; o Iburici Fernandes, Presidente da 
Federação dos Aposentados de Santa Catarina; os 
presidentes de todas as outras federações; o Warley 
Martins, Presidente da Cobap – Confederação Brasi-
leira de Aposentados e Pensionistas; e o Sr. Moacir, 
que lá representou a Federação dos Aposentados do 
Rio Grande do Sul. Estiveram lá em torno de dez mil 
pessoas, numa grande atividade. Meus cumprimen-
tos a todos!

Fiquei muito feliz por estar lá com vocês. Eu dis-
se que hoje registraria, aqui, no Senado, sobre aque-
la atividade. Parabéns a todos vocês, na certeza de 
que é uma luta justa e que terá um resultado positivo. 
Em janeiro, o salário mínimo receberá um aumento 
em torno de 14% e o aposentado terá um reajuste de 
apenas 6%.

Temos ainda seis, sete meses para resolver essa 
questão, que já estamos discutindo. Vamos ter uma 
conversa com o Ministro Garibaldi ainda nesta semana. 
Vamos ter também uma audiência pública amanhã, que 
vai discutir a questão do Aerus, a questão dos aposen-
tados do Banco do Brasil e também dos aposentados 
pelo Regime Geral da Previdência. 

Peço que esse meu registro seja considerado 
na íntegra.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, participei neste domingo, dia 10 de abril em 
Nova Trento no Estado de Santa Catarina, da Segunda 
Romaria dos Aposentados, Pensionistas e idosos, foi 
um ato realizado pela Federação das Associações de 
Aposentados e Pensionistas de Santa Catarina.

O evento reuniu cerca de sete mil pessoas vindas 
dos três Estados do Sul. A intenção dessa Romaria foi 
fazer uma reflexão das principais reivindicações da clas-
se e pedir graças para que os 27 milhões de aposen-
tados brasileiros possam ter uma vida mais digna.

Os aposentados e pensionistas esperam pela 
aprovação dos projetos de Lei que beneficiam a ca-
tegoria. Dentre eles, destaque-se o PL 4434/2008 de 
minha autoria que prevê a recuperação das perdas 
das aposentadorias pensões da época da concessão 
dos benefícios. 

A Romaria já entrou para o calendário das ativida-
des promovida pela Federação. Na primeira realizada 
no ano passado cerca de cinco mil pessoas estiveram 
presentes. A deste ano encerrou com uma Missa que 
lotou o Santuário de Santa Paulina. O Congresso Na-
cional esteve representado por este senador, pelo se-
nador Casildo Maldaner e o Deputado Federal Zonta. 
Além dos presidentes das Federações, Confederações 
e Sindicatos dos Aposentados e Pensionistas do País. 
Estiveram presentes também o senhor Warley Martins 
Gonçalles, presidente da Confederação Brasileira de 
Aposentados e Pensionistas– COBAP e Moacir Mo-
relli, Vice-Presidente da Federação dos Aposentados 
e Pensionistas do Rio Grande do Sul. Agradecimento 
especial ao presidente da Federação das Associações 
de Aposentados e Pensionistas de Santa Catarina, 
Iburici Fernandes pelo convite.

Sr. Presidente, ao finalizar minha participação 
na Romaria eu disse a todos: “Confesso, de coração 
e alma para vocês, que sei, sinceramente, que esse 
evento é muito importante.

Dediquei minha vida lutando por esse tema pre-
vidência social. Gostaria que vocês entendessem que 
o que nós queremos é justiça para quem paga a pre-
vidência.

Eu acredito nesta proposta de fazer uma previ-
dência onde se faça diferença entre o que é assistên-
cia social e previdência contributiva. Não é justo que o 
operário, o trabalhador pague para que os salários do 
Executivo, Legislativo e Judiciário se aposentem com 
salários que podem chegar a R$ 30 mil. 

Coloquem-se, por favor, no lugar desses trabalha-
dores que descontam um percentual, religiosamente, 

de seus salários e na hora da aposentadoria recebem 
a metade e a cada ano recebem menos.

Vocês gostariam de ter hoje, uma aposentadoria 
como a que tem os trabalhadores do regime geral? Pa-
gar, mas não receber? A quem interessa isso?

Enfim, eu vou rezar a cada minuto. Vou até fazer 
um culto ecumênico para que a gente tenha uma pre-
vidência justa e universal!!!

Muito obrigado e meu abraço a todos!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Os Srs. Senadores Wilson Santiago, Pedro Si-
mon e Romero Jucá enviaram discursos à Mesa, para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Parlamentares, primeiramente gostaria de 
registrar que, numa nação em que tudo costuma ser 
instável e de pouca duração, na política como em ou-
tros setores, é surpreendente que um partido possa 
chegar aos 45 anos de existência, mantendo sempre 
as principais diretrizes com as quais foi criado.

Certamente, é motivo de júbilo inenarrável e de 
grande comemoração. Mais ainda, quando resistiu 
bravamente, no período ditatorial em que foi criado 
para fazer o papel de oposição, mesmo quando teve 
importantes líderes cassados pelo arbítrio. Apesar de 
ter tido importantes membros mutilados várias vezes, 
manteve-se inquebrantável e, em momento algum, 
demonstrou esmorecimento. 

Seria um absurdo pensar que o MDB, criado sim-
plesmente como um grande partido para fazer oposi-
ção, fosse baseado em total unidade de pensamento 
e de visão do Estado. É óbvio que abrigou, desde o 
início, uma diversidade de correntes ideológicas, sob 
uma denominação que sequer era a de um partido, 
mas de um movimento.

E o MDB contou, logo no início, com a adesão 
de lideranças imortais de nossa política, do porte de 
Ulysses Guimarães e Tancredo Neves. Aliás, o gran-
de Ulysses tinha proposto a denominação de “Ação e 
Movimento” para a nova agremiação, mas venceu a 
proposta de Tancredo, que tinha sugerido “Movimento 
Democrático Brasileiro”.

O Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, 
do governo militar, extinguiu os partidos existentes e 
instituiu o bipartidarismo no Brasil. Formaram-se, en-
tão, duas grandes correntes: a Aliança Renovadora 
Nacional (ARENA), de sustentação do governo, e o 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), para atuar 
na oposição. 
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O MDB foi constituído formalmente em 24 de mar-
ço de 1966. Com a Lei nº 6.767, de 20 de dezembro de 
1979, o País voltou a conviver com o multipartidarismo. 
Como essa lei estabeleceu a obrigatoriedade da pala-
vra partido na denominação, a sigla de oposição optou 
por simplesmente acrescentar essa palavra à antiga 
denominação, surgindo daí o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB).

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho 
muito orgulho de pertencer ao partido que deu uma 
grande contribuição para a reintrodução da democra-
cia no Brasil.

Sabemos que não foi uma tarefa fácil. Foi, sim, 
uma luta árdua, em que o arbítrio do regime se impu-
nha, modificando as regras ao seu bel-prazer, para 
manter a maioria que possibilitava encenar uma pseu-
dodemocracia instalada no País.

Não havia a menor possibilidade de oposição de-
clarada. Aqueles que expunham as feridas do sistema 
tinham seus mandatos simplesmente cassados, bem 
como se viam privados dos direitos políticos.

O MDB começou a demonstrar toda a sua força 
em 1974, apesar de a candidatura de Ulysses Guima-
rães à Presidência da República, com Barbosa Lima 
Sobrinho como Vice, ter um valor simbólico. De quatro 
senadores eleitos pelo partido em 1966, e três em 1970, 
conseguiu eleger 16 em 1974, dando um verdadeiro 
susto no governo militar. Além disso, conseguiu maioria 
em seis das assembleias legislativas, o que lhe permi-
tia eleger os governadores desses Estados.

Aos militares, preocupados com o crescimento 
do voto na oposição, restou editar o famoso “Pacote de 
Abril”, de 1977, que, entre outras medidas, instituiu a 
figura conhecida do “senador biônico”, que preenche-
ria um terço das cadeiras da instituição.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a reforma 
política de 1979, que reimplantou o multipartidarismo 
no País, tinha em mira enfraquecer o MDB. Foi exigido 
expressamente o uso da palavra partido no nome das 
agremiações partidárias.

O PDS e o PMDB herdaram o contingente princi-
pal, respectivamente, da ARENA e do MDB. Tancredo 
Neves liderou a criação do PP, com tendência mais para 
o centro. E os trabalhistas acabaram por distribuir-se 
em três siglas: PTB, PDT e PT.

Em 1982, tivemos o retorno da eleição direta 
para os governadores estaduais, e o PMDB ganhou 
em nove Estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais 
e Paraná.

Depois, veio o movimento das “Diretas-Já”, a partir 
de Proposta de Emenda à Constituição do Deputado 
Dante de Oliveira, peemedebista. Esse movimento mar-
cou indelevelmente a história da política brasileira, com 

comícios em que a participação popular chegou a ultra-
passar um milhão de pessoas, como o de São Paulo, 
no Vale do Anhangabaú, em 10 de abril de 1984.

Rechaçada a emenda, os mais moderados deci-
diram que valia a pena concorrer no Colégio Eleitoral, 
e foi aí que se deu a eleição da chapa civil Tancredo 
Neves e José Sarney, colocando fim a duas décadas 
de regime militar.

A história mais recente ainda está bastante fres-
ca em nossa memória. O governo do Presidente José 
Sarney, a participação na Assembleia Constituinte, sob 
a liderança do inesquecível Ulysses Guimarães...

O PMDB não conseguiu chegar novamente ao 
mais alto cargo executivo do País, mas tem mostrado 
sua força na Presidência das duas Casas do Congres-
so Nacional. Porém, nas últimas eleições, fez valer sua 
importância, com a indicação do Vice-Presidente da 
República, Michel Temer.

Num país ainda pouco politizado, como o Brasil, 
o PMDB apresenta números que surpreendem. São 
mais de 15 milhões de simpatizantes, com um número 
de filiados que ultrapassa a casa de dois milhões, e as 
juventudes estaduais já chegam a 24.

A força política da agremiação pode ser avaliada 
pelos cargos ocupados em todo o território nacional: 
seis ministros, cinco governadores, oito vice-governa-
dores, vinte senadores, 77 deputados federais, 172 de-
putados estaduais, 1.175 prefeitos – sendo quatro em 
capitais –, 907 vice-prefeitos, 8.495 vereadores. 

Srªs e Srs. Senadores, quarenta e cinco anos já 
é uma existência considerável para um partido político 
no Brasil. Por isso deve ser motivo de muita comemo-
ração para o PMDB chegar a uma idade como essa, 
mantendo as características e as diretrizes de defesa 
do interesse público com que foi criado.

Quero expressar, por isso, minhas homenagens 
pelos 45 anos da agremiação que foi protagonista nos 
mais importantes episódios da história brasileira nas úl-
timas décadas, e à qual tenho a honra de pertencer.

Vida longa ao PMDB!
Como segundo assunto, gostaria de registrar 

que desenrola-se atualmente, uma discussão que tem 
reflexos sobre o alcance da autonomia e da indepen-
dência desse Conselho Nacional de Justiça (CNJ) . Há 
algumas semanas, o jornal Folha de S. Paulo deu re-
percussão a esse debate em suas páginas. A questão 
que se põe é se o CNJ deveria ou não ter autonomia 
com relação aos tribunais para iniciar processos contra 
juízes. Creio, Sr. Presidente, que devemos responder 
afirmativamente a essa questão: a independência do 
CNJ é um recurso importante e precioso; privar o órgão 
dessa autonomia é diminuir o avanço que sua criação 
representou para o sistema judiciário brasileiro.
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Uma das inovações introduzidas em nosso sis-
tema judiciário pela Reforma levada a cabo em 2004 
pela Emenda Constitucional nº 45 foi a criação do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A esse Conse-
lho, Sr. Presidente, como diz o texto da carta Magna, 
compete “o controle da atuação administrativa e fi-
nanceira do Poder Judiciário e do cumprimento dos 
deveres funcionais dos juízes”. Trata-se, portanto, de 
um órgão de controle externo, com atribuições que 
vão desde zelar pela autonomia do Judiciário e pela 
aplicação dos princípios da legalidade e da moralidade 
por parte dos órgãos da Justiça até avocar processos 
disciplinares em curso e rever processos julgados há 
menos de um ano.

A própria Constituição, atribui ao Conselho a 
competência de avocar e rever processos disciplinares. 
Ora, se já tem essa competência, porque não teria a 
de instaurar originariamente os processos? Isso pode 
ser especialmente estratégico quando os problemas 
estiverem de tal modo arraigados que comprometam a 
própria estrutura de correição do tribunal envolvido.

Vejam, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, que, em 
sua maior parte, as denúncias recebidas diretamente 
pelo Conselho são remetidas de volta às corregedo-
rias locais, o que mostra eloquentemente que o CNJ, 
em sua atuação, não quer invadir ou usurpar a auto-
ridade dos tribunais. Mas privá-lo de sua autonomia é 
limitá-lo de forma contrária ao espírito que deu ensejo 
à sua criação.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, no dia 21 de março, a Ordem dos Advogados do 
Brasil lançou uma campanha nacional em defesa do 
Conselho Nacional de Justiça. Essa campanha, sem 
dúvida, como foi lembrado então, faz justiça à longa 
tradição da OAB na defesa das instituições republicanas 
em nosso País. Mais do que isso, ressoa e amplifica a 
aspiração popular que inspirou, finalmente, a criação 
de um órgão como o Conselho Nacional de Justiça. A 
OAB, como expressão e parte importante da sociedade 
civil e como integrante do próprio CNJ, tem todas as 
credenciais – e a autoridade – para sair em defesa do 
Conselho e de sua autonomia. Quero aqui fazer coro 
com a Ordem e com a sociedade civil brasileira, defen-
dendo a independência do CNJ como uma conquista 
importante e como um recurso fundamental para ga-
rantir a qualidade da prestação jurisdicional.

Creio que não devemos poupar esforços no sen-
tido de garantir essa autonomia do CNJ, ressalvada, 
naturalmente, sua subordinação ao controle do STF, 
como prevê a Constituição Federal. É o que deseja a 
sociedade civil e é o que melhor corresponde aos nos-
sos anseios por um Judiciário que cumpra de maneira 

reta e eficiente a sua função precípua e fundamental, 
que é a de dispensar justiça.

Como terceiro assunto, Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, quero registrar que nos 
últimos anos, nosso País tem dado sinais claros do 
seu franco e seguro processo de amadurecimento 
democrático. Seja do ponto de vista institucional, ou 
mesmo das relações políticas, nem o mais cético dos 
brasileiros conseguirá negar os avanços sistemáticos 
em nossa práxis democrática. 

Refiro-me não somente às recentes transições 
formais de Governo, ocorridas de maneira regular e 
sob a égide do respeito à continuidade das políticas 
públicas e à transparência nos atos administrativos. 
Atenho-me, sobretudo, à impregnação do espírito do 
interesse público e democrático ao debate político e 
parlamentar em nossa sociedade.

Proposta em análise pela Presidente Dilma Rous-
seff exprime, com perfeição, esse já consolidado 
zeitgeist nacional. Falo da possibilidade de a Chefe 
do Poder Executivo nomear ex-Presidentes da Repú-
blica para comandar missões especiais e de relevada 
importância no exterior.

Algo que sugere apenas simbolismo e singele-
za, Srªs e Srs. Senadores, reveste-se, em verdade, de 
densidade muito mais profunda. Se tal iniciativa vier 
a se materializar, daremos um importante passo no 
sentido de aprofundar, ainda mais, as nossas raízes 
democráticas.

Ao fazê-lo, a Presidente não estará apenas ho-
menageando, pessoalmente, os seus antecessores. O 
ato formal de nomeá-los embaixadores especiais trará 
prestígio, maior e incalculável, às nossas instituições 
democráticas.

Estaremos, finalmente, aprendendo uma lição 
que os estadunidenses, há muito tempo, praticam. Lá, 
na mais antiga e duradoura democracia do continen-
te, os Ex-Presidentes da República são cultuados e 
invocados para inúmeras tarefas de representação e 
aconselhamento, colaborando com o atual mandatário 
sempre que solicitado.

Ao longo da história, Sr. Presidente, tal prática 
tem estabelecido canais legítimos e duradouros de 
convivência democrática entre as siglas partidárias 
rivais nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que 
travam duros embates eleitorais, republicanos e demo-
cratas não deixam de dialogar em relação às grandes 
questões nacionais, notadamente os temas vinculados 
à política internacional e segurança coletiva. 

Sempre que vejo o Jimmy Carter, George Bush e 
Bill Clinton exercendo importantes papéis em missões 
internacionais, representando os EUA, pergunto-me: 
por que não fazemos algo parecido aqui no Brasil? 
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Por que não aproveitamos a experiência acumulada 
e vivida pelos nossos ex-Presidentes?

Esta Casa, que abriga três de nossos ex-Chefes 
de Governo, Senadores atuantes e extremamente in-
fluentes, deve encampar esta louvável iniciativa, que 
tanto representa para a consolidação de nosso ama-
durecimento democrático. 

A Presidente Dilma só ganhará com a colabora-
ção desses grandes estadistas, assim como o País e 
sua projeção no sistema internacional.

Era o que tinha a dizer, Sr.Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, no dia 06 de abril, eu estive 
em Caxias do Sul, a convite da Direção e dos alunos 
da Faculdade de Direito, para proferir a aula inaugural 
deste ano letivo. Para mim, uma oportunidade ímpar, 
não só porque eu estou certo de que é hora dos jovens 
participarem mais ativamente da política, como por me 
propiciar, mais uma vez, poder respirar os ares do lugar 
onde, como professor, mais aprendi do que ensinei. A 
Universidade de Caxias do Sul é a minha casa. 

O que eu disse aos jovens daquela universida-
de pode ser repetido em todos os cantos e recantos 
deste país, embora tamanhos os contrastes. A ju-
ventude, de lá, ou de qualquer outro lugar, terá que 
contaminar, positivamente e com a brevidade exigida 
por um diagnóstico nada animador, o modo de fazer 
política neste mesmo país. Trago o texto para esta 
Tribuna, não só para que ele fique registrado, para a 
história, nos anais do Senado, mas, principalmente, 
para que ele possa contribuir para a mudança desta 
mesma história. 

Foi bom estar “de volta ao meu aconchego”! Foi 
em Caxias que eu balbuciei as minhas primeiras pa-
lavras. Foi em Caxias que eu ocupei a minha primeira 
tribuna. E foi em Caxias, naquela Universidade, que 
eu me alimentei do mais profundo conhecimento, para 
outras palavras e outras tribunas. 

Quando percorro os seus corredores e salas, 
principalmente da Faculdade de Direito, conjugo o 
verbo “ser” em dois tempos: fui professor e sou aluno. 
Docente por um tempo e discente por todo o tempo. 
Como hoje, como sempre. É que, a cada encontro 
como aquele, continuo me alimentando não só do co-
nhecimento, mas, principalmente, da energia que é 
própria da juventude. 

A mesma juventude que, um dia, em um espaço 
singelo, na Rua Sinimbu, onde funcionava uma reven-
dedora de automóveis, se reunia para dar vazão às 
nossas inquietudes e aos nossos sonhos de construir 
um País digno, justo, democrático, livre e soberano. 

Como não poderia deixar de ser, os debates 
para a criação de um espaço institucional, que veio a 
ser a nossa universidade, não se restringiram àquele 
grupo de jovens sonhadores, como eu. Ele se abriu 
para todos os que comungavam dos nossos ideais, 
na nossa “Ágora” daqueles tempos, o Clube Juvenil, 
sempre orientados pelo Dr. Virvi Ramos e pelo Dr. Ary 
Zatti Oliva. 

Quando a Universidade foi criada, eu era Ve-
reador na Câmara Municipal de Caxias. E o destino 
me reservou um papel que foi, certamente, um dos 
momentos mais marcantes da minha existência: eu 
fui o portador do documento oficial para a criação 
da Universidade de Caxias do Sul. Mais do que isso: 
esse mesmo fato também tem uma significativa im-
portância histórica para o País: aquela foi a última 
assinatura oficial do então presidente João Goulart, 
antes de deixar o cargo. 

Depois daquele fato, a história é bem conhecida. 
E tem que ser sempre lembrada, para não ser repe-
tida. E se, hoje respiramos ares de liberdade, somos 
devedores, mais uma vez, à juventude. A “Ágora”, aí, 
se estendeu para as ruas, as praças e, principalmente, 
os pátios das universidades. Nossos ares, hoje, pode-
riam ainda ser densos, não fosse a luta dos estudantes, 
muitos deles com o sacrifício da própria vida. 

A juventude é a responsável principal pelos avan-
ços da liberdade democrática: nas lutas pela anistia, 
pelas eleições diretas em todos os níveis, pela ética 
na política e nos tantos outros eventos memoráveis 
da nossa história recente. Sem os “caras-pintadas”, 
por exemplo, nosso tempo poderia ter continuado, por 
muito mais, cinzento. 

Diria, inclusive, que poderíamos acrescentar algo 
numa conhecida afirmação: “o preço da liberdade é a 
eterna vigilância da juventude”. 

Hoje, eu não tenho dúvida de que a luta de todos 
nós é pela ética na política. E, como naqueles anos de 
chumbo, a repressão à liberdade se dava nos porões, 
hoje, a corrupção também age nos bastidores do po-
der. Os “torturados” de hoje são os que padecem nas 
filas dos hospitais e de tantos outros serviços públicos, 
vítimas dos desvios de recursos.

Eu também não tenho dúvida do papel dos estu-
dantes de Direito, futuros juristas, terão na mudança 
deste quadro. Lembro, a propósito, o grande jurista 
e Professor Goffredo Telles Júnior, autor da notável 
“Carta aos Brasileiros”, lida sob as arcadas do Largo 
de São Francisco, aos estudantes de Direito, no auge 
da repressão do regime militar. Em artigo posterior, 
ele diz: 

O diplomado em Curso de Direito sabe 
o que é permitido e o que é proibido pelas 
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leis. Possui, pois, o conhecimento básico de 
como se deve conduzir nos encontros e de-
sencontros, nos acertos e desacertos, de que 
é feita a trama da comunidade humana. Seu 
diploma de bacharel em Direito é o título va-
liosíssimo de quem estudou as formas legais 
e ilegais dos relacionamentos humanos, e se 
informou sobre os caminhos e descaminhos 
do comportamento.

Eu tenho repetido que nada será mudado se, 
mais uma vez, a juventude não ocupar o seu lugar 
na história, em um movimento “de fora para dentro”. 
A “Lei da Ficha Limpa”, que nasceu de um projeto 
de iniciativa popular, é o exemplo mais recente da 
importância da participação dos eleitores sobre o 
comportamento dos seus representantes políticos. 
E, ainda assim, além de ter sido relegada a um pla-
no inferior nas prateleiras do Congresso, só posta em 
votação sob pressão, nem se sabe se será colocada 
em prática nas eleições de 2012. Um único voto, no 
STF, mudou os rumos da história e os desejos consa-
grados através de mais de um milhão de assinaturas. 
Com certeza, os mesmos desejos de quase duzentos 
milhões de brasileiros. 

Há uma diferença, hoje, em relação aos movi-
mentos passados. Tínhamos, lá, uma representação 
estudantil realmente comprometida com os destinos 
políticos do país. Hoje, ela, como tantas outras, inclu-
sive sindicais, foi cooptada pelo poder. É que esse 
mesmo poder tornou-se mantenedor dessas mesmas 
representações. No financiamento da construção de 
sedes suntuosas, por exemplo. No financiamento de 
eventos que se tornaram, como decorrência, acríti-
cos. Ninguém investe contra seus mantenedores. Sem 
desmerecer o mérito do pleito, o passe livre, ou pela 
metade, tornou-se, por exemplo, item privilegiado na 
agenda das representações estudantis. 

Além disso, há uma visível falta de perspectiva 
na juventude atual. Em outros tempos, nós, jovens, 
tínhamos um objetivo claro: as liberdades democráti-
cas. E sabíamos quem eram os nossos inimigos. Ou 
os inimigos dos nossos ideais. Hoje, há, na juventude 
em geral, uma espécie de crise existencial. Além dis-
so, volto a repetir, a mídia cuida de uma verdadeira 
“lavagem cerebral”, em nome de discutíveis índices 
de audiência. Não informa: forma. E forma segundo 
interesses do mercado, marcados pelo consumismo. 
A grande preocupação, hoje, para uma imensa parce-
la dos jovens, é, por exemplo, alcançar o celular mais 
sofisticado, exibido como sinal de status, de “inclusão” 
e, por que não, de poder. 

Por isso, eu tenho por mim que falar aos jovens, 
nos dias atuais, é, cada vez mais, uma enorme res-

ponsabilidade. A velocidade da informação e a capa-
cidade dos jovens no sentido de acompanhar os avan-
ços tecnológicos fazem com que esse diálogo possa 
se constituir numa temeridade para os que viveram a 
minha geração. No acompanhamento e na apreensão 
das novas tecnologias, há uma sensação nítida de que 
pertencemos a duas espécies humanas distintas. A 
distância entre meu filho e eu, na linguagem tecnoló-
gica, é interplanetária. 

Neste distanciamento cada vez maior, a minha 
geração tenta, pelo menos, discutir com os mais jo-
vens, a partir da nossa experiência, a construção dos 
melhores valores, uma base de sustentação, ou um 
alicerce, para uma edificação mais sólida da vida, para 
suportar os abalos sísmicos da falta de perspectiva, 
da concorrência nem sempre leal e da falta de pudor 
do mercado.

O melhor dos mundos é a união entre a experi-
ência e as novas energias. Não há ação desvinculada 
no tempo e no espaço. Toda ação é fundamentada em 
valores, em elementos internos de cada indivíduo e 
da sociedade como um todo. Esses valores vão sen-
do lapidados ao longo do tempo, nas nossas vidas. 
Passa, portanto, pela família, pela escola, pela igreja, 
pelo grupo social ao qual nós pertencemos, e assim 
por diante.

Na minha geração, esses elementos formado-
res dos valores que conformavam a nossa identidade 
eram muito presentes. Como as mudanças, no meu 
tempo, eram mais lentas, tornava-se muito mais fácil 
a nossa geração assimilar esses valores e, conse-
quentemente, formar a nossa identidade. Tínhamos 
mais tempo para digerir os ensinamentos e transfor-
má-los em ação. 

Hoje não, as mudanças são mais rápidas e mais 
diversificadas. A família, a escola e a Igreja perderam 
espaço na formação dos valores dos meninos e dos 
jovens. Esse espaço foi ocupado, principalmente, pela 
mídia, em um sentido amplo. É interessante perceber 
como era importante, para nós, o chamado “olho no 
olho”, o calor humano, o diálogo. Hoje, os meninos 
têm o mundo a um toque dos dedos, mas vivem mais 
isolados, entre quatro paredes. Eles falam, ao mes-
mo tempo, com uma multidão, mas o sentimento é de 
monólogo. O jovem tem um turbilhão de escolhas na 
ponta dos dedos, mas ele é, cada vez mais, um indi-
víduo, único, com sua história particular. 

Mudaram-se, também, e como consequência, 
os valores. Nós despendíamos as nossas energias, 
principalmente, com o chamado “necessário”. Hoje, a 
grande propaganda tenta imprimir, principalmente na 
cabeça dos jovens, a ideia do supérfluo, do descartá-
vel, do consumismo. O discurso da nossa geração era 
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baseado, fundamentalmente, na ideia do “ser”. Essa 
ideia foi sendo substituída, ao longo do tempo, pela do 
“ter”. Quem quer “ser”, nos nossos dias, tem sempre 
a imagem objetiva do “ter”. Eu quero ser, para ter. E 
ter, para ser. 

Daí, a conformação dos novos valores, mais in-
dividuais, segregacionistas, passageiros, concorrentes 
antes de solidários. Há um vazio de sentido de valo-
res. Não é à toa que sentimentos como solidarieda-
de, compaixão, companheirismo, sejam, hoje, menos 
enraizados. O mesmo ocorre com o sentimento de 
patriotismo. As pessoas buscam o melhor para si, não 
importa onde, e sob que bandeira.

Não estou dizendo, particularmente, deste, ou 
daquele, jovem, ou grupo. Eu me refiro à tendência de 
uma geração. Uma geração que pode até não cobrar 
compensações pelo que faz, mas que não produz am-
bientes que permitam a reciprocidade. Repito, antes 
de ser solidário, ele é obrigado a ser concorrente, até 
mesmo por sobrevivência. Ele sabe que terá que con-
correr, para sobreviver.

Eu não prego, evidentemente, uma volta pura 
e simples ao passado. Nem um ataque ao supérfluo. 
Cada vez mais, estamos embarcados numa viagem 
sem volta à modernidade. Mas, a minha geração não 
pode continuar sem compreender os jovens. Mais do 
que falar à juventude, ouvir as suas histórias, as suas 
preocupações, as suas angústias, as suas expectati-
vas. É por isso que continuamos sendo aprendizes, 
sempre. 

Não se pode negar que está cada vez mais di-
fícil a integração entre gerações, sem resistências. 
Os ritmos são desiguais. Os mais velhos tentam se 
colocar, ora como psicólogos com métodos antigos, 
ora como historiadores, ora como meros contadores 
de história. Na maioria das vezes, memórias vivas, 
enquanto vivem, desta mesma história passada. Não 
cabe mais a afirmação do tipo “olhem, no nosso tem-
po era assim...”. O nosso tempo passou e o tempo 
atual vai passar mais rápido ainda. O que os jovens 
estão aprendendo hoje se transformará, também, em 
história, o mais rápido que se pensa. O obsoletismo, 
hoje, é dinâmico. 

O que preocupa é que, com tamanha rapidez, 
as novas gerações acabem por ficar, cada vez mais, 
sem memória. Sem história. A continuar assim, ela 
não terá, nem mesmo como nós, história para contar. 
Ela viverá o momento. Sobreviverá ao momento. Daí, 
a importância deste diálogo.

Lembro, a propósito, o historiador Eric Hobs-
bawm:

A destruição do passado – ou melhor, 
dos mecanismos sociais que vinculam nossa 

experiência pessoal à das gerações passadas 
– é um dos fenômenos mais característicos e 
lúgubres do final do século XX. Quase todos 
os jovens de hoje crescem numa espécie de 
presente contínuo, sem qualquer relação or-
gânica com o passado público da época em 
que vivem. Por isso, os historiadores, cujo 
ofício é lembrar o que os outros esquecem, 
tornam-se mais importantes que nunca no fim 
do segundo milênio.

Já se vai mais de uma década do novo século, e 
essa afirmação continua cada vez mais atual. No en-
tanto, nós, quando investidos no papel de historiadores, 
temos que compreender a história e, muitas vezes, até 
mesmo reescrevê-la, sob a luz de novos fatos. Repi-
to, nós, geração que vem de mais longe, temos muito 
mais a aprender, do que a ensinar. Se os professores, 
por exemplo, não perceberem isso, poderão ser atro-
pelados pela história. 

Eu tenho percebido alguns sinais de retorno a 
alguns elementos anteriores de formação de valores. 
Por exemplo, uma tendência à volta dos mais jovens 
ao círculo familiar, embora permaneça o semi-círculo 
da TV. Dizem alguns que é por sobrevivência financei-
ra. Exatamente por falta de alternativas de auto-finan-
ciamento. Eu sou mais otimista. Acho que a falta de 
perspectiva, no limite, pode gerar um efeito de retorno 
a situações que já se modificaram. Uma espécie de 
“retirada estratégica”, para retomada de forças, para 
enfrentar desafios cada vez maiores. 

Eu também percebo uma volta à religiosidade. 
Até pouco tempo atrás, parecia que a religião se trans-
formaria, apenas, em refúgio para os mais “antigos”, 
tementes a Deus no final de suas vidas. Os seres hu-
manos pareciam nascer como coroinhas, viver como 
ateus, e morrer como sacristãos. Hoje, entretanto, as 
igrejas, independente da religião ou do credo, estão 
muito mais participativas, quando os eventos são di-
recionados, alegadamente, para a juventude. 

Mas, eu acho que o papel fundamental na forma-
ção dos nossos jovens é, e será, exercido pela escola, 
principalmente as universidades, onde a velocidade do 
conhecimento tem, necessariamente, que fazer esca-
la. Parar, abastecer e se abastecer. É na universidade, 
principalmente, onde se gera o conhecimento, que é 
o motor da nova história. 

A família, por mais aconchegante e participativa 
que ela seja, dificilmente voltará a ser aquele lócus de 
discussão de outros tempos, até mesmo em função 
da sua sobrevivência material. O chamado dia-a-dia 
destes nossos tempos exige, por exemplo, que maior 
parte da família, quando não a totalidade, exerça al-
guma função produtiva e remunerada. Há um tempo 
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cada vez menor que pode ser dedicado a diálogos e 
a convivências familiares. 

A religião sempre teve enormes dificuldades de 
modificar seus dogmas. É evidente que a realidade de 
hoje é muito diferente da de outrora. Por mais que a 
igrejas tenham se modernizado, no sentido de partici-
par, efetivamente, da realidade mutante dos fiéis, ela 
ainda se prende a preceitos que não mudaram, sig-
nificativamente, com o tempo. E, isso, se contrapõe à 
natural inquietude dos jovens. 

Com a universidade é diferente. Ela não só acom-
panha as mudanças. Ela participa delas. Ela as pro-
move. Ela é o foro privilegiado do debate, das discus-
sões, das trocas de experiências, da necessidade e 
dos efeitos dessas mesmas mudanças. 

Daí, a minha fé nos jovens e nas universidades. 
O ambiente que nós, principalmente os mais idosos, 
frequentamos hoje, é mais corroído, em termos de va-
lores. O meu, nem se diga. A política não tem sido boa 
referência para ninguém, principalmente para a juven-
tude. Mas, se a política tem que ser, por definição, a 
melhor de todas as referências, não há como cobrar, 
dos outros segmentos da sociedade, por exemplo, 
comportamento ético, ou qualquer outra boa norma 
de conduta. 

Por isso, eu acho cada vez mais difícil, hoje, os 
jovens buscarem, em nós, como geração, pelo menos 
no campo político, as melhores referências. Elas es-
tão em extinção! Eles têm é que contaminar, no me-
lhor dos sentidos, a política. Voltar a participar, muito 
mais, da política. 

Eu sempre fui um incentivador da atividade po-
lítica. Muitos nomes que hoje ocupam lugares-chaves 
na função pública iniciaram suas trajetórias convida-
dos por mim. Pelo menos aqui, no Rio Grande do Sul. 
Em outros tempos, era necessário, até mesmo, algum 
mecanismo de seleção, para a ocupação de vagas nos 
espaços políticos. Pois bem, nas últimas eleições, eu 
convidei diversas pessoas, para se candidatarem a 
mandatos políticos. Pessoas que, a meu ver, poderiam 
contaminar, positivamente, um ambiente que se sabe 
estar deteriorado. Eu não consegui demover corações 
e mentes, para que se candidatassem, em todos os 
níveis. A política já não encanta, como antes. 

É por isso que eu advogo a ideia de que os jovens 
devem voltar a participar, ainda mais, da política. Fazê-la 
caminhar, porque ela se encontra, hoje, encalhada no 
lamaçal. Na universidade está a geração que mudará 
os rumos deste país. Há pouco o que esperar de nós, 
em termos de ação. No máximo, os baldrames para 
que a juventude erga suas construções. 

O exemplo, a vitalidade, a esperança dos jovens 
não mudarão o comportamento da classe política 

dominante. Ela age segundo os seus próprios inte-
resses. Evidentemente interesses que ela não quer 
modificar. Está aí, por exemplo, a reforma política 
que derrapa há tanto tempo no Congresso! Quem a 
fará? Não será, evidentemente, quem não tem o me-
nor interesse em qualquer mudança. Porque usufrui 
do status quo. 

É preciso, portanto, que os jovens passem a 
dominar a política. Como um ser partidário, eu depo-
sito a minha esperança na juventude dos partidos. E 
ela está nas escolas, principalmente nos bancos da 
universidade. Promovendo o debate do contraditório. 
Não se contentando com o que é, mas lutando pelo 
que deve ser. 

Daí, eu desejo repetir o que tenho dito nas mi-
nhas andanças pelas universidades brasileiras. Os 
jovens têm, a partir de agora, que tomar as rédeas 
da história. Não se contentar, tão somente, com a ci-
ência, enquanto conhecimento do que é. A crise exis-
tencial da juventude de hoje leva a que todos vocês 
busquem, lá no íntimo, a sensibilidade do filósofo. É 
preciso idealizar o dever ser. É preciso que os jovens 
juntem, numa mesma alquimia política, a ciência e a 
filosofia. O ser e o dever ser. E a ponte entre a ciência 
e a filosofia, o ser e o dever ser, deverá ser construída 
com a argamassa do Direito. 

Os futuros dirigentes desta Nação estão, hoje, 
nas salas de aula. E não digo de um futuro longínquo, 
porque a velocidade das transformações aproxima, 
cada vez mais, o porvir e o presente. É que eu também 
não tenho dúvida de que o Direito será o passaporte e 
o “visto de entrada” para a ocupação de espaços, nos 
três poderes da gestão pública. 

Temos, nas universidades, portanto, futuros par-
lamentares e executivos públicos, em todos os níveis e 
em todos os escalões. Mas, o que mais encanta, e o que 
mais me enche de esperança, quando converso com 
estudantes de Direito, é, principalmente, que eles serão, 
proximamente, integrantes do Poder Judiciário.

É que eu tenho certeza de que o maior de todos 
os problemas brasileiros, responsável, inclusive, pela 
corrupção que campeia todos os poderes, inclusive 
o próprio Judiciário, é a impunidade. O país não tem 
falta de leis. Ao contrário: em muitas questões, osten-
tamos um aparato legal melhor que o de outros pa-
íses ditos desenvolvidos. Mas, que de nada vale, se 
não colocado em prática. Se não cumprido. Se não se 
revogarem, muitas vezes nos bastidores, as disposi-
ções em contrário. 

De nada adiantará fazer leis, os professores ob-
terem sucesso no ensinamento dessas mesmas leis, 
se elas permanecerem letras-mortas nas prateleiras 
do Judiciário. Terá sido em vão tamanho esforço, no 
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Congresso, onde eu milito, e na Universidade, onde 
estão os jovens. 

A impunidade no Brasil, ou o não cumprimento 
das leis, não é uma herança histórica, como alguns 
querem nos fazer crer. Muito menos uma herança 
maldita, repassada ao longo de gerações, desde os 
tempos coloniais. Afinal, já se vão quase dois séculos 
a nossa independência. 

Vivemos, na verdade, um déficit de cultura demo-
crática. A democracia, na nossa história, sempre viveu 
de soluços. O que temos que lutar, agora, é para que 
o período atual de liberdades democráticas seja eter-
no. E, para que isso aconteça, de nada adianta fazer 
e aprender leis. É preciso que elas sejam praticadas. 
É um perigo a chamada “anomia social”, quando a 
população, de tanto ver a impunidade, entende que 
há um afrouxamento das normas sociais. Daí, até um 
esgarçamento do tecido social, pode ser, de novo, um 
passo não tão longo. 

Mais do que isso: a lei tem que ser aplicada não 
somente para quem não tem recursos para contratar o 
melhor advogado. E, no contraponto, que o jurista não 
atribua um preço para que a lei seja cumprida. Para 
que ela seja interpretada de acordo com o tamanho do 
seu honorário. Pior do que isso, a custo de qualquer 
tipo de desvio de conduta. 

Busco em “Oração aos Moços”, do mestre Rui 
Barbosa: 

... o direito dos mais miseráveis dos ho-
mens, o direito do mendigo, do escravo, do 
criminoso, não é menos sagrado, perante a 
justiça, que o do mais alto dos poderes. An-
tes, com os mais miseráveis é que a justiça 
deve ser mais atenta, e redobrar de escrúpulo; 
porque são os mais mal defendidos, os que 
suscitam menos interesse, e os contra cujo 
direito conspiram a inferioridade na condição 
com a míngua dos recursos.

Portanto, se a impunidade é o maior dos nossos 
males, e se ela ocorre pela má prática do Direito, aí 
está o grande espaço político dos nossos estudan-
tes de Direito: a luta contra essa mesma impunidade. 
Utilizar os conhecimentos adquiridos nos bancos das 
universidades, para mudar o País. Não há dúvida de 
que se trata de um movimento coletivo. E, nesse sen-
tido, contra a impunidade, a OAB tem capitaneado 
uma luta das mais louváveis. Mas, isso não impede 
a participação individual, de cada um, como advoga-
dos, como promotores ou como juízes. Fazer cumprir 
as leis, indiscriminadamente, para que a impunidade 
não alimente seus descendentes diretos, como a cor-

rupção, a dor nas filas dos hospitais e a escuridão do 
analfabetismo. 

Eu disse, anteriormente, que é uma enorme res-
ponsabilidade falar aos jovens, nos dias atuais, pela 
velocidade das mudanças, difíceis de serem acompa-
nhadas pelas gerações que vêm de mais longe. Mas, 
por essas minhas reflexões, se válidas, a grande res-
ponsabilidade está é com a juventude. 

Como já disse, o que já é percebido por muitos, 
é que a velocidade das transformações do mundo é 
tamanha que, em menos de uma década, quase tudo 
o que hoje é moderno, tornar-se-á obsoleto. É esse o 
mundo que será dirigido pelos jovens de agora. E terá 
que ser um mundo em Estado de Direito. Tarefa cada 
vez mais árdua, porque um mundo com distâncias cada 
vez maiores entre as pessoas e entre as nações. Um 
novo e mais cruel muro a nos separar. De um lado, 
os incluídos, os que conseguirão se adaptar a essas 
transformações e, do outro, a cada vez maior massa 
de excluídos. 

Entre as nações, quem sabe na imposição de um 
novo colonialismo que, como também dizem alguns, é 
o principal motivo das guerras e ocupações recentes, 
como no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, e nos paí-
ses do Norte da África e do Oriente Médio. Entre as 
pessoas, no recrudescimento de uma apartheid social 
em escala crescente.

Talvez em nenhum outro momento da história 
mundial, o Direito tenha sido tão importante. O Direi-
to como ciência jurídica, ciência social, ciência po-
lítica. Mais que uma nova história, talvez estejamos 
construindo uma nova geografia. Quem sabe, então, 
tenhamos também que desenhar uma nova filoso-
fia. Uma nova sociologia. Uma nova economia. Uma 
nova política. 

São essas as grandes preocupações demons-
tradas pela Universidade de Caxias do Sul, desde a 
sua criação. Uma história que eu tive a honra de viver. 
Neste nosso tempo, me emociona o convite para uma 
“Aula Magna”. Não posso fugir, entretanto, à lembrança, 
embora há tantos anos, a igual honraria do chamado 
para a aula inaugural daquela mesma faculdade, como 
primeiro professor de Economia Política. Depois, Socio-
logia, na Faculdade de Filosofia, conduzido pelo Bispo 
de Caxias do Sul, Dom Benedito Zorzi. 

Pois é, Economia, Sociologia, Filosofia, Política, 
Direito. Ainda bem que, embora tantas, tamanhas e tão 
rápidas mudanças, a Faculdade de Direito e a Univer-
sidade de Caxias não tenham mudado, na essência. 
Daí, o orgulho de ter voltado àquela minha casa. Daí, 
a minha esperança, sempre renovada, na juventude. 
Daí, a minha certeza de um país que não é mais do 
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futuro. É de aqui e do agora. Um país de todos os jo-
vens. De todos nós. De todos! 

Foi este o teor da minha aula magna, na Facul-
dade de Direito de Caxias do Sul. Teria sido este o 
mesmo conteúdo, se estivesse em qualquer faculda-
de, de todas as universidades do país. De todas as 
escolas. De todos os lugares onde eu possa dialogar 
com os jovens. Aprendendo sempre, muito mais que 
ensinando. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, no último dia 17 de março, 
o caderno de turismo do jornal O Globo trouxe um 
artigo que eu repercuto, neste Plenário, com a maior 
satisfação.

Intitulado “A conquista de um gigante chamado 
Monte Roraima”, o artigo reitera o forte apelo turístico 
das atrações naturais do Estado de Roraima, mais es-
pecificamente dessa montanha que, sem dúvida, está 
entre as mais belas do continente.

O Monte Roraima, com seus 2.734 metros, ocu-
pa apenas o oitavo lugar entre as montanhas mais 
altas do Brasil. Porém, Sr. Presidente, em termos de 
beleza, de poder de arrebatamento e de riqueza em 
espécimes exóticos da flora e da fauna, arrisco-me a 
dizer que o Monte Roraima é imbatível.

Situado na tríplice fronteira entre Brasil, Venezue-
la e Guiana, e estrela maior de um parque nacional 
criado em 1989 pelo Presidente José Sarney, o Monte 
Roraima, do alto de seus dois bilhões de anos, é uma 
das formações rochosas mais antigas do planeta. O 
Monte Roraima, assim, é muito mais antigo que a pró-
pria deriva continental, e suas pedras testemunharam, 
portanto, a separação dos continentes americano e 
africano, ocorrida, calculam os cientistas, há cerca de 
150 milhões de anos.

Uma das características mais marcantes do Mon-
te Roraima é sua forma de mesa, que naquela região 
recebe o nome de tepui. O Roraima é o maior e o 
mais belo dos tepuis amazônicos, e seu platô, de 31 
quilômetros quadrados, é o habitat de espécimes da 
fauna e da flora que não podem ser encontradas em 
nenhuma outra região do planeta.

A beleza, o exotismo e as peculiaridades do Monte 
Roraima seduzem viajantes, exploradores, cientistas 
e aventureiros do mundo inteiro há gerações. O mais 
notável tepui sul-americano serviu de cenário e fonte 
de inspiração a diversos relatos de viagem, roman-
ces e filmes, dentre os quais se destaca, de produção 
recente, o filme “Up – Altas Aventuras”, dos estúdios 

Disney/Pixar, vencedor do Oscar de melhor animação 
em 2010.

É claro, Sr. Presidente, que tantos atrativos con-
centrados em um só lugar se reverteram, com o tem-
po, em forte interesse turístico, especialmente numa 
época como a nossa, em que o turismo ecológico e 
de aventura vem crescendo intensamente.

De fato, o Monte Roraima recebe cerca de 3 mil 
turistas por ano, atraídos pela beleza da paisagem, pelo 
desafio de enfrentar os vários dias de caminhada até 
o topo da montanha e pela chance de admirar espetá-
culos da natureza como o Salto Angel, a maior queda 
d’água do mundo, com 979 metros de altura.

O que nos entristece, Sr. Presidente, é o fato de 
que menos de 10% desses 3 mil visitantes anuais se-
jam brasileiros. A maioria dos turistas que exploram 
anualmente o Monte Roraima é composta de vene-
zuelanos e europeus. É bem verdade que, da área 
ocupada pelo platô, apenas 5% está em território bra-
sileiro, e que o caminho de acesso ao cume é feito a 
partir do território venezuelano. Porém, a burocracia 
para fazer a travessia para a Venezuela é mínima, e a 
autorização para a subida do Monte Roraima, exigida 
pelo governo venezuelano, é fornecida pelas próprias 
operadoras de ecoturismo brasileiras que vêm organi-
zando, há anos, excursões periódicas e bem sucedidas 
ao Monte Roraima.

Não há, portanto, Sr. Presidente, desculpa para 
que os brasileiros se furtem de conhecer o Monte Ro-
raima e a belíssima região dos tepuis amazônicos, 
aproveitando, é claro, para explorar a riqueza natural 
e cultural do meu Estado de Roraima – que, aliás, re-
cebeu esse nome em homenagem ao Monte Roraima, 
e não o contrário, como seria de se imaginar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Assim, vou concluir os trabalhos desta sessão 
hoje aqui, no plenário do Senado da República.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 511, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 7, de 2011, que autoriza a 
criação da Empresa de Transporte Ferroviário de 
Alta Velocidade S.A. – ETAV; estabelece medidas 
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voltadas a assegurar a sustentabilidade econômi-
co-financeira do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social – BNDES; dispõe sobre 
a autorização para garantia do financiamento do 
Trem de Alta Velocidade – TAV, no trecho entre os 
Municípios do Rio de Janeiro – RJ e Campinas – 
SP; e dá outras providências.

(Lida no Senado Federal no dia 7-4-2011)
Relator revisor: Senadora Marta Suplicy
(Sobrestando a pauta a partir de: 2-2-2011)
Prazo final prorrogado: 17-4-2011

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 105, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 105, de 2011, de autoria 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
aprova a Programação Monetária para o ter-
ceiro trimestre de 2010.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 106, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 106, de 2011, de au-
toria da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que aprova a Programação Monetária para o 
quarto trimestre de 2010.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 107, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 107, de 2011, de autoria 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2011.

5 
PARECER Nº 52, DE 2011

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
52, de 2011, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, que submete à apreciação do Sena-
do Federal a indicação do Senhor MARCOS 
PAULO VERISSIMO para exercer o cargo de 
Conselheiro do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – CADE do Ministério da 
Justiça, na vaga do Senhor Fernando de Ma-
galhães Furlan.

6 
PARECER Nº 53, DE 2011

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
53, de 2011, de autoria da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que submete à apreciação do Se-
nado Federal a indicação do Senhor ELVINO DE 
CARVALHO MENDONÇA para exercer o cargo de 
Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – CADE do Ministério da Justiça, na 
vaga do Senhor César Costa Alves de Mattos.

7 
REQUERIMENTO Nº 271, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 271, de 2011, de autoria do Senador Acir Gur-
gacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 3, de 2007 (tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado nº 153, de 2007), 
além da Comissão constante do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária.

8 
REQUERIMENTO Nº 280, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 280, de 2011, de autoria do Senador Acir Gur-
gacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 561, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrá-
ria (fiscalização de contratos de obras e serviços 
de engenharia, arquitetura e agronomia).

9 
REQUERIMENTO Nº 281, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 281, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 606, de 2007, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricul-
tura e Reforma Agrária (alterações no Fundo 
Nacional de Meio Ambiente).

10 
REQUERIMENTO Nº 282, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 282, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 632, de 2007, além da 
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Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária (benefícios fiscais 
a setores exportadores).

11 
REQUERIMENTO Nº 285, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 285, de 2011, de autoria do Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 204, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho ini-
cial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Constituição, Justiça e Cidadania (promoções 
na carreira militar).

12 
REQUERIMENTO Nº 298, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 298, de 2011, de autoria do Sena-
dor Wellington Dias, solicitando a tramitação 

conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 4, 
de 2009, com o Projeto de Lei do Senado nº 
94, de 2011, por regularem a mesma maté-
ria (institui o dia 13 de março, dia da Batalha 
do Jenipapo, no calendário das efemérides 
nacionais).

13 
REQUERIMENTO Nº 299, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 299, de 2011, de autoria do Sena-
dor Humberto Costa, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2011, além 
das Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Sociais (altera o Código Penal).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 10 
minutos.)
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Ata da 47ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 12 de abril de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, e dos Srs. João Vicente Claudino, 
Eduardo Suplicy, João Pedro, Paulo Paim, Jayme Campos e Ivo Cassol

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-
se às 22 horas e 18 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Há número regimental. Declaro aberta a 

sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2011

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setem-
bro de 1997, para disciplinar a realização 
de eleições primárias para a escolha do 
candidato a Presidente da República.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 

1997, passa a vigorar acrescido do art. 7-A, com a 
seguinte redação:

Art. 7º-A. A escolha do candidato a Presi-
dente da República poderá ser feita mediante 
realização de eleições primárias, conforme as 
normas estabelecidas no estatuto do partido e 
atendendo aos seguintes pressupostos:

I – a partir de 1º de abril até o primei-
ro domingo de junho do ano da eleição, dia 
em que se realizarão as eleições primárias, 
os pré-candidatos poderão fazer campanha 
eleitoral, não constituindo infração eleitoral o 
pedido de votos;

II – a Justiça Eleitoral poderá acompa-
nhar todo o processo de escolha do candi-
dato, expedindo o Tribunal Superior Eleitoral 
as instruções necessárias à sua realização e 
fiscalização.

III – os meios de comunicação pode-
rão realizar debates entre os pré-candidatos, 
observando-se, no que couber, o disposto no 
art. 36-A;

IV – o candidato escolhido nas eleições 
primárias deverá ter a sua candidatura forma-
lizada pela convenção, para fins de registro 
junto à Justiça Eleitoral.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, observado o disposto no art. 16 da Cons-
tituição Federal.

Justificação

O nosso objetivo é instituir a eleição primária, no 
âmbito partidário, para a escolha do candidato a Pre-
sidente da República.

Trata-se de proposta que objetiva ampliar o nú-
mero de participantes que tomarão a importante deci-
são de escolher o candidato do partido para concorrer 
à eleição presidencial, reduzindo, por conseguinte, o 
poder das cúpulas partidárias que, muitas vezes, fa-
zem essa escolha mediante barganhas ou acordos 
espúrios.

Não pretendemos obrigar os partidos a realizarem 
eleições primárias, mas, sim, propiciar as condições 
materiais e institucionais para que os partidos possam 

optar por fazê-las, mediante a assistência da Justiça 
Eleitoral que garanta aos partidos e coligações os 
meios e a lisura necessários ao processo de escolha 
do seu candidato a Presidente da República.

Não obstante a autonomia partidária assegura-
da pela nossa Lei Maior, o processo de escolha de 
candidato na eleição primária deve ser conduzido e 
fiscalizado pela Justiça Eleitoral para que tenha total 
credibilidade junto à sociedade.

A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 – Lei 
das Eleições – já prevê em seu art. 36-A, introduzido 
pela Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 2009 –, a 
realização de prévias partidárias. O nosso projeto vai, 
assim, ao encontro das recentes alterações na Lei 
Eleitoral, propondo uma disciplina específica para a 
realização dessas prévias, limitada, no entanto, à es-
colha do candidato a Presidente da República

Não há dúvida que a nossa inspiração é o modelo 
americano que propicia, a cada quatro anos, o confronto 
de idéias entre os candidatos do mesmo partido para 
que possa ser escolhido um que concorrerá à Presi-
dência da República já tendo as suas idéias aprovadas 
pela maioria dos simpatizantes de sua legenda.

De outro lado, as nossas diferenças histórico-
políticas em relação aos Estados Unidos da América 
não recomendam que meramente transplantemos o 
seu modelo de eleições primárias, haja vista o nosso 
sistema eleitoral contar com uma Justiça Eleitoral que 
assume a responsabilidade pela condução de nosso 
processo eleitoral em todas as suas fases.

Diante do exposto, esperamos seja o projeto 
bem acolhido por todos os Pares que, acreditamos, 
comungam com as nossas idéias de que a democra-
cia participativa deve começar no seio do partido em 
razão de ser ele, a nosso ver, o tirocínio da cidadania.– 
Senador Alvaro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Texto compilado 
Mensagem de veto

Estabelece normas para as eleições.

O Vice Presidente da República no exercício do 
cargo de Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

Disposições Gerais

Art 1º As eleições para Presidente e Vice-Presi-
dente da República, Governador e Vice-Governador de 
Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, 
Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, De-
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putado Distrital e Vereador dar-se-ão, em todo o País, 
no primeiro domingo de outubro do ano respectivo.

Parágrafo único. Serão realizadas simultanea-
mente as eleições: 
....................................................................................

Art. 7º As normas para a escolha e substituição 
dos candidatos e para a formação de coligações serão 
estabelecidas no estatuto do partido, observadas as 
disposições desta Lei.

§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao 
órgão de direção nacional do partido estabelecer as 
normas a que se refere este artigo, publicando-as no 
Diário Oficial da União até cento e oitenta dias antes 
das eleições.

§ 2º Se a convenção partidária de nível inferior se 
opuser, na deliberação sobre coligações, às diretrizes 
legitimamente estabelecidas pela convenção nacional, 
os órgãos superiores do partido poderão, nos termos 
do respectivo estatuto, anular a deliberação e os atos 
dela decorrentes. 

§ 3º Se, da anulação de que trata o parágrafo an-
terior, surgir necessidade de registro de novos candida-
tos, observar-se-ão, para os respectivos requerimentos, 
os prazos constantes dos §§ 1º e 3º do art. 13.

§ 2o Se a convenção partidária de nível inferior se 
opuser, na deliberação sobre coligações, às diretrizes 
legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção na-
cional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse 
órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. 
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
....................................................................................

LEI Nº 12.034, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009

Mensagem de veto

Altera as Leis nos 9.096, de 19 de se-
tembro de 1995 – Lei dos Partidos Políticos, 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que esta-
belece normas para as eleições, e 4.737, de 
15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei: 

Art. 1o Esta Lei altera as Leis nos 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
e 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral. 

Art. 2o A Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e 
trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário 
municipal, estadual ou nacional que tiver dado cau-
sa ao não cumprimento da obrigação, à violação de 
direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, ex-

cluída a solidariedade de outros órgãos de direção 
partidária.” (NR) 

“Art. 19.  .............................................................  

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 157, DE 2011

Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº. 
8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir 
a movimentação da conta vinculada do tra-
balhador junto ao FGTS para o pagamen-
to de prestações ou amortização de saldo 
devedor de financiamento concedido aos 
estudantes de ensino superior, nas condi-
ções em que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº. 8.036, de 11 de maio 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so XVI:

“Art. 20.  ................................................
 ..............................................................
XVIII – pagamento de juros, amortização 

ou liquidação do contrato de financiamento de 
encargos educacionais junto a instituição de 
ensino superior para o trabalhador ou seus de-
pendentes, desde que o rendimento do traba-
lho do titular da conta vinculada seja igual ou 
superior a R$ 1.000,00 (mil reais) e inferior a 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS, apesar de se constituir patrimô-
nio privado de seu titular, só pode ser movimentada 
em situações específicas. Trata-se, em realidade, de 
uma poupança forçada do trabalhador, cujos recursos 
só serão acessíveis nas hipóteses de demissão sem 
justa causa, doença grave, falecimento ou aquisição 
da moradia própria.

O objetivo do presente projeto de lei é permitir 
que os trabalhadores de renda média possam utilizar 
os recursos de suas contas vinculadas no pagamento 
das prestações, na amortização ou na liquidação do 
saldo de financiamento de encargos educacionais junto 
a instituições privadas de ensino superior.

Tal medida contribuirá para a ampliação das pos-
sibilidades de acesso do próprio trabalhador ou de seus 
dependentes ao ensino superior, aumentando suas 
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oportunidades de emprego e ascensão profissional. 
Constituir-se-á, também, em garantia adicional para 
a concessão desses créditos.

Tendo em vista o elevado alcance social desta 
proposição, temos a certeza de contar com o apoio 
dos ilustres Pares à sua aprovação. – Senadora Eu-
nício Oliveira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

....................................................................................
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS 

poderá ser movimentada nas seguintes situações:
I – despedida sem justa causa, inclusive a indire-

ta, de culpa recíproca e de força maior; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)

II – extinção total da empresa, fechamento de 
quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agên-
cias, supressão de parte de suas atividades, ou ain-
da falecimento do empregador individual sempre que 
qualquer dessas ocorrências implique rescisão de con-
trato de trabalho, comprovada por declaração escrita 
da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão 
judicial transitada em julgado; 

II – extinção total da empresa, fechamento de 
quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, 
supressão de parte de suas atividades, declaração de 
nulidade do contrato de trabalho nas condições do art. 
19-A, ou ainda falecimento do empregador individual 
sempre que qualquer dessas ocorrências implique res-
cisão de contrato de trabalho, comprovada por decla-
ração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, 
por decisão judicial transitada em julgado; (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

III – aposentadoria concedida pela Previdência 
Social; 

IV – falecimento do trabalhador, sendo o saldo 
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados 
perante a Previdência Social, segundo o critério ado-
tado para a concessão de pensões por morte. Na falta 
de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da 
conta vinculada os seus sucessores previstos na lei 
civil, indicados em alvará judicial, expedido a requeri-
mento do interessado, independente de inventário ou 
arrolamento; 

V – pagamento de parte das prestações decor-
rentes de financiamento habitacional concedido no 
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 
desde que: 

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) 
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma 
empresa ou em empresas diferentes; 

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, 
durante o prazo de 12 (doze) meses; 

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 
(oitenta) por cento do montante da prestação; 

VI – liquidação ou amortização extraordinária do 
saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas 
as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, 
dentre elas a de que o financiamento seja concedido 
no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) 
anos para cada movimentação; 

VII – pagamento total ou parcial do preço da 
aquisição de moradia própria, observadas as seguin-
tes condições: 

VII – pagamento total ou parcial do preço de 
aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de 
interesse social não construído, observadas as se-
guintes condições: (Redação dada pela Lei nº 11.977, 
de 2009)

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 
3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na 
mesma empresa ou empresas diferentes; 

b) seja a operação financiável nas condições vi-
gentes para o SFH; 

VIII – quando permanecer 3 (três) anos ininter-
ruptos, a partir da vigência desta lei, sem crédito de 
depósitos; 

VIII – quando o trabalhador permanecer três anos 
ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do 
regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser 
efetuado a partir do mês de aniversário do titular da 
conta. (Redação dada pela Lei nº 8.678, de 1993)

IX – extinção normal do contrato a termo, inclu-
sive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei 
nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974; 

X – suspensão total do trabalho avulso por perí-
odo igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada 
por declaração do sindicato representativo da catego-
ria profissional. 

XI – quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes for acometido de neoplasia maligna. (In-
cluído pela Lei nº 8.922, de 1994)

XII – aplicação em quotas de Fundos Mútuos 
de Privatização, regidos pela Lei n° 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de 
50 % (cinqüenta por cento) do saldo existente e dis-
ponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção. 
(Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997) (Vide Decreto nº 
2.430, 1997)

XIII – quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes for portador do vírus HIV; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
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XIV – quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes estiver em estágio terminal, em razão de 
doença grave, nos termos do regulamento; (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

XV – quando o trabalhador tiver idade igual ou 
superior a setenta anos. (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 2.164-41, de 2001)

XVI – necessidade pessoal, cuja urgência e gra-
vidade decorra de desastre natural, conforme disposto 
em regulamento, observadas as seguintes condições: 
(Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004) Regulamento 
Regulamento

a) o trabalhador deverá ser residente em áreas 
comprovadamente atingidas de Município ou do Dis-
trito Federal em situação de emergência ou em esta-
do de calamidade pública, formalmente reconhecidos 
pelo Governo Federal; (Incluído pela Lei nº 10.878, 
de 2004)

b) a solicitação de movimentação da conta vincu-
lada será admitida até 90 (noventa) dias após a publica-
ção do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, 
da situação de emergência ou de estado de calamidade 
pública; e (Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)

c) o valor máximo do saque da conta vinculada 
será definido na forma do regulamento. (Incluído pela 
Lei nº 10.878, de 2004)

XVII – integralização de cotas do FI-FGTS, res-
peitado o disposto no art. 5o, inciso XIII, alínea “i”, per-
mitida a utilização máxima de dez por cento do saldo 
existente e disponível na data em que exercer a opção. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 349, de 2007)

XVII – integralização de cotas do FI-FGTS, res-
peitado o disposto na alínea i do inciso XIII do caput 
do art. 5o desta Lei, permitida a utilização máxima de 
10% (dez por cento) do saldo existente e disponível 
na data em que exercer a opção. (Incluído pela Lei nº 
11.491, de 2007)

XVII – integralização de cotas do FI-FGTS, res-
peitado o disposto na alínea i do inciso XIII do art. 5o 
desta Lei, permitida a utilização máxima de 30% (trin-
ta por cento) do saldo existente e disponível na data 
em que exercer a opção. (Redação dada pela Lei nº 
12.087, de 2009)
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 

publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que passo 
a ler.

É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – SP) 
– A Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo 
de cinco dias úteis, perante a Mesa, para recebimento de 
emendas ao Projeto de Resolução nº 14, de 2011.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, peço a minha 
inscrição como Líder. Creio que já chegou à Mesa a 
indicação para que eu fale pela Liderança do PTB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Já chegou, Senador Mozarildo. V. Exª está 
inscrito pelo PTB.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, peço que 
seja inscrito em primeiro lugar para uma comunica-
ção inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Geovani.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Pela ordem, Srª Presidente. Inscrevo-me para falar pela 
Liderança na condição de 1º Vice-Líder do PMDB e na 
ausência da Liderança no painel.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª está inscrito pela Liderança do PMDB.

Com a palavra o primeiro orador inscrito do dia, 
Senador Wilson Santiago, do PMDB.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Srª Presidente, se o Regimento permitir inverter com 
o companheiro...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não há problema algum.

Então, pela Liderança, tem a palavra o Senador 
Mozarildo e, em seguida, V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-

dente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, 
quero hoje fazer um registro que para mim é muito 
caro e, ao mesmo tempo, me emociona. Hoje é o Dia 
do Obstetra, data comemorada em todo o mundo e 
mesmo no país. 

E o que é o obstetra? É o profissional responsável 
pelo fato mais importante na vida de uma mulher, que 
é o nascimento de um filho, enfim de uma nova vida.

A obstetrícia é o ramo da medicina que estuda a 
reprodução na mulher. Investiga a gestação, o parto e 
o puerpério nos seus aspectos fisiológicos e patológi-
cos. O obstetra é o médico especialista que cuida do 
desenvolvimento do feto, além de prestar assistência à 
mulher nos períodos da gravidez e pós-parto – que nós 
chamamos de puerpério. O termo “obstetrícia” vem da 
palavra latina obstetrix ,que é derivada do verbo obs-
tare (ficar ao lado). No tempo de faculdade era comum 
a gozação de que o obstetra era apenas um observa-
dor da natureza; enquanto a mulher tinha seu filho, o 
obstetra ficava ao lado observando. Para alguns, seria 
relativo à “mulher assistindo à parturiente” ou “mulher 
que presta auxílio” – segundo informações de minha 
mãe, todos os partos dela foram feitos por uma partei-
ra. As mulheres é que cuidavam dos partos.

O santo protetor dos recém-nascidos é São Zenão 
de Verona, e já que o obstetra é, na maioria das vezes, o 
grande responsável pelo nascimento de um bebê, a mesma 
data foi reservada para homenagear esse profissional.

Esse santo nasceu por volta do ano 300 d.C. na Mau-
ritânia, norte da África. Conta a lenda que, ainda recém-
nascido, as fadas, por travessura, roubaram-no e colocaram 
em seu lugar uma criança feia. Ele foi bispo da cidade de 
Verona, na Itália, e também é considerado o padroeiro das 
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crianças que estão aprendendo a andar e dos pescadores. 
São Zenão morreu no dia 12 de abril de 371.

O médico acompanha a gravidez desde o primeiro 
dia da gestação através do pré-natal. E aqui é impor-
tante ressaltar que, talvez, o trabalho mais importante 
do obstetra seja justamente cuidar do pré-natal, que 
envolve uma série de exames e orientação nutricional 
para que o feto se desenvolva com saúde. O objetivo 
desse tratamento é que a gravidez não apresente ris-
co para a mãe nem para o feto. Além disso, seguir a 
orientação do obstetra e ter um bom acompanhamento 
pré-natal também reduz as chances de aborto.

A gestação é um tempo único, um tempo de pro-
teger e também de sentir-se protegida, tempo de se 
preparar para receber o melhor presente da vida.

A obstetrícia, enquanto conjunto de práticas, teve 
sua origem no conhecimento acumulado pelas partei-
ras – aqui a minha homenagem às parteiras de todo 
o Brasil, que hoje são treinadas, são preparadas para 
agirem realmente como parteiras, recebendo instru-
mental adequado, material adequado para fazer um 
parto com segurança –, sendo a participação destas 
predominantemente feminina. Desconhecem-se regis-
tros na literatura feitos pelas parteiras em relação aos 
primórdios da sua prática. 

Um dos paradigmas que existiam na assistência 
ao parto era que a parturição se devia a um processo 
natural, fazendo com que, por muito tempo, a prática 
médico-cirúrgica permanecesse latente, bem como a 
participação masculina no parto – na assistência ao 
parto é relativamente recente.

O nascimento da obstetrícia sob tutela cirúrgica di-
recionou um saber mais voltado para a técnica, deixando 
de lado as particularidades da gestação e do parto. 

Eu não vou ler tudo, Senadora Marta, mas peço que 
seja considerado na íntegra este meu pronunciamento. Mas 
eu ainda vou fazer algumas observações sobre o tema, 
até porque eu fui o obstetra que fez o parto dos meus três 
filhos. Contrariando a recomendação ética, fiz o parto dos 
meus três filhos, fui obstetra da minha própria esposa.

Chamo atenção para um fato para valorizar essa 
especialidade. Trata-se de uma distorção sobre a qual 
é fundamental refletirmos. 

Olhe quanto paga o SUS, Senador Vital, por um 
parto normal: R$403. E quanto ele paga por uma ce-
sariana? R$545. Esse valor próximo ao da cesariana 
seria para estimular a prática do parto normal, mas teve 
efeito contrário, porque, sendo equivalentes os valores 
pagos para o parto normal e para a cesariana, é evi-
dente que, tanto a paciente quanto o médico, optam 
pela cesariana. A estatística mostra que a incidência 
de cesariana no Brasil é muito alta, e está aqui a raiz 
do problema. O médico vai perder muitas horas num 

parto normal, a mulher não quer passar tantas horas 
sofrendo contrações, e termina que a opção é pela ce-
sariana, ainda que esta não seja a melhor opção.

É importante notar que, nos planos de saúde, não 
muda muito. O valor de um parto normal num plano de 
saúde é de R$973 e o de uma cesariana é de R$1.445. 
Estou chamando a atenção para valores ainda que não 
seja essa a ênfase do médico. A preocupação maior do 
obstetra não é quanto ele vai receber depois de fazer um 
parto, uma cesariana ou qualquer procedimento que vise 
resguardar a vida de suas parturientes e dos recém-nas-
cidos, mas é evidente que, infelizmente, isso causa uma 
distorção na atuação dos profissionais dessa área. 

Peço o registro desses dados e espero futura-
mente abordá-lo profundamente.

Srª Presidente, também peço que conste como 
parte do meu pronunciamento de hoje a relação dos 
médicos obstetras do meu Estado de Roraima. É uma 
homenagem a todos aqueles que ainda hoje praticam 
a obstetrícia no meu Estado. Se eu estivesse ainda 
exercendo a profissão, seria o obstetra mais antigo do 
Estado, mas, como não o faço mais, homenageio to-
dos os que ainda estão lá exercendo essa prática que 
considero uma das mais bonitas da medicina: você 
tem a vida da parturiente nas suas mãos e, ao mesmo 
tempo, tem a vida do recém-nascido.

Repito: foi para mim uma grande honra, ainda 
que tenha contrariado as recomendações, ter sido 
obstetra da minha própria esposa, ter feito o parto dos 
meus três filhos.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, hoje, no dia 12 de abril, é comemo-
rado o Dia do Obstetra, profissional responsável pelo 
fato mais importante na vida de uma mulher, o nasci-
mento de um filho, de uma nova vida.

A obstetrícia é o ramo da medicina que estuda 
a reprodução na mulher. Investiga a gestação, o parto 
e o puerpério nos seus aspectos fisiológicos e pato-
lógicos. O obstetra é o médico especialista que cuida 
do desenvolvimento do feto, além de prestar assis-
tência à mulher nos períodos da gravidez e pós-parto 
(puerpério). O termo “obstetrícia” vem da palavra latina 
“obstetrix”, que é derivada do verbo “obstare” (ficar ao 
lado). Para alguns, seria relativo à “mulher assistindo 
à parturiente” ou “mulher que presta auxílio”.

O santo protetor dos recém-nascidos é São Zenão 
de Verona, e já que o obstetra é, na maioria das vezes, o 
grande responsável pelo nascimento de um bebê, a mes-
ma data foi reservada para homenagear este profissional. 
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São Zenão de Verona nasceu por volta do ano 300 d.C. na 
Mauritânia, norte da África. Conta a lenda que, ainda recém-
nascido, as fadas, por travessura, o roubaram e colocaram 
em seu lugar uma criança feia. Ele foi bispo da cidade de 
Verona, na Itália, e também é considerado o padroeiro das 
crianças que estão aprendendo a andar e dos pescadores. 
São Zenão morreu no dia 12 de abril de 371.

O médico acompanha a gravidez desde o primei-
ro dia da gestação através do Pré-Natal, que envolve 
uma série de exames e orientação nutricional, para 
que o feto se desenvolva com saúde. O objetivo do 
tratamento é que a gravidez não apresente risco para 
a mãe nem para o feto. Além disso, seguir a orientação 
do obstetra e ter um bom acompanhamento Pré-Natal 
também reduz as chances de aborto.

A gestação é um tempo único. Um tempo de pro-
teger e também de sentir-se protegida. Tempo de se 
preparar para receber o melhor presente da vida.

A obstetrícia, enquanto conjunto de práticas toco-
lógicas, teve sua origem no conhecimento acumulado 
pelas parteiras, sendo a participação destas predomi-
nantemente feminina. Desconhece-se registros na lite-
ratura feitos pelas parteiras em relação aos primórdios 
da sua prática. Um dos paradigmas que existiam na 

assistência ao parto era que a parturição se devia a um 
processo natural, fazendo com que, por muito tempo, 
a prática médico-cirúrgica permanecesse latente, bem 
como a participação masculina no parto.

O nascimento da obstetrícia sob tutela cirúrgica 
direcionou um saber mais voltado para a técnica dei-
xando de lado as particularidades da gestação e do 
parto. O fórcipe obstétrico foi o evento influenciador 
na aceitação da obstetrícia como uma área técnica 
e científica, onde foi incorporado o conceito de que 
o parto era perigoso e a presença de um médico era 
imprescindível, inaugurando o estopim da disputa pro-
fissional entre médicos e parteiras.

No Brasil, o declínio da prática da parteira no final do 
século XIX ocorreu quando se instalou o paradigma médico 
de que a atenção ao parto é estritamente intervencionista. 
Ginecologia e Obstetrícia constitui 11,8% das sessenta e 
cinco especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal 
de Medicina como especialidades médicas.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Belas palavras sobre a profissão do obstetra, 
Senador Mozarildo Cavalcanti!

Concedo a palavra ao Senador Wilson Santiago, 
como orador inscrito.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs. 
Senadores, demais Srªs Senadoras, companheiros 
desta Casa, considero o Programa Universidade para 
Todos, o ProUni, Senador Eduardo Suplicy, uma das 
melhores iniciativas tomadas pelo Governo Federal 
na última década. E tenho boas razões para isso. A 
principal delas reside no fato de que o Programa iden-
tifica e corrige, ao menos em parte, uma desigualda-
de muito grande existente nas condições de acesso 
ao ensino superior no Brasil. É que, infelizmente, não 
bastassem os obstáculos naturalmente decorrentes 
da pobreza, os estudantes carentes, em sua maioria 
egressos da escola pública, ainda apresentam menor 
nível de preparação escolar em comparação com os 
que têm meios de estudar numa instituição particular 
de ensino médio. Esse é um dos motivos pelos quais 
o aluno pobre, de modo absolutamente injusto, tem 
menos chance de ingressar em uma universidade pú-
blica, Senador Vital do Rêgo.

Por isso, o ProUni reserva, junto às instituições de 
ensino superior privadas, vagas que serão disputadas 
apenas pelo segmento estudantil menos favorecido, 
por meio da nota obtida no Exame Nacional de Ensi-
no Médio (Enem), obedecidas algumas das condições 
preliminares. Uma delas é que o pretendente ao bene-
fício seja egresso da escola pública ou tenha cursado 
a escola privada na condição de bolsista integral. Ou-
tra condição é que a renda média familiar seja de até 
um e meio salário mínimo; nesse caso, o estudante 
está habilitado a receber uma bolsa integral de estu-
dos, pelo período de duração do curso. Por sua vez, 
estudantes cuja família tenha renda média situada na 
faixa entre um e meio e três salários mínimo somente 
poderão ser contemplados com bolsas parciais, que 
são de 25% ou de 50% do valor da mensalidade, Se-
nadora Marta Suplicy.

Os custos do Programa são suportados por in-
centivos decorrentes da compensação do Imposto de 
Renda da Pessoa Física, a Contribuição Sobre o Lucro 
Líquido das Empresas (CSLL) e PIS/Cofins. Trata-se, 
portanto, de um programa oneroso para o Tesouro Na-
cional, ainda que de forma indireta, ou seja, por meio 
da renúncia de receita.

Desde sua primeira edição, em 2005, até hoje, 
o ProUni já ofereceu mais de 1,1 milhão de bolsas de 
estudo, das quais 650 mil são integrais. São números 

realmente significativos, que justificam a opinião que 
enunciei sobre o programa no início deste meu pronun-
ciamento, quando o considerei uma das mais importan-
tes iniciativas governamentais tomadas, com certeza, 
Senador Paulo Paim, nas gestões anteriores. Entretan-
to, alguns pontos do Programa merecem reparo, uma 
vez que consubstanciam problemas concretos que ele 
apresenta após seis anos de execução, a despeito da 
série de aperfeiçoamentos levada a efeito pelo Minis-
tério da Educação, no decurso desse período.

Inicialmente, há certo desequilíbrio na partici-
pação relativa das bolsas integrais, em relação ao 
montante de benefícios distribuídos. É evidente que, 
ao consultar as estatísticas relativas ao Programa, es-
peraríamos encontrar uma significativa superioridade 
da modalidade integral sobre a parcial. Não foi isso, 
entretanto, que os números revelaram. De fato, Se-
nador Vital do Rêgo e Senador Mozarildo Cavalcanti, 
de 2005 a 2010, ou seja, nos primeiros seis anos de 
execução do Programa, o montante de bolsas integrais 
representa pouco mais de 57% do total de estudantes 
beneficiados, especificamente os mais carentes. Isso 
significa que um contingente certamente mais nume-
roso de estudantes – ou seja, daqueles cuja renda mé-
dia familiar mensal não ultrapassa um e meio salário 
mínimo – está sendo contemplado de modo inferior 
à sua representatividade no universo dos estudantes 
pleiteantes. Isso não é correto, todos reconhecemos. 
Mais ainda: segundo revelou o próprio Ministro da 
Educação, Fernando Haddad, à Comissão de Edu-
cação do Senado Federal, em 15 de março do mês 
passado, são justamente as bolsas parciais que vêm 
encontrando maior dificuldade em serem preenchidas. 
Certamente, colabora para esse quadro o receio que 
tem o estudante de não conseguir pagar o restante da 
parcela não coberta pela bolsa.

De um modo ou de outro, é esse fenômeno que 
vem fazendo com que, do total de um milhão, cento e 
trinta mil vagas oferecidas até hoje pelo ProUni, so-
mente 800 mil venham se concretizando efetivamente 
em benefícios para os estudantes, especificamente os 
mais carentes deste País. Seria importante, portanto, Sr. 
Presidente Eduardo Suplicy, mudar essa situação.

Mas há outro problema que considero ainda mais 
sério, Sr. Presidente. O Programa, do modo como está 
formatado, corre o risco – ainda que contrariamente 
ao desejo de seus formuladores e gestores – de esti-
mular negativamente o desenvolvimento das regiões 
mais carentes deste País.

Veja-se, por exemplo, o caso do meu Estado, a 
Paraíba. Com quase 2% da população brasileira, a 
Paraíba foi beneficiada, até o momento, com apenas 
0,7% do total de bolsas distribuídas pelo ProUni. São 
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menos de oito mil estudantes beneficiados na Paraíba, 
em cinco anos de Programa, contra quase um milhão, 
cento e trinta mil bolsistas do total de fato existente 
pelo Brasil inteiro, conforme mostram os dados do 
próprio Ministério da Educação. Com esses núme-
ros, fornecidos pelo próprio MEC, como falei anterior-
mente, estimo que a Paraíba venha recebendo pouco 
mais de um terço das bolsas a que teria direito, se 
considerado um critério mais correto e equânime de 
distribuição dos benefícios pelo território nacional. É 
muito pouco diante da necessidade de auxílio e apoio 
que têm os estudantes do meu Estado para crescer e 
se desenvolver sob condições objetivas de igualdade 
de oportunidades diante dos estudantes das demais 
regiões do País.

É este o apelo que faço, portanto, a S. Exª o Mi-
nistro da Educação, Fernando Haddad: reflita ponde-
radamente acerca desses meus argumentos, parte 
deles reconhecida pelo próprio Ministério, e verá que 
o que lhe ofereço é apenas meu apoio concreto em 
uma iniciativa que considero da maior relevância e a 
oportunidade de aprimorar as características que es-
truturam um programa tão importante quanto o ProUni, 
tanto para o Brasil quanto para os brasileiros.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Sr. Presidente, peço-lhe que me conceda só mais 
dois minutos, para eu concluir.

O Ministério, certamente, terá em mim um alia-
do pronto a auxiliá-lo no que estiver ao meu alcance, 
para dar efetividade ao maior número possível de bol-
sas integrais do ProUni, beneficiando mais a quem 
mais precisa, para fazer ainda com que a distribuição 
dos benefícios seja, no mínimo, justa e equivalente à 
representação demográfica de cada um dos diversos 
Estados da Federação.

Se incluirmos, Sr. Presidente, os critérios de sele-
ção para os beneficiários, o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do Estado ou de cada região, a renda 
média das famílias da região, em comparação com a 
média nacional, e a participação dos estudantes e fami-
liares no critério de escolha de quem será beneficiado, 
veremos, no mínimo, com certeza, dobrar o número de 
bolsas destinadas ao meu Estado, a Paraíba. E isso 
acontecerá exatamente por várias razões. A primeira 
delas é que a Paraíba é o segundo Estado mais pobre 
do Brasil, onde a população tem uma renda inferior à 
média nacional. E isso, com certeza, não só ameniza 
o acesso desses estudantes ao ensino superior, como 
também o acesso à universidade pública e à universi-
dade privada, o que, com certeza...

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Sena-
dor Wilson Santiago, permita-me um aparte, quando 
for oportuno?

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– V. Exª terá o aparte, pedindo a tolerância do Presi-
dente.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Peço 
a tolerância do Presidente Eduardo Suplicy. Só quero 
deixar clara a importância do pronunciamento de V. Exª 
quando trata o ProUni como uma conquista do Governo 
Federal, da administração do Presidente Lula, continu-
ando, agora, com a Presidenta Dilma. Também faz um 
apelo pelo nosso Estado da Paraíba, trazendo núme-
ros importantes que mostram a real necessidade de o 
Ministério da Educação focar seus olhos em milhares 
e milhares de estudantes que precisam ingressar no 
ProUni, que atendem às expectativas e aos critérios, 
mas que estão ainda no aguardo de uma vaga, que 
nada mais é do que uma esperança aberta para uma 
vida melhor. Meu caro Senador Wilson Santiago, dia-
riamente, V. Exª posta na Casa discursos importantes, 
para nosso júbilo.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Obrigado, Senador Vital do Rêgo.

É verdade que as deficiências da classe estudantil 
carente do Nordeste, especificamente do semiárido e, 
maior ainda, dos Municípios mais pobres, são muito 
grandes, Senador Suplicy. Por isso, nesta Casa, te-
mos de fazer justiça. Esse é nosso dever e obrigação, 
como representantes do semiárido da Paraíba, repito, 
o segundo Estado mais pobre da Federação. Cada vez 
mais, há atendimentos e critérios diferenciados das 
demais regiões economicamente poderosas do País, 
especificamente no que se refere ao auxílio, à aten-
ção aos estudantes pobres e ao acesso ao trabalho, 
ao primeiro emprego.

(Interrupção do som.)

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Por essa razão, agradeço a atenção a todos, espe-
cialmente à Senadora Marta Suplicy, porque tenho 
certeza de que V. Exª e todos que aqui estão se sensi-
bilizam, de fato, com a intenção de contemplarmos as 
regiões mais pobres com maior número de bolsas de 
estudo, para atender aos estudantes carentes daque-
las regiões. Tenho a certeza de que esse tema terá o 
apoio da grande maioria dos integrantes desta Casa, 
por uma questão de justiça e de solidariedade. Com 
isso, juntos, construiremos um País melhor.

Era só isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a todos, aos que me apartearam e aos 

que pretendiam apartear-me, como a Senadora Marta 
Suplicy, o Senador Geovani, o Senador Paim e muitos 
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outros, mas o tempo está esgotado. Teremos, em ou-
tra oportunidade, com certeza, o dever e o direito de 
sermos aparteados.

Durante o discurso do Sr. Wilson Santia-
go, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Wilson San-
tiago...

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pela 
ordem, Senador Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – ...pela defesa da educação na Paraíba.

Tem a palavra, pela ordem, a Senadora Marta 
Suplicy. 

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – É uma comunica-
ção inadiável, Senador, e estou fazendo uma permuta 
com o Senador Borges, que me antecedeu.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senador Geovani Borges então...

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Ele 
permutou comigo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem palavra V. Exª para uma comunica-
ção inadiável.

Se me permitem os Senadores, gostaria de me 
inscrever, porque há uma terceira vaga, para uma co-
municação inadiável também.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Es-
pera eu chegar aí.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Só quando eu sair da Mesa.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Só quando sair da Mesa.

Caros Senadores e Senadoras, primeiro eu que-
ro parabenizar a Comissão de Direitos Humanos e a 
Senadora Angela Portela pela iniciativa da criação 
da Subcomissão da Mulher, na Comissão de Direitos 
Humanos.

Senador Paim, foi um grande feito, porque acre-
dito que, apesar de termos grandes conquistas como 
a Presidência da República e tudo mais, nós temos 
gargalos na questão da condição feminina, como o 
combate à violência, a questão de creche, a parte 
educacional, o salário, o trabalho, que ainda fazem 
ser necessária uma Subcomissão para que possamos 
ter um espaço para discutir e transformar as ações 
em realidade. Nós temos hoje leis boas – o País não 
precisa de mais nenhuma lei nesse sentido –, mas o 

que não temos é a execução dessas leis, a tradução 
dessas leis em ações.

Essa Subcomissão pode acompanhar e até su-
gerir aprimoramentos para que consigamos, desde a 
Lei Maria da Penha, que foi uma enorme conquista... A 
Ministra do Supremo, Carmem Lúcia, hoje presente na 
instalação da Subcomissão, disse que os Congressistas 
não tinham a dimensão, como ela, do impacto da Lei 
Maria da Penha. Nós temos, pois, que estar vigilantes 
e tentar entender melhor como essa lei pode ser apli-
cada. Nós sentimos que, muitas vezes, ela ainda não 
consegue dar conta de problemas que aparecem. 

Inclusive, em qualquer execução de uma lei, 
você vai percebendo e vai podendo ter esse aprimo-
ramento. Essa era a primeira parte da comunicação 
que queria fazer. 

A outra parte da minha comunicação eu a faço 
com muita alegria nesta Casa. Quando assumi a vice-
presidência, houve um certo estranhamento com a 
tentativa de manter mais rígidas as falas, mas quero 
dar uma boa notícia: a partir da manutenção das falas 
nos períodos em que elas são definidas pelo Regimen-
to – dez minutos para oradores inscritos, cinco para 
comunicações inadiáveis, cinco para liderança, é claro 
que com uma certa flexibilização –, tivemos aqui um 
aumento muito grande do número de oradores inscri-
tos em relação ao ano passado. 

Eu me regozijo com isso, porque sei que, se de 
um lado tivemos alguns constrangimentos com a nova 
atitude, por outro lado, tivemos mais Senadores e Se-
nadoras podendo falar, podendo se expressar, o que 
é uma forma muito mais democrática.

Os números são os seguintes: tivemos, em 2010, 
42 sessões e, neste ano, 39 – um pouquinho menos. 
Tivemos 217h e 23 minutos, em 2010, e, este ano, 192 
horas e 45 minutos. Isso muda bastante o número de 
Senadores e Senadoras que puderam se expressar. 
Em 2010, foram 631, com muito mais horas utilizadas 
e, este ano, 669 com muito menos horas utilizadas. 
Então, estamos podendo fazer, na Casa, um trabalho 
mais efetivo, com menos horas, e 38 Senadores a mais 
fizeram os seus pronunciamentos. A média de orado-
res por sessão subiu de 15 para 17,2.

Eu espero que a gente continue assim; espero 
contar com a boa vontade dos Senadores e das Se-
nadoras. 

Sei que você, que está me assistindo em casa, 
também tem uma diversificação de temas, referentes 
ao Brasil, nacionalmente, mas referentes aos Estados, 
onde as pessoas se conectam mais, podem acompa-
nhar mais o seu Senador. 

Muito obrigada, ficando no tempo, com um mi-
nuto aquém.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Muito boa notícia, Senadora Marta Suplicy, sobre 
o resultado de maior disciplina para todos falarem.

O Senador Paulo Paim tem a palavra como ora-
dor inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Cum-
primento todos os Senadores.

Senador Eduardo Suplicy, V. Exª, hoje, participou 
comigo de um debate na Subcomissão de Previdência 
e Trabalho, e todos que estavam lá deram um alerta 
sobre a precariedade da fiscalização dos fundos de 
pensão. O eixo foi o debate do Aerus. Um comandan-
te ganhava em torno de R$12 mil a R$14 mil e, hoje, 
ganha R$150,00. O próximo a decretar uma situação 
também de emergência vai ser o Portus. E, lá, foi listada 
uma série de fundos de pensão, inclusive a situação 
delicada, inclusive, da Previ. 

Entendo que essa reunião, Srª Presidente, não 
foi contra ninguém, mas foi falado muito da falta de 
fiscalização dos fundos de pensão.

Nós tomamos uma série de medidas para tentar 
buscar o direito dos aposentados e pensionistas do 
Aerus de receber a sua aposentadoria integral. Vamos 
conversar, ainda, com o Ministério da Previdência; va-
mos ao Supremo Tribunal Federal, numa iniciativa pro-
posta pela Senadora Ana Amelia, acatada por todos. 
Estarei com V. Exª no Supremo Tribunal Federal. 

Por outro lado, Srª Presidenta, quero destacar 
– e o Senador Rollemberg está no plenário – que va-
mos encaminhar juntos, lá na Comissão de Direitos 
Humanos – V. Exª e também a Deputada Erundina –, 
um debate sobre a reforma política e os movimentos 
sociais. V. Exª, em nome da Frente Parlamentar, com 
o movimento popular com foco em reforma política. Já 
aprovamos esse requerimento. V. Exª, hoje, confirmou 
a presença, e nós faremos esse debate. Entendemos 
que a reforma política tem de ter o viés, a opinião do 
movimento social. E a Frente Parlamentar que V. Exª 
lidera aponta nesse sentido. Por isso faremos esse 
debate.

Srª Presidenta, como eu não estava aqui na sexta-
feira, porque fui ao Rio Grande e, depois, fui a Santa 
Catarina, quero falar, rapidamente, sobre o que acon-
teceu no Rio de Janeiro – e não é só o caso do Rio 
de Janeiro. Nós vimos agora, pela televisão, que duas 
pessoas passaram num carro, simplesmente atirando. 
Feriram seis jovens, mataram um e foram para um outro 
ponto da cidade. Vimos um fato semelhante a esse aqui 
em Brasília, conforme os dados que recebi aqui.

Eu não vou fazer todo esse pronunciamento, que 
tenho na íntegra, com dados e com números, mas 
quero dizer que eu estou preocupado e levantei duas 

questões. Não sou contra tudo o que se está fazendo, 
que vai na linha do desarmamento, e mesmo o pró-
prio plebiscito me é simpático. Eu, que sou favorável 
à candidatura avulsa e sou contra o voto obrigatório, 
tenho um viés da democracia de forma muito ampla e 
por isso não sou contra o plebiscito. 

Quero dizer, também, que, ainda neste fim de se-
mana, ao falar com alguém que é ligado a essa área 
da fabricação de armas, ele me disse: “É muito mais 
fácil, Paim,” – e eu propus isso – “nós fazermos uma 
chamada câmara de conciliação, chamarmos os em-
presários desse setor, chamarmos o governo, chamar-
mos a sociedade civil nessa câmara de conciliação e 
construirmos um entendimento de que a produção de 
armas seja destinada somente ao Estado”.

O que eles vendem internamente, segundo eles 
mesmos dizem, é muito pouco. Assim, poderíamos 
construir um pacto pelo desarmamento, incentivando 
que as pessoas continuem a devolver as armas, mas 
também construindo uma saída negociada, sem, ne-
cessariamente, se passar por um plebiscito. 

Acho que nós temos de fazer alguma coisa, sem 
sombra de dúvida – o Congresso Nacional, a socieda-
de civil e o Executivo – e este pode ser um caminho: 
pacto contra a violência e pela paz.

Por outro lado, eu não quero fazer o debate dessa 
questão da violência – não só nas escolas, mas tam-
bém nas ruas – somente na linha do desarmamento 
ou não, se vai ter menos armas ou mais armas. Va-
mos propor – e vai ser nesta segunda-feira – um de-
bate na Comissão de Direitos Humanos, para o qual 
vamos chamar psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, 
enfim, aqueles que estudam em profundidade, Sena-
dor Mozarildo, essa questão da mente humana. Aon-
de chegamos, já que as pessoas saem atirando nas 
outras de forma covarde, um assassinando o outro? 
Que sociedade estamos construindo? Chamarei tam-
bém, claro, intelectuais das nossas universidades, da 
Andes, para debatermos sob a ótica da educação, da 
recuperação.

Como me disse um psiquiatra, quando um jo-
vem desses, sem nenhuma estrutura, chega a surtar, 
ele não tem nenhum apoio psicológico nem terá um 
psiquiatra para orientá-lo. Se nós não temos médicos 
para atender normalmente ao cidadão, calcule um psi-
quiatra ou um psicólogo.

Então, faremos esse debate com mais profundi-
dade, para ver o que levou e está levando a isso. Não 
é só esse caso. No Brasil, temos dezenas de casos de 
jovens, ou mesmo de pessoas com mais idade, que 
saem matando as outras de forma covarde

Senador Mozarildo, um aparte a V. Exª.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Paim, quero dizer que fiquei bastante motivado 
com essa ideia do pacto com os fabricantes de armas, 
porque, realmente, como V. Exª frisou, o grosso da 
produção de armas é justamente para os governos, 
para as instituições encarregadas da segurança. En-
tão, se houver esse pacto, acabaremos com o gasto 
de energia, de novo, com a questão da campanha pelo 
desarmamento etc. Além desse pacto, que acho inte-
ligentíssimo, acho fundamental pensarmos mais nas 
nossas fronteiras.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Contra-
bando, contrabando. V. Exª tem toda razão.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – O 
tráfico, o contrabando de armas é o grande abastece-
dor, na realidade. Se pegarmos como exemplo o caso 
isolado que aconteceu com esse assassino na escola 
em Realengo, veremos que ele comprou um revólver 
38 de terceiros, o qual, como estava raspado, poderia 
estar perfeitamente legalizado. Então, acho que temos 
de pegar estes pontos: primeiro, só vender para Go-
vernos e instituições legalizados; segundo, cuidar das 
nossas fronteiras com muito empenho, daí porque eu, 
inclusive, apoio e sou entusiasta da CPI das frontei-
ras, aqui apresentada pelo Senador Marcelo Crivella. 
Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado 
ao Senador Mozarildo.

Srª Presidenta, como terminei o trabalho na Co-
missão, agora eu vou almoçar. Sobraram três minu-
tos.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, não podemos fechar os olhos e ficar omis-
sos diante de uma triste realidade que só vem à baila 
quando acontecem tragédias como a da escola Tasso 
da Silveira, na cidade do Rio de Janeiro, ou como o 
que aconteceu ontem, aqui mesmo na Capital Fede-
ral, no Centro Comercial Conic: após uma discussão 
na fila de um elevador um homem acabou sendo ba-
leado na perna. 

Em Santos – São Paulo, ontem, um carro preto 
passou e atirou em dois jovens num bairro e seis num 
outro, sendo que um dos jovens faleceu. Em Porto 
Alegre, hoje pela manhã, um jovem de 14 anos en-
trou armado numa escola e, tendo sido flagrado, foi 
levado ao Departamento Estadual da Criança e do 
Adolescente. 

Poderia citar também, para exemplificar, tentativas 
e crimes de armas de fogo que acontecem diariamente 
nas mais longínquas cidades do nosso país. Quem é 
interiorano sabe muito bem o que estou falando. 

Conforme levantamento feito pelo Ministério da 
Justiça, existem hoje cerca de 16 milhões de armas em 
circulação no Brasil. Dessas, 7,6 milhões (ou 47,6%) 
estão na ilegalidade.

Diante desse quadro, reitero que sou favorável 
à criação de uma Câmara de Conciliação do Desar-
mamento com a participação do governo federal e 
empresas fabricantes de armas que possibilite, as-
sim, ao Estado, ser o único comprador da produção 
de armas no país, vedando o comércio de armas no 
mercado interno.

O que defendo, Sr. Presidente, seria nós realizar-
mos uma grande conciliação, um pacto contra a violên-
cia, um pacto pela paz, um pacto para salvar vidas.

Paralelamente temos que rever as políticas de 
combate ao contrabando e a entrada ilegal de armas 
no país, bem como, a realização de campanhas per-
manentes de conscientização contra o uso de armas 
de fogo.

Sr. Presidente, quero dizer que as sugestões que 
fiz aqui podem não solucionar o problema da violên-
cia e da criminalidade no Brasil, até porque, existem 
outros fatores importantíssimos diretamente ligados 
a esta questão.

Podemos citar como exemplo a falta de medidas 
eficazes que verdadeiramente enfrentem as gritantes 
disparidades sociais causadas, entre outras coisas, 
pela concentração de renda. 

Outro ponto inquestionável é o da educação. Nos 
últimos oito anos foram realizadas importantes ações 
nesse campo. Mas, ainda precisamos qualificar o ensi-
no, valorizar os professores, viabilizar ambientes ade-
quados para as aulas, incentivar a pesquisa, a leitura, 
e assim por diante.

Srs. e Srªs, não poderíamos deixar de falar, nesse 
debate, sobre o número de crianças e jovens que sen-
tem a falta do pai ou da mãe. Esse é um fato real. Qual 
o apoio que estamos dando a nossa juventude?

Srªs e Srs. Senadores, voltando a questão do de-ªs e Srs. Senadores, voltando a questão do de-s e Srs. Senadores, voltando a questão do de-
sarmamento, que falava nesse pronunciamento, quero 
dizer que hoje pela manhã conversei com um repre-
sentante das Indústrias de Armas e Munição. Explanei 
a minha idéia da criação da Câmara de Conciliação 
do Desarmamento. 

Sugeri então a realização de uma audiência pú-
blica, aqui nesta Casa, para discutir o tema com a pre-
sença de representes do governo federal, da indústria 
de armas e da sociedade civil. 
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Aproveito para informar que na próxima segun-
da-feira, dia 18, a Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, realizará audiência para dis-
cutir a violência nas escolas e nas ruas, afinal, que 
sociedade estamos construindo? A violência atual 
não tem limites. Queremos refletir e buscar soluções 
porque é inadmissível que nada seja feito e as pes-
soas continuem matando inocentes, seja no trânsito 
ou com armas.

Entendemos que a violência abrange um quadro 
bem maior do que a questão do desarmamento, como 
já exemplificamos antes. 

Foram convidados para a audiência: Vincent De-
fourny – Representação da UNESCO no Brasil, Yann 
Evanovick – Presidente da UBES – União Brasileira 
dos Estudantes Secundaristas, Roberto Franklin de 
Leão – Presidente da CNTE (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação), Dr. Antonio Geraldo 
– Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria– 
ABP, Rosilene Correia – Diretora do Sindicato dos Pro-
fessores do DF e coordenadora da Campanha “Quem 
bate na Escola maltrata muita gente” e Gícia de Cássia 
Martinichen Falcão – Subsecretaria para Educação 
Integral, Cidadania e Direitos Humanos

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 
1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Estamos no progresso, Paim.

Parabéns pelo seu discurso em relação ao com-
bate à violência e à proposição da paz.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Srª Presidenta.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
eu gostaria de me inscrever para uma comunicação 
inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está inscrito o Senador Suplicy para uma co-
municação inadiável.

Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Sem revisão da oradora.) – Eu só gostaria, se V. 
Exª me permite, Senadora Marta, porque tenho de ir à 
Comissão de Infraestrutura, de fazer um registro que, 
para nós, do Amazonas, é muito importante.

Todos nós estamos acompanhando a tragédia 
acontecida no Japão, que ainda está em curso. Ha-
via uma família do interior do Estado, composta por 
homens, mulheres e crianças, bem na área de risco. 
Eles foram transferidos pela Embaixada, pelo Con-
sulado....

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Família do Amazonas?

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Do Amazonas, que estava no Japão. Foi trans-
ferida para uma área mais segura e chegará, hoje, ao 
Brasil. Chegará, hoje, a Manaus, graças à ajuda do 
Governador do Estado.

Então, quero não só dar as boas-vindas à família, 
mulheres e crianças, que está voltando ao Brasil, mas 
publicamente fazer um agradecimento ao Governo do 
Amazonas, ao Governador Omar, que viabilizou o re-
torno desses amazonenses do interior.

Obrigada, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – É uma boa notícia, Senadora Vanessa. 
Com a palavra o Senador Vital do Rêgo, pela 

Liderança. 
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente 
Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, vou tratar, hoje, 
da Medida Provisória nº 528, de 2011, que corrigiu em 
4,5% a tabela do Imposto de Renda da pessoa física, 
para os anos calendários 2011 a 2014.

Na exposição de motivos que acompanha a Me-
dida Provisória, o Governo informa que a renúncia de 
receita decorrente da edição desta Medida Provisória 
será da ordem de R$1,610 bilhão, em 2011, R$2,360 
bilhões, em 2012, e R$2,580 bilhões, em 2013.

Se por um lado é alvissareiro constatar que a cor-
reção do Imposto de Renda elevará a renda disponível 
para as famílias consumirem e investirem, com efeitos 
multiplicadores inegáveis sobre a demanda agregada, 
por outro, causam desconforto e apreensão alguns 
pontos da compensação da perda de receita proposta 
pela Receita Federal.

Para compensar a perda de arrecadação calcula-
da pela Receita, o Governo elevou o IOF nas compras 
com cartão de crédito no exterior e o IPI de bebidas, 
entre elas cerveja, refrigerante e água mineral.

Este é o enfoque que trago na tarde de hoje para 
o debate com V. Exªs.

Os decretos compensatórios, uma espécie de 
mini pacote tributário, mais do que dobraram o IOF 
para uso internacional do cartão, passando a alíquota 
de 2,38% para 6,38%.

No caso das bebidas, a alta média ficou em torno 
de 15%, e é justamente deste aumento de 15% que 
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quero me deter e, mais especificamente, no caso da 
água mineral, Srª Presidente.

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), a 
expectativa é de um colapso no abastecimento, caso 
não sejam realizados investimentos em ampliação e 
adequação das instalações existentes.

Senador Wilson Santiago, 64% das cidades, ou 
seja, 1.896 municípios operam com sobrecarga, ne-
cessitando de R$18,2 bilhões em investimentos em 
caráter de urgência. 

Esse colapso pode acontecer nos momentos que 
antecedem nossos eventos globais, por exemplo, Copa 
do Mundo, Olimpíadas, etc. 

O Presidente da Agência reconhece a necessi-
dade desses investimentos. 

Por esse contexto, por isso tudo, todas as ques-
tões de acesso à água assumem gravidade impres-
sionante. O Brasil é o quarto maior produtor de água 
engarrafada do mundo. Cerca de 17 bilhões de litros 
são produzidos e consumidos anualmente. 

No mundo, o setor cresce 7,5%. Já no Brasil, nos 
últimos anos, o crescimento é de 10%. 

O consumo de água deve ser tratado não como 
uma atividade comercial, mas como uma questão de 
saúde pública. Água mineral, Senador Rollemberg, 
água mineral! 

Daí o entendimento de que a Medida Provisória 
mais do que incorre em um equívoco quando inclui a 
água mineral no decreto compensatório, ferindo de 
morte a nossa economia.

Aqui não se trata de um produto de consumo ele-
tivo, como é o caso do refrigerante, da cerveja. E essa 
sua penalização pode ser entendida como um grave 
equívoco que cabe a nós, Senadores e Deputados, 
consertar. Eu não estou falando de águas sofisticadas, 
de águas caras que muitas vezes estão nas grandes 
mesas da elite brasileira; eu estou falando da água en-
garrafada, do líquido que vai para bairros inteiros com 
dificuldades de encanamento, ausência de caixa d’água, 
restrições de saneamento das várias espécies.

Para se ter uma idéia – eu vou concluir –, temos 
municípios atingidos por catástrofes...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Só mais dois minutos, Senadora querida – ... onde a 
ausência efetiva do Estado é grande, e o Estado é 
responsável pelo elevado índice de transmissão de 
diversos microorganismos, em que a água mineral é 
a mais do que necessária, mais urgente terapêutica 
médica; a mais urgente terapêutica médica.

Para se ter uma idéia, segundo a Associação 
Internacional de Águas Engarrafadas, o Brasil con-

some mais água mineral que a Itália, a Alemanha, a 
França e a Espanha. Fica atrás apenas dos Estados 
Unidos e México.

Ora, hoje, para a senhora ter uma ideia, Presi-
denta Marta Suplicy, um garrafão de água mineral, 
daqueles de 20 litros sai, da fonte, por R$0,90. Por no-
venta centavos ele é abastecido na fonte. Sabe quanto 
custa ao consumidor, Senador Geovani? Cinco reais e 
sessenta centavos. Sai a R$0,90 os 20 litros engarra-
fados, e o consumidor tem que pagar R$5,60. Eu acho 
profundamente injusto. Por isso já estou preparando 
as medidas necessárias para discutir essa questão 
da água mineral como uma questão de saúde pública 
aqui neste Plenário.

A Medida deve estar chegando aqui, segundo os 
dados que a Secretaria me informa, no dia 5 de maio 
de 2011, para conhecimento de V. Exªs e discussão 
sobre essa matéria, no sentido de aperfeiçoar a Me-
dida Provisória, que tão bem chegou à Casa, com um 
aumento da questão do Imposto de Renda e medidas 
compensatórias. Da água mineral, não concordo. É 
injusto. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Muito obrigada, Senador Vital do Rêgo.

E agora, com a palavra, o Senador Rodrigo Rol-
lemberg, orador inscrito. Em seguida, o Senador Geo-
vani Borges. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidenta desta sessão, Srªs e Srs. 
Senadores, Brasília foi surpreendida, no último do-
mingo, por uma chuva fortíssima, com níveis muito 
acima das chuvas normais desse período na cidade, e 
com intensidade superior a todo o acúmulo do mês de 
abril até então. Foi uma chuva que provocou estragos 
enormes na cidade, não apenas no comércio da Asa 
Norte, mas especialmente na Universidade de Brasília, 
o que demonstra a necessidade de reformarmos, de 
reavaliarmos toda a infraestrutura de águas pluviais 
no Distrito Federal. 

Este problema não é de agora, já é de alguns 
anos. Algumas áreas da Asa Norte especialmente, e 
também outros locais do Distrito Federal são alagados 
quando há chuva forte.

Neste momento especial, venho a esta tribuna, 
em meu nome, em nome da Bancada do Distrito Fede-
ral, para manifestar a nossa preocupação acerca das 
consequências desses alagamentos, especialmente 
na Universidade de Brasília.

As cenas do alagamento na nossa querida UnB, 
uma Universidade referência em todo o Brasil, uma 
instituição absolutamente indispensável ao desenvol-
vimento do Distrito Federal, ao desenvolvimento do 
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Brasil, são absolutamente chocantes. São absoluta-
mente chocantes as águas acumuladas ao longo de 
várias quadras. As águas que não foram suportadas 
pelas galerias de águas pluviais no Distrito Federal 
provocaram uma enorme inundação, especialmente 
no ICC (Instituto Central de Ciências), o conhecido 
Minhocão.

Os prejuízos até este momento ainda não foram 
calculados, mas estão estimados em milhões de re-
ais. São prejuízos no mobiliário, prejuízos em função 
da derrubada de paredes, de trabalhos desenvolvidos 
por pesquisadores, danificação de equipamentos de 
laboratórios, além de todo o estúdio da Rádio UnB e 
da TV UnB, que foram comprometidas por esse ala-
gamento.

Na qualidade de coordenador da Bancada do 
Distrito Federal, nós já marcamos uma reunião da Ban-
cada do Distrito Federal para amanhã, em que discu-
tiremos quais são as providências emergenciais que 
a Bancada poderá tomar em apoio à UnB, para poder 
minorar esses prejuízos que são enormes.

A destruição dos equipamentos físicos nós con-
seguimos recuperar. Nossa preocupação é com o real 
dano provocado nas pesquisas, nos documentos, en-
fim, nas coleções dos pesquisadores que podem ter 
sido afetadas por esse alagamento na Universidade 
de Brasília.

Eu também quero solicitar ao Ministério da Edu-
cação uma atenção especial à Universidade de Brasí-
lia, garantindo os recursos necessários para minorar 
esses prejuízos. E quero cumprimentar o Ministério da 
Educação, que, por meio do Secretário de Educação 
Superior, professor Luiz Cláudio Costa, estará na UnB 
ainda hoje, em visita às suas instalações, compreen-
dendo o alcance dos prejuízos, para que o Ministério 
de Educação possa contribuir para repará-los.

Este é o apelo. Assumo a Tribuna na tarde de hoje 
para fazer este apelo ao Ministério da Educação, ao 
Ministro Fernando Haddad, no sentido de seja muito 
sensível aos pleitos da Universidade de Brasília.

Nós sabemos as dificuldades por que passam 
as Universidades Federais em todo o Brasil, situação 
agravada pelos cortes orçamentários anunciados há 
poucos dias pela equipe econômica do Governo da 
Presidenta Dilma. 

A UnB é uma universidade em expansão, está 
construindo um campus na cidade de Ceilândia, já há 
um campus em funcionamento na cidade de Planaltina 
e um campus na cidade do Gama. Portanto, necessita 
recursos adicionais para poder dar conta, reparar os 
prejuízos desse alagamento.

Mas é importante que Brasília aproveite esse 
episódio para fazer uma reflexão sobre a ocupação 

das nossas bacias hidrográficas, dos nossos espaços 
urbanos. Esta cidade, que não convivia com esse tipo 
de problema até poucos anos atrás, hoje convive com 
os mesmos problemas das grandes cidades. Lamen-
tavelmente, Brasília, de alguns anos para cá, passou 
a conviver de certa forma até rotineiramente com pro-
blemas antes ocorridos apenas em grandes cidades, 
como engarrafamento freqüentes e entupimento das 
galerias de águas pluviais, provocando irreparáveis 
prejuízos ao patrimônio público.

Portanto, gostaria de registrar essa nossa preo-
cupação. Já liguei hoje para o Reitor da Universidade 
de Brasília, José Geraldo, me colocando à disposição, 
colocando a Bancada do Distrito Federal à disposição 
da Universidade de Brasília. Mas faço este apelo ao 
Ministro da Educação para que o Ministério seja muito 
sensível aos pleitos da Universidade de Brasília neste 
momento muito difícil.

As aulas foram interrompidas por dois dias, até 
por uma questão de segurança e para que os pro-
fessores e funcionários, com o apoio... E quero re-
gistrar aqui a solidariedade do DCE da Universidade 
de Brasília, que, em uma assembleia, ontem, decidiu 
participar das ações de limpeza e de recuperação da 
Universidade de Brasília. Portanto, há uma união da 
comunidade acadêmica e também de toda a classe 
política do Distrito Federal em função do que repre-
senta a Universidade de Brasília para a nossa cidade 
e para o nosso País.

Portanto, registro essa nossa preocupação e reite-
ro o apelo ao Ministério da Educação para que atenda 
às reivindicações da Universidade de Brasília.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Rollemberg.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 

o Senador Geovani Borges.
Vou fazer uma brincadeira, Senador Paim, Se-

nador Rollemberg. Não sei se foi por causa do êxito, 
como mencionei, que estamos tendo em manter esse 
regulamento, mas está todo mundo falando até menos. 
Não precisa tanto.

Com a palavra o Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 

Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srªs 
e Srs. Senadores, aproximam-se as celebrações em 
torno da Semana Santa e essa proximidade nos re-
mete às preocupações com um dos segmentos mais 
expressivos e importantes da economia, da geração 
de renda e emprego do meu Estado, o Amapá – a in-
dústria da pesca.
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As tradições culturais dessa celebração aque-
cem, naturalmente, em todo o Brasil e em diversas 
partes do mundo, o consumo de peixes; e isso, é claro, 
traz à tona e ao debate as conquistas e os enfrenta-
mentos das famílias que vivem da pesca, sobretudo 
em Estados mais pobres e carentes de infraestrutura, 
como é o meu.

Na verdade, para os pescadores, esse é um dos 
períodos mais esperados do ano, momento que signi-
fica aumento da renda, da lucratividade. E é também 
quando mais nos damos conta dos anseios daquela 
categoria, das demandas pendentes e da necessária 
mobilização de uma estrutura nos pontos de venda e 
na política pesqueira.

É isso pois o que trago aqui a esta tribuna, em 
breve registro que busca tão somente acender o foco 
das atenções para a situação dos pescadores, na in-
tenção de garantir-lhes os meios e o apoio necessário 
para a preservação de seu meio de vida.

A Agência de Pesca do Amapá (Pescap) iniciou 
2011 falando sobre as tratativas e a elaboração de pro-
jetos para serem desenvolvidos ainda nestes primeiros 
meses de 2011, no Estado, visando planejar e desen-
volver o setor pesqueiro, que é, indubitavelmente, um 
dos setores mais importantes para o desenvolvimento 
econômico do meu querido Amapá.

É um segmento que clama de forma constante 
por apoio e assistência, pela reorganização e dinami-
zação do mercado de trabalho, uma vez que à figura 
de homens e mulheres muito simples, muito humildes, 
com pouca ou nenhuma instrução formal, juntam-se 
hoje os novos profissionais da área, que saem das 
academias, principalmente da Universidade Estadu-
al do Amapá – aqui vai um abraço para o Deputado 
Edinho Duarte, autor do projeto de lei que tornou isso 
realidade –, igualmente interessados em dinamizar a 
atividade e dela tirar o máximo benefício no tocante ao 
desenvolvimento humano, social e tendo por escopo 
o respeito às leis ambientais.

Senhores, o Amapá é talvez o único Estado com 
um setor pesqueiro em potencial, com seus rios e la-
gos de águas interiores e estuários, onde deságua o 
rio Amazonas no oceano Atlântico, com cerca de 518 
quilômetros. Nós temos espécies próprias da região, 
além das espécies oceânicas.

Nesse potencial econômico destacamos como 
principais áreas de exploração o Porto de Santana, o 
Arquipélago do Bailique, a Vila do Sucuriju, a Ilha de 
Maracá, a Foz do Cassiporé e a Costa do Amapá. 

A piramutaba, a pescada, o filhote, a dourada, a 
gurijuba, o pirarucu, o tucunaré, o aruanã, o tamua-
tá são exemplos das riquezas de nossas águas e da 

grandeza que podemos ocupar no cenário pesqueiro 
diante de todo o País.

Além dessas poucas espécies que aqui eu cito, 
o Estado do Amapá possui outras de grande valor de 
mercado, como o camarão da água doce, o caranguejo 
e o camarão rosa, cuja pesca industrial já alcança nível 
tecnológico avançado, desenvolvida por empresas lo-
cais e de outros Estados, destinando-se basicamente 
a produção ao mercado internacional.

É um segmento, portanto, que guarda em si um 
potencial incalculável, mas que ainda permanece su-
butilizado. Queremos e precisamos avançar daquele 
sistema produtivo artesanal, predominante na ativida-
de pesqueira.

Clamamos ao Governo local a implementação de 
uma política pesqueira verdadeiramente dinâmica, efi-
ciente e equilibrada, em que frigoríficos sejam entregues 
em maior número e em menor tempo às cooperativas 
de pesca dos nossos queridos municípios.

Não são poucas as empresas que já manifesta-
ram interesse...

(Interrupção do som.)

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Isso traz cheiro de progresso, de trabalho, de ren-
da e de notabilidade comercial para o nosso Estado 
e nossa gente.

Na pesca de água doce, nas áreas lacustres, 
caracterizada pela utilização de pequenas embarca-
ções, com apetrechos de pesca de pequeno porte, à 
pesca em águas estuarinas e costeiras, tudo precisa 
ser encarado com força de mercado.

Precisamos discutir a elaboração de projetos 
para a instalação de infraestrutura que possibilite de 
maneira mais apropriada o embarque e desembarque 
de pescado no Estado, e assim atrair capital de em-
presas vindas de fora.

Aos pescadores artesanais temos que dar apoio 
e logística, com a inserção de crédito, tecnologias e 
novos conhecimentos para esses profissionais, sempre 
tendo em mente o equilíbrio entre o sustento huma-
no, seu progresso e o meio ambiente, a fim de não se 
comprometer a diversidade de pescado.

O Amapá possui dez municípios costeiros, dis-
tribuídos em colônias...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Já concluo, Srª Presidente.

E cooperativas de pescadores.
A pesca artesanal no Estado corresponde, atual-

mente, a mais de 90% de toda a captura efetuada nas 
áreas costeiras do Amapá e é realizada principalmente 
de forma artesanal, sendo que, geralmente, a mão-de-
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obra utilizada é familiar, e a produção, na maioria das 
vezes, é de subsistência.

Temos municípios potenciais, como Calçoene, 
localizado próximo aos maiores rios produtores de 
peixes e crustáceos. Temos que vitalizar e dar corpo 
à Frente Parlamentar da Pesca, criada para transfor-
mar o potencial pesqueiro amapaense em uma po-
tência nacional.

Hoje, o Amapá desembarca apenas cerca de 17 
mil toneladas de pescado por ano, enquanto o vizinho 
Estado do Pará tem uma produção de 136 mil tonela-
das, a segunda maior do País, perdendo apenas...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Peço a V. Exª para terminar, Senador.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Vou concluir, Srª Presidente.

A Amazônia é um lugar para gigantes. Por isso, 
queremos o Amapá inserido nesse processo de gran-
deza.

Para concluir, Srª Presidente, não abusando da 
generosidade de V. Exª em me conceder esse tempo, 
solicito que considere o restante do meu pronuncia-
mento como lido.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR GEOVANI BORGES

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – PA. 
Sem apanhamento taquigráfico.) –

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores, aproximam-se as celebrações em torno da 
Semana Santa e essa proximidade nos remete às 
preocupações com um dos segmentos mais expres-
sivos e importantes da economia, da geração de ren-
da e emprego de meu Estado, o Amapá – a indústria 
da pesca.

As tradições culturais dessa celebração aquecem 
naturalmente em todo o Brasil e em diversas partes 
do mundo o consumo de peixes e isso, é claro, traz à 
tona e ao debate as conquistas e os enfrentamentos 
das famílias que vivem da pesca, sobretudo em Esta-
dos mais pobres e carentes de infra estrutura, como 
é o meu.

Na verdade para os pescadores esse é um dos 
períodos mais esperados do ano, momento que sig-
nifica aumento na renda da lucratividade.

E é também quando mais nos damos conta dos 
anseios daquela categoria, das demandas pendentes 
e da necessária mobilização de uma estrutura nos 
pontos de venda e na política pesqueira.

É isso pois o que trago aqui a essa tribuna, em 
breve registro que busca tão somente acender o foco 

das atenções para a situação dos pescadores, na in-
tenção de garantir-lhes os meios e o apoio necessário 
para a preservação de seu meio de vida.

A Agência de Pesca do Amapá (PESCAP) iniciou 
2011 falando sobre as tratativas e a elaboração de pro-
jetos para serem desenvolvidos ainda nestes primeiros 
meses de 2011, no Estado, visando planejar e desen-
volver o setor pesqueiro, que é, indubitavelmente, um 
dos setores mais importantes para o desenvolvimento 
econômico do meu querido Amapá.

É um segmento que clama de forma constante 
por apoio e assistência, pela reorganização e dinami-
zação do mercado de trabalho, uma vez que à figura 
de homens e mulheres muito simples, muito humildes, 
com pouca ou nenhuma instrução formal, juntam-se 
hoje, os novos profissionais da área que saem das 
academias, principalmente da Universidade Estadual 
do Amapá, igualmente interessados em dinamizar a 
atividade e dela tirar o máximo benefício no tocante ao 
desenvolvimento humano, social e tendo por escopo 
o respeito às leis ambientais.

Refiro-me, por exemplo, aos Engenheiros de 
pesca que se formam este ano na Ueap, e cuja força 
de trabalho e de conhecimento científico, precisa ser 
inserida no setor, para benefício de todos. Senhores, 
o Amapá é talvez o único Estado com o setor pes-
queiro em potencial, com seus rios e lagos de águas 
interiores e estuários, onde deságua o rio Amazonas 
no oceano Atlântico, com cerca de 518 quilômetros. 
Nós temos espécies próprias da região, além das es-
pécies oceânicas.

Nesse potencial econômico destacamos como 
principais áreas de exploração o Porto de Santana, o 
Arquipélago do Bailique, a Vila do Sucuriju, a Ilha de 
Maracá, a Foz do Cassiporé e Costa do Amapá.

A piramutaba, da pescada, do filhote, dourada, 
gurijuba, pirarucu, tucunaré, aruanã, do tamuatá são 
exemplos das riquezas de nossas águas e da grande-
za que podemos ocupar no cenário pesqueiro diante 
de todo o País.

Além dessas poucas espécies que aqui eu cito, 
o Estado do Amapá possui sua costa rica em espé-
cie de crustáceo de grande valor de mercado como o 
camarão da água doce e o caranguejo e o camarão 
rosa, cuja pesca industrial já alcança nível tecnológico 
avançado, desenvolvida por empresas locais e de ou-
tros estados, destinando-se basicamente a produção 
ao mercado internacional.

É um segmento portanto que guarda em si um 
potencial incalculável mas que ainda permanece sub 
utilizado. Queremos e precisamos avançar daquele 
sistema produtivo artesanal, predominante na ativi-
dade pesqueira.
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Clamamos do governo local a implementação de 
uma política pesqueira verdadeiramente dinâmica, efi-
ciente, equilibrada em que frigoríficos sejam entregues 
em maior número e em menor tempo às cooperativas 
de pesca dos municípios.

Não são poucas as empresas que já manifestaram 
interesse em se instalarem no Estado para explorarem 
a pesca comercial.

Isso traz cheiro de progresso, de trabalho, de 
renda e de notabilidade comercial para o nosso Esta-
do e nossa gente.

Na pesca de água doce, nas áreas lacustres, 
caracterizada pela utilização de pequenas embarca-
ções, com apetrechos de pesca de pequeno porte, à 
pesca em águas estuarinas e costeiras, tudo precisa 
ser encarado com força de mercado.

Precisamos discutir a elaboração de projetos 
para a instalação de infraestrutura que possibilite de 
maneira mais apropriada o embarque e desembarque 
de pescado no Estado e assim atrair capital de empre-
sas vindas de fora.

Aos pescadores artesanais temos que dar apoio 
e logística, com a inserção de crédito, tecnologias e 
novos conhecimentos para esses profissionais, sempre 
tendo em mente o equilíbrio entre o sustento huma-
no, seu progresso e o meio ambiente, afim de não se 
comprometer a diversidade de pescado.

O Amapá possui 10 municípios costeiros, distri-
buídas em colônias e cooperativas de pescadores.

A pesca artesanal no Estado corresponde, atu-
almente, mais de 90% de toda a captura efetuada nas 
áreas costeiras do Amapá e é realizada, principalmen-
te, de forma artesanal, sendo que geralmente a mão 
de obra utilizada é a familiar, e a produção, na maioria 
das vezes, é de subsistência. 

Temos municípios potenciais como Calçoene, 
localizado próximo aos maiores rios produtores de 
peixes e crustáceos.

Temos que vitalizar e dar corpo à Frente Parla-
mentar da Pesca, criada para transformar o potencial 
pesqueiro amapaense em uma potência nacional. 

Hoje, o Amapá desembarca apenas cerca de 17 
mil toneladas de pescado por ano, enquanto o vizinho 
Estado do Pará tem uma produção de 136 mil tonela-
das, a segunda maior do País, perdendo apenas para 
Santa Catarina.

A Amazônia é um lugar para gigantes. Por isso 
queremos o Amapá inserido nesse processo de gran-
deza e progresso.

Durante recente reunião em Ferreira Gomes, o 
presidente da Frente Parlamentar da Pesca, Deputa-
do Manoel Brasil, revelou que das 136 mil toneladas 
de peixe desembarcadas no Pará, cem mil delas são 

procedentes da costa atlântica e dos rios amapaen-
ses. E isso acontece porque o Amapá ainda não dis-
põe de estrutura para absorver, consumir e exportar 
todo o seu potencial pesqueiro. Fica aqui pois nossa 
saudação a todos os envolvidos nesse sonho de pros-
peridade, que vem através da mais antiga das ativi-
dades comerciais, atividade carregada de simbolismo 
religioso, cultural ...

Boa e oportuna a proximidade da Semana Santa. 
Como foi boa e santa a figura de Jesus Cristo e seus 
ensinamentos sagrados sobre a forçado trabalho e da 
valorização dos bens entregues a Deus para o bem 
estar do homem.

Fica aqui pois minha breve homenagem aos Pes-
cadores comerciais do meu Estado, dos mais simples 
aos mais sofisticados e já inseridos em algum pata-
mar de modernidade. A abundância de nossas águas 
e das espécies justificam de forma plena esse desejo 
de prosperidade.

Era o que tínhamos a registrar. – Senador Geo-
vani Borges, PMDB-AP.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Geovani Borges, o restante 
do pronunciamento será considerado como lido.

Concedo a palavra à oradora inscrita Senadora 
Ana Rita.

Em seguida, pela liderança do Governo, o Sena-
dor Eunício Oliveira.

Senadora Ana Rita, tem V. Exª a palavra.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª 
Presidenta, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, quero 
dedicar este discurso de hoje a todos os profissionais 
e usuários da política de assistência social.

É com alegria que falo desta tribuna o quanto foi 
feliz o governo do Presidente Lula e agora o da Presi-
denta Dilma, ao definir o combate à pobreza e à miséria 
como uma meta de governo, como um compromisso 
político e social a ser cumprido.

Segundo o IPEA, mais de dez milhões de pessoas 
deixaram a miséria nos últimos treze anos. Somam-se 
a esse dado as mais de trinta milhões de pessoas que 
ascenderam à classe média nos últimos oito anos.

É importante começar dizendo que nosso País 
está em um caminho de crescimento que tem sido im-
pulsionado também pela empregabilidade e pela efeti-
vação de políticas sociais capazes de garantir padrões 
mínimos de qualidade de vida para nosso povo. O de-
senvolvimento econômico não está sendo fomentado 
pelo Governo de forma dissociada do desenvolvimento 
social, pelo contrário, as estatísticas demonstram que 
há, sim, uma correlação positiva entre crescimento 
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econômico e ampliação de cidadania e melhoria da 
qualidade de vida da população.

É exatamente nessa ótica do desenvolvimento 
integral da sociedade, da distribuição de renda e re-
dução do abismo econômico entre ricos e pobres que 
o projeto que aprovamos na última quinta-feira, na 
Comissão de Direitos Humanos, que tive a honra e o 
orgulho em relatar, trata. O Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) nº 189, de 2010, encaminhado pelo nosso ex-
Presidente Lula, modifica a Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS, e institui o Sistema Único de Assistên-
cia Social, conhecido como SUAS.

Antes de mais nada, é importante fazer um breve 
relato do caminho que a assistência social trilhou até 
a proposta que o Senado está apreciando. Devo des-
tacar a importância do avanço introduzido na nossa 
Constituição de 1988, que elevou a assistência social 
à categoria de Direito e Política Pública, no mesmo 
nível da saúde e da previdência, formando o tripé da 
Seguridade Social. Esse avanço possibilitou, em 1993, 
a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, que 
veio materializar o direito já constitucional do acesso à 
assistência social, através de um Sistema Único des-
centralizado e participativo.

Com os alicerces do SUAS, lançados pela lei, 
iniciou-se um grande esforço de formulação do sistema, 
em muito fomentado pelas discussões desenvolvidas 
por profissionais da assistência social. Em 2005, com 
base nesses estudos e debates, o Ministério do Desen-
volvimento Social cria o Sistema Único da Assistência 
Social, impulsionado pelas deliberações da III Confe-
rência Nacional de Assistência Social, realizada em 
2004. Nos debates da Conferência, ficou muito clara 
a instituição do SUAS como prioridade para o desen-
volvimento da assistência social no País.

Esse sistema organiza as ações da assistência 
social em dois tipos de proteção social. A primeira é 
a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de 
riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de pro-
gramas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos 
e famílias em situação de vulnerabilidade social. A 
segunda é Proteção Social Especial, destinada às fa-
mílias e aos indivíduos que já se encontram em situ-
ação de risco e que tiveram seus direitos violados por 
ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, 
uso de drogas, entre outros aspectos.

Através do SUAS, foram distribuídos em todo o 
País mais de sete mil Centros de Referência de Assis-
tência Social, que conhecemos, Srªs e Srs. Senadores, 
como CRAS, e dois mil Centros de Referência Espe-
cializada de Assistência Social, que são os CREAS, 
que prestam, diariamente, atendimento à população 
que necessite de assistência social, através de servi-

ços de proteção social básica e especial estruturados 
nos Programas de Atenção Integral à Família (PAIF), 
e Atenção Especializada às Famílias e Indivíduos (PA-
EFI), respectivamente.

Além disso, uma série de programas e benefícios 
já são articulados por meio do SUAS, como o Progra-
ma de Erradicação do Trabalho Infantil, o PETI, o pro-
Jovem, o Benefício da Prestação Continuada (BPC) 
e o Bolsa Família.

Srª Presidente, não tenho dúvidas de que o SUAS 
é uma importante conquista da assistência social e 
da sociedade para a realização dos seus direitos, por 
ampliar a proteção social brasileira e por construir o 
conteúdo específico da assistência social.

Junto à estruturação do SUAS, buscou-se superar 
o problema do modelo de convênios para repasse de 
recursos entre os entes da Federação, com a adoção 
de um modelo de repasse via Fundo de Assistência 
Social, o que minimizou a descontinuidade na oferta 
dos serviços socioassistenciais e desburocratizou so-
bremaneira o processo de financiamento.

O principal recurso oferecido pela política de as-
sistência social é o capital humano, ou seja, os profis-
sionais da área de assistência social, como assistentes 
sociais, psicólogos e outros trabalhadores do SUAS, 
fundamentais para o atendimento às cidadãs e aos 
cidadãos em todo o País.

Temos a clareza de que os Estados e, especial-
mente, os Municípios, que são os principais respon-
sáveis pela oferta dos serviços socioassistenciais, não 
possuem capacidade financeira para arcar, de forma 
isolada, com a contratação de equipes de referência, 
fundamentais para a consolidação dos serviços ofer-
tados pelo SUAS.

A oferta dos serviços socioasssistenciais só é 
efetiva se os CRAS, os CREAS e, sobretudo, a equipe 
de referência forem adequadas. E, para que esses ins-
trumentos sejam realmente adequados, é fundamental 
maior provimento de recursos e maior participação da 
União nesse financiamento.

No entanto, Srª Presidenta, Srs. Senadores e Srªs 
Senadoras, no caminho da consolidação do SUAS, 
observaram-se entraves jurídicos que impediam a uti-
lização do cofinanciamento federal para o pagamento 
dos trabalhadores da assistência social, por exemplo, 
impedindo o fortalecimento do atendimento ao público 
por meio dos serviços já existentes.

Esses entraves demonstraram que, sem haver 
a criação cristalizada em lei federal, a implementa-
ção do SUAS estava juridicamente frágil, com sérios 
problemas para uma articulação plena de políticas de 
assistência social nos três níveis. E foi em resposta a 
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esses problemas que, em 2008, o Governo Federal 
encaminhou a proposta de criação do SUAS.

O projeto busca descentralizar a prestação da as-
sistência social e estabelecer a gestão compartilhada 
entre os entes federativos, os Conselhos de Assistên-
cia Social e as entidades e organizações de assistên-
cia social, inserindo na Loas os objetivos centrais do 
SUAS: proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice, tendo a área territorial local 
como base de organização e efetivação.

Com um modelo de gestão participativa, ele arti-
cula os esforços e recursos nos três níveis de governo 
para a execução e para o financiamento da Política Na-
cional de Assistência Social (PNAS), envolvendo dire-
tamente as estruturas e marcos regulatórios nacionais, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal.

Um importante avanço apresentado pelo projeto 
é o estabelecimento das competências dos diferentes 
entes da Federação, União, Estados e Municípios, ga-
rantindo-lhes maiores recursos e articulação. Cada um 
deverá cofinanciar, por meio de transferência automática 
e obrigatória, o aprimoramento da gestão, os serviços, 
os programas e os projetos de assistência social.

A União ficará com a responsabilidade de reali-
zar o monitoramento e a avaliação da política de as-
sistência social e de prestar auxílio aos Estados, Dis-
trito Federal e Municípios para desenvolverem suas 
políticas locais.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Dois minutos, para concluir, Senadora.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada, 
Srª Presidente. Já estou concluindo.

Conseguimos avançar também no estabelecimen-
to da idade mínima de 65 anos para os idosos recebe-
rem o Benefício de Prestação Continuada, fixando-se 
em lei. Embora a lei atual estabeleça o direito ao BPC 
a partir dos 67 anos, na prática, já se utiliza a idade 
mínima de 65 anos. É uma mudança formal, mas que 
garante maior segurança jurídica aos beneficiários, já 
que está disposta no Estatuto do Idoso.

E, Srª Presidenta, o projeto fortalece, ainda, os 
Conselhos de Assistência Social, ao estabelecer que 
eles fiquem vinculados ao órgão gestor de assistência 
municipal. Essa vinculação garantirá a infraestrutura 
necessária para seu funcionamento, tanto do ponto 
de vista dos recursos materiais quanto dos recursos 
humanos e financeiros.

(A Srª Presidenta faz soar a campainha.)

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Srª Presi-
denta, Srs. Senadoras e Srs. Senadores, para finalizar, 
gostaria de dizer que, como assistente social, vejo, na 
criação do SUAS, o atendimento de uma das maiores 

demandas da assistência social, que é uma estrutu-
ração mais eficiente dos aparelhos estatais de atendi-
mento à população, bem como a ampliação e a otimi-
zação dos recursos financeiros. O projeto valoriza os 
profissionais que compõem as equipes de atendimento 
de populações em situação de vulnerabilidade.

A assistência social atua junto a quem mais pre-
cisa, a quem está em situação de grande vulnerabili-
dade e realmente necessita de amparo para recuperar 
sua cidadania, para superar a miséria e a exclusão 
social.

Portanto, Srª Presidente, o SUAS oferece apoio 
a quem se encontra, de fato, vulnerável, mas também 
esquematiza a situação de saída da situação de am-
paro estatal e auxilia os beneficiários a encontrarem 
alternativas para a superação dos problemas que os 
afligem.

Srª Presidenta, finalizando, realmente, quero 
pedir aos Srs. Senadores e às Senadoras que nos 
ajudem a aprovar o PL nº 189, de 2010, que ainda 
continua tramitando nas demais comissões, para que 
tenhamos, de uma vez por todas, o SUAS instituído e 
implementado em toda a plenitude que a assistência 
social necessita. Nossa população mais carente e vul-
nerável poderá receber o tratamento e o cuidado que 
precisam e merecem.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Ana Rita.
Com a palavra, o Senador Eunício Oliveira, pela 

liderança do Governo.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, venho, mais uma vez, a 
esta tribuna, para falar de dois temas da maior impor-
tância para o meu Estado, Ceará. O primeiro deles diz 
respeito à inauguração do novo aeroporto da cidade 
de Camocim, que vai atender a toda a Região Norte e 
que, com certeza, fará o desenvolvimento daquele mu-
nicípio, daquela região, levando turistas para conhecer 
o nosso belíssimo complexo de Jericoacoara.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Que alegria, interrompendo. Não posso inter-
romper, mas realmente é uma boa notícia, Senador. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Muito obrigado, Senadora.

Tive a oportunidade, Senadora e Presidenta, de 
participar dessa maravilhosa cerimônia, na última sexta-
feira, ao lado do Governo Cid Gomes, de uma grande 
platéia e de nossa bancada federal e estadual.

O novo aeroporto será uma peça fundamental 
para o desenvolvimento daquela região e do Estado 
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e vai impulsionar o turismo e os negócios, gerando 
emprego e renda ao nosso povo cearense. 

Denominado Pinto Martins, em homenagem ao 
nosso aviador cearense, nascido naquele município, 
que fez o primeiro voo, a primeira travessia do Rio de 
Janeiro a Nova Iorque, esse aeroporto vai ter agora a 
capacidade de ajudar o desenvolvimento da região.

O projeto deixa o aeroporto apto a receber ae-
ronaves de médio e até de grande porte, permitindo, 
inclusive, a realização de pousos noturnos e de deco-
lagem também. 

As obras foram recursos do Governo do Estado 
do Ceará. Aplicamos ali cerca de R$5,2 milhões.

O outro assunto, esse mexe com o meu coração, 
porque essa fala se refere a algo que conseguimos 
construir no Estado do Ceará. Inauguramos, na sexta-
feira passada, o primeiro hospital público de alta com-
plexidade do interior do estado do Ceará construído em 
toda a sua história. Por isso esse hospital, além de ser 
um hospital regional e fundamental, servirá também 
como hospital-escola para o atendimento a todos os 
alunos das faculdades de Medicina daquela região. 

Tive a honra de participar da inauguração des-
se grande centro de saúde no meu Juazeiro do Norte, 
na última sexta-feira, com a presença do Governador 
Cid Gomes e do nosso Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha. 

Para a senhora ter uma ideia, esse hospital vai 
ter, já em funcionamento, cerca de 298 leitos e leva 
o nome de Monsenhor Murilo de Sá Barreto, que foi 
um sacerdote reconhecido não apenas no Nordeste 
brasileiro, não apenas no Ceará, mas em todo o Brasil 
pelos seus gestos de caridade. 

Foram aportados recursos da ordem de R$104 
milhões na construção e R$32 milhões em equipamen-
tos de primeiríssima geração. Desses valores, R$20 
milhões são oriundos do Ministério da Saúde e o res-
tante de recursos próprios do tesouro estadual. 

Além disso, estão sendo implantados no Estado 
do Ceará 16 Centros de Especialidade Odontológica, 
os chamados CEO, em todo o Estado. Desses, 400 es-
tão sendo instalados na minha querida região do Cariri. 
Além disso, ainda estamos construindo, com recursos 
do Estado e com a parceria do Governo Federal, 21 
policlínicas, com oferta de até quatorze especialidades 
médicas, sendo que, dessas 21 policlínicas, sete estão 
sendo instaladas e construídas na região do Cariri. 

Através da parceria também com o Governo Fe-
deral, estão sendo construídas 32 Unidades de Pronto 
Atendimento no Estado do Ceará, além da instalação 
do Serviço Médico de Urgência, Samu. 

Já está também em construção um outro grande 
hospital regional de alta complexidade na região norte 

do Estado, na cidade de Sobral. Também está em pro-
cesso licitatório um outro hospital regional, que será 
erguido para atender às regiões do Sertão Central, do 
Sertão dos Inhamuns e do Canindé. 

O Ceará, Srª Presidenta, após a conclusão de to-
dos esses equipamentos, a instalação de todos esses 
equipamentos, da construção de todas essas unidades 
hospitalares, de assistência odontológica inclusive, fi-
cará com a melhor rede de atendimento do Nordeste 
brasileiro, equiparando-se na saúde pública ao seu 
querido São Paulo, ao Paraná do nosso competente 
ex-governador Roberto Requião. 

Por isso, eu não podia deixar de vir hoje a esta 
tribuna fazer esses dois importantes registros para o 
povo do Estado do Ceará. Muito obrigado, Srª Presi-
denta. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Realmente, Senador Eunício, são duas notícias 
muito impactantes.

Acompanhei, como Ministra do Turismo, a insta-
lação e fico feliz que esteja agora podendo funcionar 
esse aeroporto. E um hospital dessa complexidade 
realmente é sempre uma alegria para todo o povo, 
especialmente do Ceará. Parabenizo.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Muito obrigado, Senadora.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com a palavra, o Senador Alvaro Dias. 
(Pausa.)

Com a palavra, a Senadora Ana Amelia.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cara 
Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, visitantes da nossa Casa democrática, Casa da 
República, o Senado Federal, nossos telespectadores 
da TV Senado, hoje o meu Partido, Srª Presidenta, o 
Partido Progressista fez uma grande convenção reele-
gendo para comandar o nosso Partido nacionalmente o 
nosso Senador e nosso Líder da Bancada aqui no Se-
nado, Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro.

Estavam presentes as grandes lideranças regio-
nais, o auditório Petrônio Portela inteiramente lotado, 
com a presença do nosso Ministro Mário Negromonte, 
das Cidades, e de todos os segmentos do Partido. 

Faço esse registro, porque, no momento em que 
Francisco Dornelles preside a Comissão Especial da 
Reforma Eleitoral, é muito significativo que o Partido 
tenha no comando desta agremiação, uma das maiores 
do País, um homem da estatura, da integridade e da 
ética de Francisco Dornelles que eu, como Senado-
ra estreante, fico muito feliz e muito honrada de tê-lo 
como Presidente e também como Líder.
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Queria também, antes de entrar no tema que me 
trouxe nesta tarde à tribuna, Srª Presidenta, Srs. Sena-
dores, nossos telespectadores da TV Senado, lembrar 
que ontem à tarde aqui, neste mesmo microfone, nesta 
mesma tribuna, falei a respeito da importância que a 
visita da Presidenta Dilma Rousseff tem para a China 
na abertura de mercados para produtos brasileiros, 
sejam eles manufaturados, mas de modo especial de 
alimentos e, em particular, de carne suína. 

Pois ontem e hoje pela manhã foram confirmados 
os frigoríficos, três deles de um total de onze, já creden-
ciados a iniciarem as vendas para aquele gigantesco 
mercado que pode absorver a produção brasileira. E 
mais, como gaúcha, estou feliz, porque entre os frigorí-
ficos credenciados está o Frigorífico Tchê, da cidade de 
São Luiz Gonzaga, pertencente à Cotrijuí, que é uma 
cooperativa com 18.400 sócios, de agricultura familiar, 
de médios agricultores. Isso vai, sem dúvida, represen-
tar um salto de qualidade e desenvolvimento, porque 
vai premiar o esforço feito até agora pelo comando da 
cooperativa, sob a liderança de Carlos Poletto, exa-
tamente na abertura de mercados que vão significar 
uma nova etapa nesse processo de desenvolvimento 
da cooperativa. Cumprimento-o pelo que tem feito em 
relação exatamente à busca de novos mercados diante 
dos problemas do mercado interno e também tentan-
do superar os problemas relacionados com o câmbio, 
cuja desvalorização da moeda americana provoca, 
sem dúvida, prejuízos para quem exporta.

Por isso, renovo nesta tribuna, Srª. Presidenta, 
a necessidade de que o Governo encontre políticas 
para desonerar o setor produtivo brasileiro, em parti-
cular as exportações. 

Quanto mais não seja, quando se fala em carne 
suína, estamos falando em valor agregado: seria ex-
portar o animal vivo, não recomendável do ponto de 
vista do desenvolvimento. Então, é muito importante 
que o Governo encontre os mecanismos para estimular 
uma produção e também as exportações como medida 
compensatória ao câmbio desfavorável. 

Mas, o que me traz a esta tribuna hoje, Srª Pre-
sidente, é que hoje, 12 de abril, completam-se cinco 
anos da intervenção no Instituto Aerus de Segurida-
de Social, e as mais de oito mil famílias que, em tese, 
deveriam ser beneficiadas por esse fundo de pensão 
ainda esperam pelo desfecho favorável dessa longa, 
dramática e triste história.

No início dos anos 80, Srª Presidente, as em-
presas ligadas ao setor aéreo uniram-se na formação 
de um fundo de previdência complementar destina à 
previdência de seus funcionários, aeroviários e aero-
nautas. Com o aval do Governo, foi criado o Fundo 
Aerus, composto pelo patrocínio das empresas, pela 

contribuição de seus assistidos e de uma taxa de 3% 
sobre o valor da receita das passagens aéreas.

Com o passar do tempo, com a falência de empre-
sas aéreas, com as dificuldades financeiras da Varig, 
que era a maior empresa participante do Aerus, com 
o desligamento da TAM e o fim da contribuição advin-
da da receita das passagens aéreas, o fundo perdeu 
a sua liquidez.

Em 12 de abril de 2006, a Secretaria de Previdên-
cia Complementar fez a intervenção no Instituto Aerus. 
Desde então, os beneficiários desse fundo passaram a 
receber valores irrisórios que estão aquém das contri-
buições feitas no passado e que não permitem a ma-
nutenção de seu padrão de vida. Muitos comandantes 
tiveram de voltar ao mercado de trabalho, sujeitando-se 
a salários inferiores, exatamente para não perder a ca-
pacidade de sobrevivência nesse mercado competitivo, 
por conta do prejuízo que tiveram em função da falta 
de fiscalização, de responsabilidade do Governo.

Sofrem com isso, Srª Presidente, Srs. Senado-
res, mais de oito mil contribuintes, suas famílias e de-
pendentes. Muitos deles, em torno de quatrocentos, já 
faleceram e não puderam desfrutar, em vida, do plano 
de previdência ao qual aderiram e para o qual contribu-
íram como recomendava a lei. Relatos dos beneficiários 
dão conta de que muitos, por terem de sobreviver com 
a ajuda de parentes, desenvolveram doenças psicos-
somáticas, como a depressão, resultado da situação 
financeira precária advinda do não recebimento dos 
valores que deveriam receber.

Srªs e Srs. Senadores, este é um problema so-
cial muito grave e ele não vai ficar apenas nisso. Hoje 
pela manhã, na audiência pública organizada pelo Se-
nador Paulo Paim na Comissão de Assuntos Sociais, 
na Subcomissão de Emprego, ficou visível que outros 
problemas desta mesma ordem vão acontecer envol-
vendo fundos de empresa estatais. Não é alarmismo 
nem terrorismo, é apenas a constatação de uma dura 
e dramática realidade.

A esperança de que o problema do caso Ae-
rus seja resolvido é que motivou os aeronautas, os 
aeroviários e suas famílias a se mobilizarem hoje na 
Cinelândia, no Rio de Janeiro, a partir das 15 horas 
– já se passaram trinta minutos –, uma manifestação 
organizada pelo movimento Acordo Já. O mesmo mo-
vimento organiza uma manifestação no Aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo.

Essa manifestação, Srs. Senadores, Srª Presi-
dente, é para sensibilizar o Supremo Tribunal Federal 
para que julgue ação de indenização por perdas tari-
fárias ocorridas nos anos 80 e 90, segundo a qual a 
Varig pode receber estimados R$4 bilhões.
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Atualmente, o processo está parado no Supremo 
Tribunal Federal, atendendo um recurso da Advoca-
cia Geral da União. Desses R$4 bilhões, muito será 
devolvido aos cofres públicos por conta de dívidas da 
companhia com a União, mas pelo menos R$1,3 bilhão 
será destinado ao fundo Aerus, por determinação do 
Juiz Roberto Ayub, que conduziu o processo de recu-
peração judicial da nossa antiga e querida Varig. Esse 
recurso pode recompor parte da perda dos aposenta-
dos e ex-funcionários da companhia.

E é para solicitar uma notícia a respeito do an-
damento do processo – não se pressiona o Poder 
Judiciário – que amanhã, dia 13, às 18 horas, estarei 
numa audiência com a Ministra Carmem Lúcia, do STF, 
acompanhada dos Senadores Paulo Paim, do PT do 
meu Estado, e do Senador Alvaro Dias, do PSDB do 
Paraná, tratando deste assunto. 

Além disso, apoio integralmente o Projeto de Lei 
do Senado nº 147, de 2010, de autoria do meu cole-
ga Paulo Paim, que autoriza a União a indenizar os 
aposentados e pensionistas vinculados a entidades 
fechadas de previdência complementar abrangidos 
pelos planos de benefícios patrocinados pelas com-
panhias aéreas.

Há cinco anos, Srªs e Srs. Senadores, os benefi-
ciários do fundo Aerus estão esperando uma solução 
para esse grave problema.

O governo, quando decidiu, por intermédio da 
Secretaria de Previdência Complementar, promover a 
intervenção no Instituto, assumiu a responsabilidade 
pelo pagamento das aposentadorias complementares 
dos beneficiários. Portanto, se não deseja cumprir o 
Acordo de Indenização por Perdas Tarifárias, deve pro-
ver a aposentadoria complementar dos contribuintes 
desse fundo, Srª Presidente.

O sistema de previdência complementar é forte 
no mundo todo, e precisa ser forte e ter credibilidade 
no Brasil para ser, inclusive, uma forma de fomentar 
o desenvolvimento. 

No Brasil, os planos de previdência complemen-
tar, Srª Presidente, precisam ser ainda mais fortes, 
dado que o sistema de previdência oficial é deficitário 
e não oferece benefícios adequados para os brasileiros 
quando chegam à idade da aposentadoria.

Só iremos fortalecer a previdência complemen-
tar quando pudermos garantir segurança jurídica aos 
institutos.

Eu queria, Srª Presidente, pedir a sua generosida-
de na oferta do tempo para que eu possa ler aqui uma 
mensagem que recebi no meu Twitter, no meu site, do 
Eberardo Benz. Ele tem 79 anos, Srª Presidente, e es-
creve algo que peço que seja registrado nos Anais:

Trabalhei 43 anos na Varig e nunca pre-
senciei [como agora] um caos com tantos atra-
sos e cancelamentos de voos, com dezenas 
de passageiros dormindo pelo chão dos ae-
roportos (...). Houve cancelamentos de voos, 
sim, quando a Varig dava seus últimos sus-
piros de vida, impostos pelo desgoverno de 
então, que inclusive negou um empréstimo do 
BNDES, com a frase pronunciada por um de 
seus ministros: “Para a Varig, não”!

Durante estes cinco anos de suplício 
[escreveu o Eberardo], os aposentados e pen-
sionistas recorreram, através de seus repre-
sentantes legais e sindicatos, a incontáveis 
contatos e reuniões em Brasília, a represen-
tantes da justiça, do governo, ministros, sena-
dores, deputados, tentando serem ouvidos e 
entendidos para reverter essa situação deses-
peradora. Sempre foram bem recebidos, com 
palavras macias e encorajadoras de apoio e 
promessas de que iriam estudar o assunto e 
fazer todo possível para solucionar o impasse. 
Tudo em vão [diz ele desolado] As despesas 
das viagens e da estadia também foram e 
continuam sendo pagas pelas já minguadas 
aposentadorias recebidas do Aerus.

Mas esse homem de quase 80 anos, o Eberar-
do Benz, não perde a esperança e escreve ao final da 
mensagem que reproduzo aqui textualmente: 

Espero e desejo imensamente que a nos-
sa presidente Dilma tenha a sensibilidade e a 
força necessária para representar verdadeira-
mente o nome do partido ao qual pertence, o 
Partido dos Trabalhadores. Respeitar e atender 
as necessidades dos trabalhadores, aposenta-
dos e pensionistas, não só do Aerus, mas de 
todos, é o mínimo que um governo pode fazer 
para reconhecer o trabalho dos que verdadei-
ramente construíram o nosso país.

Srª Presidente, muito obrigada pela generosa 
concessão de tempo. 

Antes de encerrar, gostaria apenas de registrar a 
presença neste plenário dos meus queridos correligio-
nários gaúchos Otomar Vivian e Celso Bernardi, que 
estão na tribuna de honra assistindo a esta sessão. 

Gostaria ainda de dizer, em nome do Senador Pe-
dro Simon, do Senador Paulo Paim e em meu próprio, 
que desejamos o pronto restabelecimento de uma das 
melhores penas, de um dos melhores textos, de um 
colunista muito querido dos gaúchos: Paulo Santana, 
que está hospitalizado. Fez uma cirurgia, passa bem e 
será liberado na sexta-feira, mas ele deve estar muito 
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preocupado, porque o Paulo Roberto Falcão agora é 
técnico do Internacional, e ele, como gremista fanáti-
co, deve estar sofrendo um pouco. Talvez se recupere 
mais rápido! 

Muito obrigada, Srª Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Mais contundente do que a torcida do Corin-
thians, só o Grêmio com o Internacional, Senadora! 

Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srªs Sena-
doras, Srs. Senadores, o episódio da morte de doze 
crianças na Escola Tasso da Silveira, no bairro do Re-
alengo, no Rio de Janeiro, chocou o País. Temos visto 
manifestações de solidariedade àquelas famílias, aos 
estudantes e aos professores daquela escola em todo 
o País, inclusive com repercussão internacional.

Muitas manifestações foram realizadas nos es-
tádios de futebol, nos concertos de música. Entre as 
mais bonitas que testemunhei, está a manifestação 
de iniciativa da banda U2 perante mais de noventa mil 
pessoas, tanto no sábado quanto no domingo, quando 
os nomes das doze crianças foram mostrados antes 
da música final cantada pelo U2 e pelo Bono, sobretu-
do quando ele ali alertou para que pudéssemos viver 
num mundo sem tanta violência.

Quero saudar aqui a reação que os Líderes do 
Senado e o Presidente José Sarney, hoje, tiveram no 
sentido de que votemos um projeto que proponha um 
plebiscito, em outubro próximo, relativamente ao de-
sarmamento.

Meu pai, Paulo Cochrane Suplicy, sempre disse 
aos seus filhos – éramos onze, perdemos dois, so-
mos ainda nove – que ele não tinha e nunca quis ter 
armas em casa. Ele nos ensinou a respeitar as pes-
soas, a evitar brigas com as pessoas, por mais difícil 
que fosse a situação. Ainda hoje, tenho comigo esses 
ensinamentos, para evitar o uso da violência. Tenho 
sido assertivo e firme em minhas opiniões, mas sou 
inteiramente contra a violência, seja ela verbal, física 
ou psicológica, e nunca senti a necessidade de ter 
uma arma de fogo. Inclusive, pratiquei e aprendi boxe, 
pugilismo, mas, nos tempos em que aprendi essa mo-
dalidade e em que soube como me defender, sempre 
me senti com maior segurança para jamais utilizar a 
violência contra quaisquer pessoas.

Todos os dias, a mídia tem nos informado, à 
exaustão, os inúmeros casos de vitimas de violência, 
da violência doméstica, da violência no trabalho, nas 
ruas, nas escolas. Muitos desses casos terminam em 
mortes, e, em sua grande maioria, isso acontece por 

que as pessoas tinham uma arma ao alcance das 
mãos. Se não estivessem armadas, muitas dessas 
mortes poderiam ser evitadas.

Aqueles que me conhecem sabem que sou um 
admirador dos homens e mulheres que têm transfor-
mado a sociedade, utilizando-se dos meios não vio-
lentos, como Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Cal-
cutá e Martin Luther King Jr. Devemos sempre lutar 
pelo que acreditamos com toda a nossa força, sem-
pre procurando enfrentar a força física com a força da 
alma, das ideias.

O Estatuto do Desarmamento assegurou ao Po-
der Executivo os meios de controlar o comércio e o 
uso de armas de fogo. Além disso, também estimulou 
a população a entregar suas armas. Segundo o Minis-
tério da Justiça, de 2004 a 2008, foram recolhidas 500 
mil armas, e 1,5 milhão de armas foram regularizadas. 
Apesar de o Brasil continuar a registrar elevado número 
de mortes por armas de fogo, de acordo com o Minis-
tério da Justiça, de 2004 a 2010, a taxa de mortalidade 
por armas de fogo caiu 8%.

É uma questão, pois, de bom senso. Basta lembrar 
quantas vezes observamos desavenças banais, que, 
certamente, poderiam ser resolvidas por meio do diá-
logo e da negociação, transformarem-se em tragédias 
irreversíveis. Diariamente, no trânsito pesado das cida-
des, muitos motoristas perdem a cabeça e, por pouco, 
não chegam a brigas físicas, que, às vezes, acontecem 
de fato. Se um deles tiver uma arma, a probabilidade 
de tragédia é altíssima. Portanto, para viver num Brasil 
mais seguro, teremos de fazer muito mais, para que 
nossa sociedade se torne mais justa e para que, em 
consequencia, isso resulte em paz social.

Eis por que quero saudar a decisão do Presidente 
José Sarney, que, em conjunto com os líderes, propôs 
que nós todos votássemos a realização de um plebis-
cito nacional, a fim de que a população respondesse 
à seguinte pergunta: “O comércio de armas de fogo e 
munição deve ser proibido no Brasil?”.

Aqui, divirjo um pouco dos meus colegas, como do 
meu amigo Senador Roberto Requião, que, há pouco, 
me dizia que acha importante manter armas em casa, 
no caso de entrar alguém que queira assaltá-la.

Mas entendo que o povo, após receber informa-
ções mais claras sobre a questão, saberá optar pela 
proibição do comércio de armas em nosso País.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Meu pai sempre disse a 
seus filhos – éramos onze – que não tinha e que nunca 

ABRIL 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL150



Abril de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 11053 

quis ter armas em casa. Ele nos ensinou a respeitar 
e a evitar brigar com as pessoas, por mais difícil que 
fosse a situação. Ainda hoje tenho comigo esses en-
sinamentos. Sou firme na defesa de minhas opiniões, 
mas sou inteiramente contra a violência, seja ela ver-
bal, física ou psicológica e nunca senti necessidade 
de ter uma arma de fogo.

Todos os dias, a mídia nos informa à exaustão 
dos inúmeros casos de vítimas de violência: violência 
doméstica, violência no trabalho, violência nas ruas, 
violência nas escolas. Muitos desses casos terminam 
em mortes e, em sua grande maioria, isso acontece 
porque as pessoas tinham uma arma ao alcance da 
mão. Acredito que se não estivessem armadas, muitas 
dessas mortes poderiam ser evitadas.

Aqueles que me conhecem sabem que sou um 
admirador dos homens e mulheres que transformaram a 
sociedade utilizando-se de meios não-violentos. Aprendi 
a admirar as teses e os exemplos de Mahatma Gandhi, 
Madre Teresa de Calcutá e de Martin Luther King Jr., 
de que devemos lutar pelo que acreditamos com toda 
a nossa força, sem nos conformar com a lentidão das 
transformações, mas sempre procurando enfrentar a 
força física com a força das ideias.

O Estatuto do Desarmamento assegurou ao Po-
der Executivo os meios de controlar o comércio e o 
uso de armas de fogo. Além disso, também estimulou 
a população a entregar suas armas. De acordo com 
dados do Ministério da Justiça, de 2004 a 2008 foram 
recolhidas 500 mil armas e 1,5 milhão foram regulariza-
das. Apesar de o Brasil continuar a registrar um elevado 
número de mortes por armas de fogo, ainda de acordo 
com o Ministério da Justiça, entre 2004 e 2010 a taxa 
de mortalidade por armas de fogo caiu 8%.

É uma questão, pois, de bom-senso. Basta lem-
brar quantas vezes observamos desavenças banais 
que, certamente, poderiam ser resolvidas por meio do 
diálogo e da negociação, mas transformarem-se em 
tragédias irreversíveis. Diariamente, no trânsito pesado 
das cidades, por exemplo, muitos motoristas perdem 
a cabeça e, por pouco, não chegando a brigas físicas, 
que às vezes acontecem de fato. Se um deles tiver uma 
arma, a probabilidade de tragédia é altíssima. Para 
viver num Brasil mais seguro, teremos de fazer muito 
mais para que a nossa sociedade se torne mais justa 
e, em consequência, resulte na paz social.

Nos dias atuais é imprescindível tomarmos cons-
ciência que a paz é irreversível. 

As armas nunca foram instrumento de vida. De-
vemos optar pela vida, o que significa optar pelo amor, 
optar pelo caminho da alegria e felicidade. Armas não 
trazem a paz!

Nesse sentido, avalio como positiva a reunião dos 
líderes partidários, na qual o presidente do Senado, 
José Sarney, apresentou proposta da realização de um 
plebiscito nacional a fim de que a população responda 
à seguinte pergunta: “O comércio de armas de fogo e 
munição deve ser proibido no Brasil?”. Entendo que o 
povo, após receber informações mais claras sobre a 
questão, saberá optar pela proibição do comércio de 
armas em nosso país.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Suplicy.

Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço. (Pau-
sa.)

Não se encontrando no momento, com a palavra 
a Senadora Angela Portela

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Magno Malta com a palavra.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, en-
quanto a Senadora chega à tribuna, na ausência do 
Senador Ferraço quero fazer o registro de que estive-
mos, neste momento, com o Ministro da Justiça, que 
trabalha a campanha do desarmamento no Brasil, algo 
tão importante.

Quando vejo essas crianças que adentraram as 
galerias e já vão saindo – e há uma movimentação de 
crianças hoje; V. Exª estava acompanhando aqui do 
corredor –, quando vejo essa movimentação no Brasil, 
tendo em vista a tragédia do Rio de Janeiro, penso que 
é absolutamente importante que travemos este deba-
te para que a sociedade brasileira tome uma posição 
nessa campanha do desarmamento.

Por esse motivo, o Ministro da Justiça, orientado 
pela nossa Presidente Dilma e focado neste assunto, 
recebeu a Comissão da Frente da Família, que tenho 
o prazer de presidir. E esta Comissão, juntamente com 
a assessoria do Ministro, vai auxiliar na linguagem e 
no material a ser levado às famílias brasileiras neste 
momento de enfrentamento da violência.

Era este o registro, Srª Presidente.
Agradeço.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Srª 

Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Só para me ins-
crever para falar em nome da Liderança do PDT, por 
gentileza.

Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Acir Gurgacz está inscrito e, depois, 
o Senador Paulo Bauer.

Agora com a palavra a Senadora Angela Portela. 
Mas antes, Senadora, gostaria de saudar os alunos do 
5º e 6º do Centro de Ensino Fundamental de Ceilândia, 
aqui do Distrito Federal. Vocês são muito bem-vindos. 
Podem vir frequentemente e falar para os amigos virem 
também para ver como funciona o Senado.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de registrar 
aqui a presença no nosso plenário do Prefeito do Mu-
nicípio de Porto Acre, no Acre, o Prefeito José Maria, 
do Partido dos Trabalhadores, e também a presença 
do Presidente da Câmara de Vereadores do Acre, 
Wanderson Pereira de Souza e dos Vereadores José 
Guilherme de Albuquerque – que é o Vice-Presidente 
da Câmara – e do Vereador Eldo Lima Penha, que é o 
Secretário da Câmara Municipal de Porto Acre. 

Eles estão em Brasília justamente fazendo uma 
peregrinação nos Ministérios em busca da liberação 
das suas emendas para tocar adiante os trabalhos em 
benefício à comunidade de Porto Acre.

Gostaria, portanto, que fossem registradas essas 
presenças nos Anais do Senado Federal.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Já estão registradas, Senador Anibal Diniz.

Com a palavra a Senadora Angela Portela.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT–RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. 
Senadores, tenho a grata alegria de informar a este 
Plenário que, hoje, o Senado Federal instalou a Sub-
comissão em Defesa da Mulher, no âmbito da Comis-
são Permanente de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa.

Hoje, pela manhã, tivemos esta reunião, com a 
presença do Presidente do Senado, Senador José Sar-
ney, com a presença da Ministra do Supremo Tribunal 
Federal, Carmem Lúcia; da nossa Ministra dos Direitos 
Humanos, Maria do Rosário; da Ministra da Secretaria 
de Promoção da Igualdade Racial, Ministra Luiza Bair-
ros; da Ministra da Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres, Iriny Lopes; bem como de Senadoras, 
Deputadas Federais, Deputados e Senadores.

Nesta manhã, nós nos sentimos muitos felizes, 
porque criamos um espaço de discussão onde iremos 
debater sobre a prevenção e o combate à violência do-
méstica e familiar, a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, o combate ao tráfico de mulheres, a amplia-
ção da estrutura de creches nos Municípios brasileiros. 
Enfim, vamos discutir assuntos de interesse da mulher 
brasileira; vamos discutir também as implicações da Lei 
Maria da Penha e sua implementação. São assuntos 
que, de certa forma, ajudarão, contribuirão para a me-
lhoria da qualidade de vida da mulher brasileira.

Para iniciar os trabalhos dessa Subcomissão, 
hoje mesmo fizemos a primeira audiência pública com 
a presença dessas autoridades do Poder Executivo, do 
Poder Judiciário e Legislativo. E, nessa primeira audi-
ência, tivemos a oportunidade de realizar um debate 
enriquecedor sobre a Lei Maria da Penha e as dificul-
dades, especialmente no âmbito do Poder Judiciário, 
para punir os casos de violência doméstica e familiar 
contra as mulheres com base nesta lei.

A partir da agora, a Subcomissão dos Direitos da 
Mulher será esse espaço para a discussão de temas 
prioritários para a bancada feminina, para a defesa e 
ampliação dos direitos das mulheres brasileiras. Ob-
viamente sem prejuízo de outros importantes temas, 
vamos concentrar nossa atuação à frente da Subco-
missão, neste primeiro momento, no debate a respeito 
de todas essas questões que frisei anteriormente. 

Gostaria de destacar conquistas que considero 
extremamente importantes, principalmente iniciativas 
do Poder Executivo Federal, anunciadas recentemen-
te pela nossa Presidenta Dilma Rousseff, para a pre-
venção do câncer de mama e de colo de útero, para 
ampliar de forma significativa o acesso das crianças 
brasileiras às creches e também para garantir uma 
gravidez mais tranquila e com total assistência do Po-
der Público, como ficou evidente no lançamento do 
projeto Rede Cegonha.

A Rede Cegonha inclui um conjunto de medidas 
para garantir, no Sistema Único de Saúde, atendi-
mento adequado, seguro e humanizado desde a con-
firmação da gravidez até os primeiros anos de vida 
da criança.

Uma das novidades do projeto é a oferta pelo 
governo do auxílio– transporte durante todo o período 
pré-natal e de um vale-táxi para o deslocamento até a 
maternidade no horário do parto.

Com investimento de R$9,4 bilhões até 2014, as 
medidas previstas na Rede Cegonha abrangem a as-
sistência com foco na gravidez, no parto e pós-parto 
e também a assistência às crianças.

Um dos aspectos mais importantes do progra-
ma, em meu entendimento, é que o cronograma de 
implantação da rede priorizará as regiões da Amazô-
nia Legal e do Nordeste, que têm os maiores índices 
de mortalidade materna e infantil.
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Nos postos de saúde, será introduzido o teste 
rápido de gravidez. Confirmado o resultado positivo, 
será garantido um mínimo de seis consultas durante 
o pré-natal, além de uma série de exames clínicos e 
laboratoriais. Esta é uma conquista de enorme signi-
ficado para os 61 milhões de mulheres brasileiras em 
idade fértil. Mas há outra iniciativa que quero também 
destacar e enaltecer.

A Presidenta Dilma Rousseff esteve em Manaus 
para lançar o programa de fortalecimento da rede de 
prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de 
mama e de colo de útero. Este é um problema que 
atinge milhões de brasileiras e que mata milhares de 
mulheres todos os anos, por conta do diagnóstico tar-
dio e da falta de condições para o tratamento na rede 
pública.

O Governo Federal vai investir R$4,5 bilhões, 
sendo R$382 milhões no programa nacional de con-
trole do câncer de colo do útero, R$867 milhões para 
o programa nacional de controle do câncer de mama, 
R$3,2 bilhões na ampliação e fortalecimento da rede 
oncológica e R$24 milhões em informações à popu-
lação.

A expectativa do governo é de que as ações be-
neficiem 3,8 milhões de mulheres por ano. A escolha 
de Manaus para o lançamento do programa não foi 
por acaso.

Srª Presidente, uma mulher na Região Norte, na 
nossa região, tem duas vezes e meia mais chances 
de ter câncer de colo de útero. Os dados do Ministério 
da Saúde apontam que a incidência de câncer de colo 
de útero na Região Norte é de 39,6 casos por 100 mil 
mulheres, mais que o dobro da média nacional, sendo 
o tipo de câncer mais frequente com 24,3% de todos 
os casos de câncer.

Pois não, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nadora Angela, quero cumprimentá-la pela instalação 
da Subcomissão dos Direitos da Mulher, da Comissão 
de Direitos Humanos, e por V. Exª ter assumido a Pre-
sidência dessa Subcomissão. É até uma feliz coinci-
dência que isso tenha ocorrido hoje, que é o Dia do 
Obstetra. O obstetra é exatamente aquele profissional 
que se preocupa de maneira ampla com a mulher. Não 
por acaso também V. Exª frisa aí a questão do Rede 
Cegonha. Acho que se nós tivéssemos em medicina 
esse cuidado com as mulheres, somado ao cuidado 
com as crianças, nós estaríamos eliminando pelo me-
nos 70% dos problemas de saúde neste País. E es-
pero que realmente essas políticas afirmativas... E V. 
Exª frisou muito bem, as mulheres da Amazônia e do 
Nordeste são as que mais sofrem, é onde existe inci-
dência de câncer e tantas outras doenças em maior 

número que nas outras regiões. Então quero me somar 
ao pronunciamento de V. Exª e dizer que estamos aí 
para trabalhar lado a lado em favor das mulheres, por-
tanto, em favor dos homens. porque afinal de contas 
são elas que colocam os homens no mundo.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senador Mozarildo. O senhor, como 
médico, conhece muito bem as mazelas que a mulher 
brasileira enfrenta no que diz respeito ao diagnóstico 
do câncer de mama e de colo do útero.

Eu gostaria de destacar outra importante inicia-
tiva do Governo da Presidenta Dilma para beneficiar 
a mulher e a criança brasileira. Trata-se da assinatura 
de convênios com 419 municípios para a construção 
de 718 creches já neste ano de 2011. A Presidenta 
também anunciou a edição de uma medida provisória 
para bancar o custeio dessas unidades, enquanto es-
tiverem sem receber recursos do Fundeb.

Então, serão investidos R$800 milhões na cons-
trução dessas creches, que fazem parte do Programa 
Proinfância, do Ministério da Educação, cujo objetivo 
é implantar e equipar seis mil creches de educação in-
fantil, escolas de educação infantil em todo o País, ao 
custo de aproximadamente R$6 bilhões até 2014.

Portanto, Srª Presidente, são três iniciativas com-
plementares entre si e que asseguram às mulheres 
brasileiras total apoio do Poder Público, desde a con-
firmação da gravidez, no parto e pós-parto, assistência 
à criança nos dois primeiros anos de vida e, na sequ-
ência, a garantia de vaga nas creches, onde essas 
crianças poderão continuar o seu desenvolvimento 
físico e emocional, enquanto a mãe poderá voltar ao 
mercado de trabalho.

Por outro lado, no que diz respeito à saúde da 
mulher, o Governo ataca de uma vez só duas das mais 
dolorosas doenças do aparelho reprodutivo feminino, 
o câncer de mama e o câncer de colo do útero.

Quero, portanto, expressar minha solidariedade 
e apoio à Presidenta Dilma Rousseff, pois tenho a cer-
teza de que estas iniciativas terão grande alcance, ao 
enfrentar alguns dos problemas que mais angustiam 
as mulheres brasileiras.

Na condição de presidenta da Subcomissão em 
Defesa da Mulher do Senado Federal, percebo que 
o Governo está caminhando na direção certa para 
oferecer às nossas mães e futuras mamães a assis-
tência adequada, humanizada e eficaz de que tanto 
necessitam.

Com essas conquistas asseguradas – para fina-
lizar – acredito que poderemos, aqui no Senado e a 
partir da criação dessa Subcomissão em Defesa da 
Mulher, avançar ainda mais, defendendo a ampliação 
da licença maternidade para seis meses, aprovada aqui 

153ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2011



11056 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2011

no Senado e que está na Câmara, o direito à moradia, o 
acesso ao mercado de trabalho sem discriminação.

Principalmente, Srª Presidente, acredito que po-
demos avançar na aplicação da Lei Maria da Penha, 
com a efetiva criação de uma rede de proteção, com 
delegacias especializadas, defensorias, promotorias e 
juizados especializados, para por fim à violência do-
méstica e familiar contra a mulher e, evidentemente, 
à impunidade que dela decorre.

Então, para finalizar, queria aqui deixar a minha 
satisfação e a minha alegria por mais um instrumento 
criado para fortalecer o combate e a exploração das 
mulheres brasileiras.

Muito obrigada, Srª Presidente, pelo tempo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Parabéns, Senadora Angela Portela.
Concedo a palavra, pelo exercício da liderança, 

ao Senador Paulo Bauer, pela liderança da Minoria. 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz, 
pela liderança do PDT.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, aqui, registro a importância da visi-
ta do Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, ao Estado de 
Rondônia, no dia de ontem. Acompanhamos o Minis-
tro durante sua passagem nos canteiros de obra das 
usinas de Jirau e de Santo Antônio, no rio Madeira. 
Conosco, estavam o Senador Valdir Raupp, o Presi-
dente da Assembleia, demais Deputados, o Deputado 
Mauro Nazifi.

O Ministro demonstrou grande preocupação com 
o andamento das obras em Rondônia. Ele está preo-
cupado com a situação dos trabalhadores, em primeiro 
lugar, e deixou isso claro ao afirmar a importância do 
tratamento humano e digno que deve receber cada ho-
mem e cada mulher que lá trabalham. Também deixou 
explícita sua preocupação com relação ao andamento 
das obras, que serão fundamentais para o aumento do 
fornecimento de energia limpa e segura, que as usinas 
do Madeira serão capazes de garantir não somente ao 
Estado de Rondônia, mas a todo o nosso País.

Faço minhas as palavras do Ministro Carlos Lupi, 
nosso colega, nosso Presidente do PDT, destacan-
do que o Brasil precisa dessa energia para o pleno 
desenvolvimento de sua economia, mas os trabalha-
dores, assim como Rondônia, precisam ser tratados 
com muito respeito. Para o Ministro Lupi, o diálogo nas 
relações entre as empresas e os trabalhadores das 
usinas é fundamental.

Ontem, houve essa grande reunião entre traba-
lhadores e representantes das usinas, em que se dis-
tensionou o impasse que havia entre as partes para 

se reiniciarem os trabalhos. Hoje, na usina de Jirau, 
foram reiniciados os trabalhos, assim como na usina 
de Santo Antônio, na semana passada. Entendo que 
foi um avanço muito grande. Foi importante o Ministro 
estar em Porto Velho, acompanhando as discussões, 
essa relação entre os funcionários, a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) e os consórcios que inicia-
ram aquela obra.

O mais importante foi o pedido feito ao Ministro, 
que reiterou não só ao Sindicato, mas, principalmente, 
às empresas que dessem preferência aos trabalha-
dores que moram no Estado de Rondônia, para evitar 
que pessoas de outros Estados distantes tenham de 
se deslocar, levando suas famílias ou deixando suas 
famílias, para irem trabalhar em obras importantes 
como essas, que são as usinas de Santo Antônio e de 
Jirau, em Porto Velho.

Sr. Presidente, é com enorme satisfação que ul-
trapassamos, na última semana, a marca de um milhão 
de empreendedores cadastrados no programa Micro-
empreendedor Individual (MEI), lançado pelo Governo 
Federal em 1º de julho de 2009. Essa marca histórica 
foi ultrapassada no último dia 17 de março, quando a 
Receita Federal do Brasil registrou um milhão, quatro 
mil e setecentas e sessenta e quatro adesões. São 
trabalhadores em diversos setores, como jardineiros, 
funileiros, cabeleireiros, pedreiros, carpinteiros, vende-
dores ambulantes, enfim, profissionais que saíram da 
informalidade e que, hoje, emitem nota fiscal, geram 
renda para suas famílias, possuem direito à aposenta-
doria e contribuem, de forma legal, para o aquecimento 
da economia brasileira e para o crescimento do nosso 
País. É, com certeza, uma grande conquista!

Quero destacar, aqui, a grande mobilização dos 
sindicatos e das associações dos pequenos empreen-
dedores e das pequenas empresas, que trabalharam, 
durante muito tempo, para estabelecer esse cenário 
de equilíbrio competitivo. Quero parabenizar também 
o Sebrae pelo esforço e competência na defesa dos 
empreendedores.

Destaco, ainda, o papel do Congresso Nacional 
na aprovação da legislação do Microempreendedor 
Individual, a Lei Complementar nº 128/2008, que con-
tou com a contribuição de diversos parlamentares da 
Legislatura passada e de muitos que fazem parte da 
atual. Saliento, sobretudo, a grande sensibilidade do 
ex-Presidente Lula e da Presidenta Dilma Rousseff 
no tratamento que sempre deram para os mais ne-
cessitados, para os que realmente precisam da mão 
do Estado para se organizar e para crescer. Afinal, é 
isto que estamos proporcionando aos pequenos em-
preendedores: meios para que participem do mercado 
com melhores condições técnicas, legais e profissio-
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nais. Que possam contrair crédito para investimento e 
crescimento de seus negócios!

Quem dera, cara Presidente, um dia, muitos des-
ses pequenos empreendedores possam ser grandes 
empresários! Para que isso ocorra, apresentamos um 
projeto de lei no Senado Federal, o PLS nº 195/2010, 
ampliando o teto de faturamento dos microempreende-
dores dos atuais R$36 mil para R$72 mil e permitindo 
que os microempreendedores contratem não apenas 
um funcionário, mas, sim, dois funcionários.

Dados do Sebrae revelam que, hoje, no Brasil, 
existem muitos trabalhadores na informalidade. São 
trabalhadores que precisam participar em melhores 
condições da economia brasileira. Comemoramos, no 
dia 17 de março, um grande avanço. Afinal, retiramos 
um milhão de empreendedores da informalidade.

(Interrupção do som.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Vou 
concluir, Srª Presidenta.

Isso representa a geração de um milhão de em-
pregos, contratados diretamente por esses empreen-
dedores.

Creio que poderemos comemorar ainda mais, 
no próximo ano, se ampliarmos o teto de faturamento 
para R$72 mil, com a possibilidade de contratação de 
até dois funcionários. Com isso, haverá potencial, em 
um ano, não somente para retirar mais um milhão de 
empreendedores da informalidade, mas também para 
gerar três milhões de empregos. São pessoas que terão 
mais acesso ao crédito, a benefícios sociais e fiscais, a 
direitos trabalhistas e a direito à aposentadoria, enfim, 
a uma vida mais digna.

Além disso, poderá haver um grande aumento 
na arrecadação com impostos, simplesmente porque 
o Governo brasileiro não abrirá mão de arrecadação 
dentro desse novo patamar, mas, sim, estimulará mais 
empreendedores a entrarem para a formalidade e a 
contratarem mais trabalhadores.

Peço, então, Srª Presidente, que olhem com aten-
ção para o PLS nº 195/2010, que trata da ampliação 
do teto de faturamento do MEI. O referido projeto já 
foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e na Comissão de Assuntos Econômicos e 
aguarda apenas a apreciação deste Plenário. A Presi-
dente Dilma Rousseff também já manifestou apoio ao 
nosso projeto, que, creio, ainda poderá ser aperfeiço-
ado no debate aqui, no Congresso Nacional.

Para finalizar, quero parabenizar esse um milhão 
de microempreendedores que já regularizaram sua 
situação e dizer aos demais brasileiros que ainda se 
encontram na informalidade e que querem trabalhar na 
legalidade que esse é o melhor caminho para crescer e 

ajudar o nosso País a crescer. Isso será muito bom para 
o nosso País. Esse projeto será muito bom para este 
País e para os nossos brasileiros, Srª Presidente.

Muito obrigado por sua atenção.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Peço a palavra pela ordem, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu 
encaminhei à Mesa um requerimento para que seja 
inserido em ata um voto de pesar pelo falecimento do 
jornalista Elpídio Reali Júnior, aos 71 anos, no dia 9 de 
abril último, bem como a apresentação de condolências 
à esposa, Amélia, às quatro filhas, Luciana, Adriana, 
Cristiana e Mariana, e aos cinco netos.

Se me permite encaminhar e justificar, eu gos-
taria de dizer que Reali Júnior, que nasceu em Bauru, 
iniciou muito cedo – aos 17 anos – sua atividade como 
jornalista esportivo. Ele, inclusive, conviveu com Pelé 
em Bauru e em Santos.

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Tornou-se um jornalista e, adolescente, ele costuma-
va entrar no gramado para entrevistar os jogadores 
de futebol.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Um minuto, Senador, para ler o requerimento, 
por favor. Já estamos na Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Com um enorme gravador nas mãos, ganhou o apeli-
do de “repórter canarinho”, que logo lhe deu projeção 
Brasil afora.

Reali era repórter de rádio, mas trabalhou também 
em jornais e participou de programas de televisão. Seu 
primeiro jornal foi o carioca Correio da Manhã, sucur-
sal de São Paulo. Depois, foi para O Globo e escreveu 
para os Diários Associados, sem nunca abandonar a 
Jovem Pan.

Conforme tão bem relata o seu colega, José 
Maria Mayrink, no Estado de S. Paulo, Reali foi pro-
curar trabalho aos 16 anos, pois queria se casar com 
Amélia, com quem começou a namorar, ele com 14, 
ela com 13.

Na madrugada de...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Dois minutos para conclusão do requerimen-
to, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pois bem; ao lado do Governador Ademar de Barros, 
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no Palácio dos Campos Elíseos, foi um dos poucos 
repórteres que reportou o que ali aconteceu.

Ele acompanhou todos os fatos políticos do País 
e do exterior, cobrindo todos os assuntos, mas, sobre-
tudo, ele também foi um homem preocupado com a de-
mocracia, com a liberdade, com o respeito aos direitos 
humanos. E ali, em Paris, onde por mais de trinta anos 
foi correspondente de O Estado de S.Paulo e da Jovem 
Pan, ele cobriu os mais diversos assuntos, entrevistou 
as mais altas autoridades francesas e realizou repor-
tagens de enorme repercussão aqui no Brasil.

Então, queremos homenageá-lo e transmitir à 
sua família os nossos sentimentos de pesar.

Solicito, Srª Presidente, que seja dada como lida 
na íntegra a minha justificativa.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Suplicy, a Presidência encaminhará o 
voto de pesar solicitado, com o qual compartilha, ten-
do conhecido e acompanhado o trabalho do brilhante 
jornalista Reali Júnior.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 400, DE 2011

Requeiro, nos termos dos artigos 218, inciso VII 
e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a in-
serção em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
jornalista Elpídio Reali Júnior, aos 71 anos, no último 
dia 9 de abril, em São Paulo, bem como a apresen-
tação de condolências à esposa, Amélia, e às quatro 
filhas, Luciana, Adriana, Cristiana, Mariana e aos cin-
co netos.

Justificação

Reali Júnior, como era conhecido, nasceu em 
Bauru, onde passou a infância. Depois de fazer o pri-
meiro ano do curso primário em Santos, onde seu 
pai, Elpídio Reali – delegado de polícia e mais tarde 
secretário estadual de Segurança – trabalhou, mudou-
se para São Paulo.

Conforme tão bem relata o seu colega José Ma-
ria Mayrink, no Estado de S.Paulo do dia 9 de abril, 
Reali foi procurar trabalho com 16 anos, pois queria se 
casar. Sem antecedentes na família ou padrinhos, mas 
com vocação precoce para o jornalismo, pediu ajuda 
a um amigo chamado Bauru que trabalhava na Rádio 
Panamericana, hoje Jovem Pan. Fez o teste, passou. 
Assim, aos 16 anos de idade, começou a trabalhar 
como repórter da Rádio Jovem Pan. O adolescente que 
entrava no gramado para entrevistar os jogadores de 
futebol com um enorme gravador nas mãos ganhou o 

apelido de Repórter Canarinho que logo lhe deu pro-
jeção Brasil afora.

Reali era repórter de rádio, mas trabalhou tam-
bém em jornais e participou de programas de televisão. 
Seu primeiro jornal foi o carioca Correio da Manhã, 
sucursal de São Paulo. Depois foi para a sucursal de 
O Globo e escreveu para os Diários Associados, 
sem nunca abandonar a Jovem Pan. Na madrugada 
de 1º de abril de 1964, no golpe ?? estava ao lado do 
governador Ademar de Barros no Palácio dos Campos 
Elíseos – um dos poucos repórteres que consegui-
ram entrar. Nos anos seguintes, acompanhou todos 
os principais fatos políticos do País, ao mesmo tempo 
que cobria outros assuntos.

Suspeito de ser comunista, o que sempre negou, 
ficou na mira da repressão e por isso achou melhor ir 
para o exterior. Foi para Paris, em setembro de 1972, 
trabalhar como correspondente da Jovem Pan. No ano 
seguinte, foi contratado pelo Estado de S.Paulo, por 
indicação de Ludembergue Góes e Raul Bastos, edito-
res do jornal de passagem pela França, pouco depois 
da queda de um Boeing da Varig nas imediações do 
aeroporto de Orly. Reali deu à cobertura do acidente, 
no qual morreram o Senador Filinto Müller e o cantor 
Agostinho dos Santos, um enfoque bem brasileiro. 
Atribuiu a um cigarro aceso jogado no vaso sanitário 
do avião a fumaça que asfixiou os passageiros, des-
cartando assim a versão do Diário Clarín, de Buenos 
Aires, que apostou na hipótese de atentado terrorista. 
A versão de Reali estava correta.

Descrever e analisar os acontecimentos da França 
e de outros países por onde andou com os olhos de 
um repórter brasileiro sempre foi uma preocupação de 
Reali. “Sempre escrevi sobre qualquer assunto, minha 
formação de jornalista autodidata, construída pedrinha 
sobre pedrinha, me dá essa possibilidade”, dizia.

Numa época de telecomunicações ainda pre-
cárias, transmitia o material por cabines públicas de 
telefone e brigava com os colegas por um terminal de 
telex. Não havia internet, as ligações telefônicas com 
o Brasil dependiam de tempo e sorte. Como também 
não existiam cartões de crédito, o repórter era obriga-
do a carregar dólares no bolso.

Na cobertura da guerra Irã-Iraque (1980-1990), 
o dinheiro acabou quando ele se encontrava em Amã, 
na Jordânia, depois de ter sido expulso de Bagdá. Sem 
condições de receber uma remessa de São Paulo, 
Amélia, sua mulher, teve de pegar um avião para Ate-
nas, onde se encontrou com o marido para levar-lhe 
dinheiro.

Outras coberturas marcantes foram a da Revo-
lução dos Cravos em 1974, em Portugal; a queda do 
franquismo na Espanha em 1975; a ascensão de Lech 
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Walesa, na Polônia, em 1980; e a morte da Lady Dia-
na, entre outras. Às vésperas da revolução iraniana, 
fez uma entrevista exclusiva com o aiatolá Khomeini, 
exilado em Paris.

Mesmo escrevendo do outro lado do Atlântico, 
Reali foi vítima da censura que o Estado sofreu a partir 
da edição do Ato Institucional n° 5 (AI-5), em dezem-
bro de 1968. Foram censuradas as reportagens que 
fez sobre a meningite, em 1974, quando revelou que 
a produção de vacinas não conseguia atender a de-
manda brasileira. O governo do general Ernesto Geisel 
escondia a dimensão da doença e Reali mostrou que 
se tratava de uma epidemia nacional.

Enviado para a participar da cobertura da Rio 92, 
Reali teve um enfarte e foi parar no hospital no Rio de 
Janeiro, de onde viajou em seguida para São Paulo e 
recebeu três pontes de safena.

Reali sempre mereceu o respeito da direção do 
jornal O Estado de S.Paulo e da Rádio Jovem Pan. 
‘Conheci os ‘meninos’ nos tempos de futebol em que 
eu era repórter de campo no Pacaembu, e também 
quase um menino’, disse o jornalista no livro Às Mar-
gens do Sena, referindo-se à geração dos Mesquita 
seus contemporâneos. Citou nominalmente Ruyzito, 
Rodrigo e Fernão (filhos de Ruy Mesquita), Marina (fi-
lha de Julio Neto) e Patrícia (filha de Luiz Carlos Mes-
quita). Na rádio, foi muito amigo dos Fernando Vieira 
de Melo, o pai e o filho.

Quando soube que estava com câncer no fíga-
do, Reali retornou a São Paulo. Durante o tratamento, 
chegou a se submeter recentemente a um

transplante de fígado, mas no tratamento os re-
sultados não foram os  esperados. Reali passou dois 
anos entre seu apartamento e o Hospital Oswaldo 
Cruz. Mesmo quando de cama, continuava atento as 
notícias e pensando em arrumar as malas para reas-
sumir seu posto em Paris.

Um dos jornalistas mais importantes do Brasil, 
deixou consternada toda a categoria de profissionais 
da imprensa em todo o País e no exterior, já que ele 
possuia grande prestígio internacional.

Em nota, a presidenta Dilma Rousseff lamentou 
a morte do jornalista: “A imprensa brasileira perdeu um 
de seus nomes mais emblemáticos com a morte de 
Elpído Reali Jr.. Seus anos como correspondente de 
veículos de comunicação brasileiros em Paris foram 
marcados por grandes reportagens. Mais do que um 
repórter talentoso, o País perde um ilustre brasileiro. 
A seus parentes, amigos e admiradores envio meu 
sentimento de pesar e meu abraço fraternal”, diz a 
Presidenta, em nota.

O corpo do jornalista Reali Júnior foi cremado, 
domingo, no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo, 

ao som de uma antiga transmissão sua, diretamente 
das margens do Sena, na Maison de La Radio.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Mata-
razzo Suplicy.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 401, DE 2011

Requeremos, nos termos do art. 160 c/c o art. 199 
do Regimento Interno do Senado Federal, que o tempo 
destinado aos oradores do Período do Expediente da 
Sessão do próximo dia 5 de maio de 2011, quinta-feira, 
seja dedicado a comemorar os cento e oitenta e cinco 
anos de instalação do Senado Federal.

Sala das Sessões. Bocópia

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação e será votado oportunamente.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, so-
licito inclusão na Ordem do Dia do Requerimento nº 
392, que tem como objetivo prestar homenagem aos 70 
anos do Tribunal Superior do Trabalho. O requerimento 
é de nossa autoria, nos termos regimentais.

Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Será votado no final. Já está solicitado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – 

ORDEM DO DIA
Por entendimento de Lideranças, o item 1 será 

apreciado amanhã, que trata do trem-bala, o TAV.
Então, poderemos apreciar os itens 2, 3, 4, 5 e 6, 

porque são matérias administrativas, o que a Medida 
Provisória não tranca.

É o seguinte o item adiado:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória Nº 511, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 7, de 2011, que autoriza a 
criação da Empresa de Transporte Ferroviário 
de Alta Velocidade S.A. – ETAV; estabelece me-
didas voltadas a assegurar a sustentabilidade 
econômico-financeira do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES; dispõe sobre a autorização para garantia 
do financiamento do Trem de Alta Velocidade 
– TAV, no trecho entre os Municípios do Rio 
de Janeiro – RJ e Campinas – SP; e dá outras 
providências.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 105, DE 2011 

(Em regime de urgência)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 105, de 2011, de au-
toria da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc Senador Francisco Dornelles, 
que aprova a Programação Monetária para o 
terceiro trimestre de 2010.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto,em turno único. (Pausa.)
Não havendo discussão, declaro encerrada a 

discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados (Pausa.) Aprovado.
Há sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final da matéria.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N°115, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo no 105, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo no 105, de 2011, que 
aprova a Programação Monetária para o 3º trimestre 
de 2010.

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de abril de 
2011.

ANEXO AO  PARECER N° 115, DE 2011

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 105, de 2011.

Aprova a Programação Monetária para 
o 3° trimestre de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovada a Programação Monetária para 

o 3° trimestre de 2010, nos termos da Mensagem n° 
182, de 2010 (n° 374, de 2010, na origem), do Presi-
dente da República.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Discussão da redação final. (Pausa.) 

Encerrada a discussão.
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 106, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 106, de 2011, Rela-
tor ad hoc: Senador Francisco Dornelles, que 
aprova a Programação Monetária para o quarto 
trimestre de 2010.
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Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo Senador ou Senadora interessado 

na discussão, declaro-a encerrada.
A matéria está em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados (Pausa.) Aprovado.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final. (Pausa.)

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 116, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 106, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 106, de 2011, que aprova 
a Programação Monetária para o 4º trimestre de 2010.

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de abril de 
2011.

ANEXO AO PARECER Nº 116, DE 2011

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 106, de 2011.

Aprova a Programação Monetária para 
o 4º trimestre de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a Programação Monetária para 

o 4º trimestre de 2010, nos termos da Mensagem nº 
291, de 2010 (nº 579, de 2010, na origem), do Presi-
dente da República.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Encerrada a discussão.

Aprovada.
A matéria vai para a Câmara.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Item nº 4.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 107, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 107, de 2011, Relator 
ad hoc Senador Dornelles, que aprova a Pro-
gramação Monetária para o primeiro trimestre 
de 2011. 

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo Senadora ou Senador inscrito, de-

claro encerrada a discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 117, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 107, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 107, de 2011, que 
aprova a Programação Monetária para o 1º trimestre 
de 2011.

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de abril de 
2011.
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ANEXO AO PARECER Nº 117, DE 2011

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 107, de 2011.

Aprova a Programação Monetária para 
o 1º trimestre de 2011.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a Programação Monetária para 

o 1º trimestre de 2011, nos termos da Mensagem nº 1, 
de 2011 (nº 704, de 2010, na origem), do Presidente 
da República.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Foi aprovada a redação final.
Vai à Câmara.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Agora, votação nominal. 
Peço aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras 

que se encontram na Casa a presença em plenário, 
pois teremos votação nominal. Vamos dar 5 minutos 
para poder prosseguir a votação nominal do Parecer 
nº 52. 

Vou ler o parecer enquanto aguardamos a pre-
sença das Srªs e dos Srs. Senadores.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 5:

PARECER Nº 52, DE 2011

Discussão, em turno único, do Parecer nº 52, de 
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
Senador Aloysio Nunes Ferreira, sobre a Mensagem 
nº 55, de 2011 (76/11 na origem), pela qual a Senho-
ra Presidenta da República submete à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Sr. Marcos Paulo Ve-
rissimo para exercer o cargo de Conselheiro do Con-
selho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, 
do Ministério da Justiça, na vaga do Sr. Fernando de 
Magalhães Furlan. 

Discussão do parecer. (Pausa.)
Algum Senador ou Senadora quer discutir a ques-

tão? (Pausa.)
Encerrada a discussão, passa-se à votação, que, 

de acordo com o disposto no art. 383, inciso VII, do 
Regimento Interno, deve ser procedida por escrutínio 
secreto. 

As Senadoras e os Senadores já podem votar. 
(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

 A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para pedir a V. Exª que proceda à convocação dos 
ilustres Senadores que estão neste momento numa au-
diência pública na Comissão de Infraestrutura, tratando 
exatamente de um dos assuntos da nossa pauta. Para 
que, já que estamos na Ordem do Dia, pudéssemos 
todos estar aqui, seria importante que essa audiência 
fosse suspensa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço aos Srs. Senadores que se encontram 
em seus gabinetes e em outras dependências da Casa 
que compareçam ao plenário, uma vez que estamos 
votando a escolha de autoridades e precisamos de vo-
tação nominal, com a presença dos Senadores aqui. É 
um apelo que a Presidência faz e que o Líder do PT, 
Humberto Costa, também está fazendo.

Peço também aos senhores líderes que façam, 
da mesma maneira, a convocação dos seus filiados. 
(Pausa.)

Renovo o apelo aos Srs. Senadores para compa-
recerem ao plenário. Estamos em processo de votação 
de autoridades e necessitamos da presença dos Se-
nadores, uma vez que a votação será feita pelo painel, 
nominalmente. (Pausa.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a minha inscrição para falar pela Liderança do PSDB, 
após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento. 
(Pausa.)

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra, o Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Presi-
dente, eu sei que talvez seja inusitado, mas, enquanto 
esperamos quórum, V. Exª permitiria que eu fizesse 
algumas indagações à Mesa?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Perdão, Senador. Não estou ouvindo.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Nós es-
tamos esperando quórum, não é verdade, Senador?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – É verdade.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Eu per-
guntaria a V. Exª se, nesse ínterim, eu poderia fazer 
uns questionamentos à Mesa sobre requerimentos 
de informação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pois não. V. Exª tem a palavra.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Sem revisão 
do orador.) – Assim, ganhamos um pouco de tempo.

Sr. Presidente, nós enviamos à Mesa quatro re-
querimentos. O primeiro solicita informações ao Ministro 
da Fazenda sobre a arrecadação e destinação da Cide. 
Esse requerimento de informações, Sr. Presidente, já 
está vencido, e nós sabemos que os ministros têm 
trinta dias para responderem aos nossos pedidos de 
informação. O Senado já ultrapassou esse período no 
primeiro requerimento.

Quanto ao segundo requerimento, o Senado 
também já ultrapassou o período regimental e nele 
solicito informações ao Ministro dos Transportes sobre 
a utilização de recursos oriundos da Cide. 

No outro requerimento, Sr. Presidente, solicito 
informações ao Ministro do Desenvolvimento sobre a 
destinação de recursos do BNDES a empresas. 

E, no quarto, solicito ao Ministro da Fazenda in-
formações, junto ao Banco Central, sobre a entrada 
de moeda estrangeira no País.

São quatro requerimentos que fiz à Mesa, Sr. Pre-
sidente. Sei que V. Exª talvez não possa respondê-los 
de pronto, mas eu gostaria que, na próxima sessão, V. 
Exª possa me informar o que está acontecendo com 
esses requerimentos que enviei à Mesa já há bastan-
te tempo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Itamar, acabo de determinar à Mesa 
que imediatamente possa fornecer as informações a 
respeito dos requerimentos de V. Exª.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Renovo aos Srs. Senadores que se encontram 
em seus gabinetes ou em outras dependências da 
Casa o apelo para que compareçam ao plenário, pois 
estamos em processo de votação nominal de escolha 
de autoridades.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço que aguarde mais um pouco, porque os Senado-
res estão saindo da Comissão de Infraestrutura, onde 
estão discutindo acerca do trem-bala. Muitos deles já 
estão voltando.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª será atendido. (Pausa.)

Senador Renan Calheiros, V. Exª está inscrito 
para falar como Líder. Pergunto se quer usar da palavra 
agora ou depois que terminarmos a votação.

(Interrupção do som.)

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, está terminando a Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos proceder à apuração. Em seguida, va-
mos fazer a nova votação e daremos a palavra a V. 
Exª, como Líder.

Vou proceder à apuração.
Está votando ainda o Senador Collor. Já votou.
Se todos os Senadores já votaram, vou encerrar 

a votação.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. O 
Fórum Catarinense está reunido ali no Anexo II e alguns 
Senadores estão chegando. Estão a caminho. Espere 
mais dois segundos, três. O Senador Luiz Henrique 
está a caminho, e mais alguns. Estão chegando.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Temos mais uma votação nominal, de maneira 
que poderíamos apurar esta votação e, na próxima, 
estarão presentes.

Vou proclamar o resultado. (Pausa.)
Infelizmente já apertei o botão de resultados.
Vou apertar o botão do painel.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votaram SIM 44 Senadores; contra, 9. 

Houve uma abstenção. 
Total: 54.
A indicação foi aprovada e será feita a devida co-

municação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 6:

PARECER Nº 53, DE 2011

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
53, de 2011, de autoria da Comissão de Assun-
tos Econômicos, Relatora ad hoc: Senadora 
Vanessa Grazziotin, sobre a Mensagem nº 56, 
de 2011 (nº 77/2011, na origem), pela qual a 
Senhora Presidente da República submete à 
apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor ELVINO DE CARVALHO MENDONÇA 
para exercer o cargo de Conselheiro do Con-
selho Administrativo de Defesa Econômica 
– CADE do Ministério da Justiça, na vaga do 
Senhor César Costa Alves de Mattos.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) 
– Sr. Presidente, quero informar o meu voto “sim” na 
votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – A Ata vai registrar a intenção de voto de V. Exª.

A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS) 
– Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto, tam-
bém, na votação anterior: “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Senadora Marisa Serrano, na votação an-
terior, votaria “sim”. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, na votação anterior o meu voto foi “sim”. Pau-
lo Paim.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Paulo Paim, a Ata vai registrar a von-
tade de V. Exª. 

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Presidente, queria registrar o meu voto “sim” na vo-
tação anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senadora Marta, voto “sim” na votação ante-
rior.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Na 
votação anterior, queria registrar o meu voto “sim”, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata vai registrar.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço aos Srs. Senadores votarem para con-
cluirmos a votação. 

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – Sr. 
Presidente, na votação anterior, o meu voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Luiz Henrique, voto “sim”.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente, na votação anterior, Ricardo Ferraço 
votou “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Voto “sim”, Ricardo Ferraço.

Vou encerrar a votação. (Pausa.) 
Está encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 46; 09 votos NÃO. 

Uma abstenção.
Total: 56. 
A indicação foi aprovada e será feita a devida co-

municação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 7

REQUERIMENTO Nº 271, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 271, de 2011, de autoria do Senador Acir 
Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 3, de 2007 (tramitando em 
conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 
153, de 2007), além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ou-
vida, também, a Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária.

Sobre o item 7, da pauta, há um requerimento de 
retirada assinado pelo Senador Acir Gurgacz, pedindo 
a retirada do Requerimento nº 271, de 2011, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 3, de 2007, que dispõe 
sobre as sociedades cooperativas.

Sem nenhuma manifestação contrária, dou o re-
querimento por aprovado.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 402, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 256, II, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a retirada do Requerimento 
nº 271, de 2011, que solicita a oitiva desta Comissão 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 3, de 2007, que 
dispõe sobre as sociedades cooperativas. 

Sala das Comissões – Senador Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as demais matérias 
não apreciadas e transferidas para a próxima 
sessão deliberativa ordinária:

8 
REQUERIMENTO Nº 280, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 280, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 561, de 2009, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária (fiscalização de 

contratos de obras e serviços de engenharia, 
arquitetura e agronomia).

9 
REQUERIMENTO Nº 281, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 281, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 606, de 2007, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricul-
tura e Reforma Agrária (alterações no Fundo 
Nacional de Meio Ambiente).

10 
REQUERIMENTO Nº 282, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 282, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 632, de 2007, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária (benefícios fiscais 
a setores exportadores).

11 
REQUERIMENTO Nº 285, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 285, de 2011, de autoria do Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 204, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho ini-
cial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Constituição, Justiça e Cidadania (promoções 
na carreira militar).

12 
REQUERIMENTO Nº 298, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 298, de 2011, de autoria do Sena-
dor Wellington Dias, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 4, 
de 2009, com o Projeto de Lei do Senado nº 
94, de 2011, por regularem a mesma maté-
ria (institui o dia 13 de março, dia da Batalha 
do Jenipapo, no calendário das efemérides 
nacionais).

13 
REQUERIMENTO Nº 299, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 299, de 2011, de autoria do Sena-
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dor Humberto Costa, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2011, além 
das Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Sociais (altera o Código Penal).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O primeiro orador inscrito como Líder é o Se-
nador Renan Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, se o problema 
é recorrente, a lógica que nos cabe é persistir, per-
sistir, insistir no tema que mais angustia a sociedade 
brasileira, tanto nos grandes centros urbanos quanto 
nas cidades pequenas e médias, para as quais o cri-
me está estrategicamente migrando. Refiro-me, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, à segurança pública ou 
à falta dela. 

Nos últimos anos, assistimos estarrecidos a ma-
tanças, sequestros relâmpagos, chacinas, explosão de 
homicídios, extermínios, assassinatos de inocentes, 
assaltos cinematográficos e outras modalidades de 
barbárie, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, eu estou me referindo a um as-
sunto que foi proposto por V. Exª. Eu peço um pouco a 
atenção de V. Exª para que nós possamos discutir um 
pouco e inserir o Senado nessa discussão.

Elas, Sr. Presidente, contaminam nossas cida-
des e encarceram as famílias brasileiras no medo e 
na insegurança. Atingem periferias e luxuosos con-
domínios com o mesmo pavor. Não distinguem, Sr. 
Presidente, suas vítimas, ricos e pobres, anônimos e 
celebridades. 

As principais vítimas dessa guerra urbana seguem 
sendo os jovens, o futuro do Brasil. Estão exterminan-
do, Sr. Presidente, nosso futuro diante de posturas no 
mínimo complacentes.

Todos se lembram do ônibus 174 no Rio de Ja-
neiro, em junho de 2000, e seu trágico desfecho trans-
mitido ao vivo pela televisão. Um show de horror, Sr. 
Presidente. Quem consegue se esquecer da jovem 
alagoana Eloá Cristina Pimentel assassinada de ma-
neira covarde pelo namorado em 2008? Quem pode 
extrair da memória o caso mais chocante dos últimos 
anos, o que resultou na morte do jovem de seis anos, 
João Hélio, no Rio de Janeiro? 

Agora, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores, a monstruosidade de um facínora na Escola 
Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de 
Janeiro, uma tragédia sem precedentes, provocada por 
um celerado, um psicopata que ceifou a vida de doze 
crianças, arruinou famílias e comprometeu psicologi-
camente todos que vivenciaram a tragédia.

Nunca, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nunca 
nos livramos dos fanáticos, nunca nos livramos dos 
loucos, mas temos, Sr. Presidente, todas as condições 
de dificultar o acesso deles aos meios que potencia-
lizam a tragédia. Atrás de todos esses casos está um 
único problema: a banalização e o fácil acesso à arma 
de fogo no Brasil. 

Como todos se lembram, propus neste Congres-
so Nacional a proibição da venda de armas de fogo e 
munições. Em razão das resistências da bancada da 
bala, evoluímos, Sr. Presidente, para um referendo que, 
por 64% a 36%, optou pela continuidade da venda de 
armas no Brasil.

Foi uma campanha, Sr. Presidente, de desinfor-
mação, distorcida intencionalmente, onde o direito à 
propriedade, à liberdade individual foi confundido vo-
luntariamente com o direito ao acesso às armas.

Mas a partir da derrota do referendo, graças ao 
inescrupuloso lobby da indústria de armas, houve, Sr. 
Presidente, uma lamentável mudança do padrão de 
comportamento no Brasil. 

O número de armas comercializadas no nosso 
País dobrou de perto de 65 mil para 120 mil unidades. 
Como sempre, a grande maioria de armas fabricadas 
no Brasil, de baixo calibre, muitas vezes é exportada 
de mentirinha apenas no papel para países vizinhos, 
países limítrofes, que armam a criminalidade, infe-
lizmente, internamente. Tanto, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que a última radiografia do Ministério da 
Justiça atestou a existência no Brasil de 16 milhões 
de armas, sendo 87% delas nas mãos da sociedade, 
das quais metade está na ilegalidade. São, portanto, 
armas ilegais. E como sempre, Sr. Presidente, estas 
armas foram adquiridas legalmente, mas acabaram 
nas mãos do crime no nosso País. 

As campanhas de entrega voluntária de armas, 
que foram também propostas quando nós discutimos 
nesta Casa a lei que proibia, mas que dependia, a 
sua eficácia, de referendo, mediante consulta que 
nós iríamos fazer à sociedade, as campanhas que 
foram propostas e aprovadas pela sociedade, de en-
trega voluntária de armas, indenizações, e a própria 
fiscalização em um país continental, infelizmente se 
mostraram insuficientes para acabar com o problema. 
Hoje, por iniciativa louvável do Presidente José Sarney, 
a quem eu parabenizo, em meu nome e em nome da 
nossa bancada, o Senado Federal dá mais uma res-
posta ágil à sociedade.

Como fez em oportunidades recentes. O Colégio 
de Líderes aprovou, e esta Casa certamente ratificará, 
a votação em urgência urgentíssima de um plebiscito 
para autorizar o Congresso Nacional a proibir a venda 
de armas e munições no Brasil. Desta forma, só po-
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deriam adquirir e portar armas as Forças Armadas, 
as Polícias, as guardas municipais, as guardas peni-
tenciárias, as empresas de segurança e transporte de 
valores, entidades desportivas e moradores de áreas 
ermas, longínquas, distantes, afastadas.

Fui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, autor do 
primeiro referendo brasileiro e, portanto, respeito todas 
as consultas à sociedade. Mas isso, sinceramente, não 
as transforma em cláusulas pétreas,

(Interrupção do som.)

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– ...imutáveis, em cláusulas sagradas. A sociedade 
muda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e as leis, que 
sofrem também a erosão do tempo, devem acompanhar 
as mudanças da sociedade. Precisamos sem demora 
encarar o problema da segurança pública começando 
pelo mal maior: a banalização das armas de fogo. Em 
seguida, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senado-
ras, precisamos enfrentar o problema da insegurança 
e mudar, mudar mesmo, radicalmente mudar o modelo 
para combater a criminalidade que, lamentavelmente, 
no Brasil continua ascendente.

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Se-
nador Renan Calheiros, V. Exª me permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Eu não sei se posso permitir...

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – 
Regimentalmente pode.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Antes, eu queria dar o aparte ao Senador João 
Pedro, porque equivocadamente eu havia dito que não 
poderia. Mas como S. Exª está falando depois da Or-
dem do Dia, então tem um tempo maior, em seguida, 
V. Exª aparteará.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) Se-
nador Renan.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Eu vou dar o aparte ao Senador Wilson e ao Sena-
dor João Pedro. Ou melhor, ao Senador João Pedro e 
ao Senador Wilson.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Se-
nador Renan.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – Antes, porém, como são muitos os apartes e eu 
gostaria de contemplar a todos, eu gostaria de avan-
çar um pouco neste texto que considero importante, 
Sr. Presidente, para trazer a discussão de novo para 
esta Casa e para apoiar essa iniciativa de V. Exª, que 
é fundamental, porque ela inverte a lógica.

Da outra vez, aprovamos a proibição da venda 
de armas no Brasil, mas cuja eficácia dependeria do 
referendo, da consulta à sociedade. Agora, V. Exª, com 
o plebiscito, com a consulta vai saber da sociedade 
se nós podemos proibir, no Congresso Nacional, a 
venda de armas. 

Aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, e já 
concedo o aparte a Vs. Exªs, Senador Wilson Santiago 
e Senador João Pedro, faço um pequeno parêntese 
para sublinhar que o Senado Federal está atento e 
tem demonstrado muita sensibilidade e rapidez neste 
assunto.

Quando o crime organizado explodiu os muros 
das penitenciárias paulistas em 2006, esta Casa votou 
com agilidade e competência um pacote de 11 projetos 
inadiáveis. Mais recentemente, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, aprovamos a mudança do Código de 
Processo Penal, que está em fase de sanção presiden-
cial depois que tramitou na Câmara dos Deputados. 

Mesmo elogiáveis, as iniciativas brotadas de ca-
sos específicos, concretos podem cobrir temporaria-
mente uma hemorragia. Entretanto, Srs. Senadores, 
são insuficientes para estancar a sangria. A ferida pode 
até cicatrizar, mas, por dentro, uma latência infecciosa 
ameaça o desempenho do organismo.

Temos reagido por espasmos.
Sem dúvida, é louvável a iniciativa de V. Exª, ne-

cessária. Mas, Srªs e Srs. Senadores, carecemos, com 
urgência, de novo modelo de segurança para o País, 
com organicidade, com financiamento. 

Não há absolutamente nenhum sentido no que 
vejo, por exemplo, no meu Estado. Um Estado que vive 
uma explosão da criminalidade; é hoje um dos mais 
violentos do País. Lá, convivemos com a redução do 
gasto com a segurança pública ano após ano. Isso 
não pode continuar. 

Nós precisamos de definições claras, de compe-
tências, principalmente, em relação ao financiamento. 
Um modelo que seja pensado e discutido detalhada-
mente pelas instituições públicas e por organismos da 
sociedade civil, conhecedoras do tema.

Defendi no Ministério da Justiça, defendi aqui no 
Parlamento e continuo defendo, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, uma sincera vinculação de recur-
sos, ainda que temporária, para a segurança pública 
no Brasil. 

Temos vinculação de recursos para a educação, 
temos vinculação de recursos para a saúde. Nós pre-
cisamos ter uma vinculação, mesmo que temporária, 
para a segurança pública. Vinculamos até os salários. 
Os economistas não gostam de vinculações, mas essa 
vinculação, mesmo que temporária, precisamos fazê-la. 
O Brasil exige que façamos essa vinculação.
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Eu defendo também, Sr. Presidente – eu já disse 
isto aqui e queria repetir –, a proibição de contingen-
ciamento de verbas destinadas a segurança pública. 
Mais que defender: temos, na Ordem do Dia, Senador 
Aécio, uma proposta de emenda à Constituição, cujo 
relator foi o Senador Tasso Jereissati e cujo autor sou 
eu, que está aguardando ser pautada pelo Senado 
Federal há anos. Precisamos pautá-la; essa discus-
são da segurança pública tem de ser enfrentada. O 
art. 144, da Constituição Federal, nem sequer foi re-
gulamentado. Não há uma definição de competência e 
muito menos de financiamento. E isso nós precisamos 
rapidamente fazer.

Ouço, com muita satisfação, o Senador João 
Pedro. Depois, ouvirei o Senador Wilson Santiago, o 
Senador Eduardo Braga, o Senador Vital do Rêgo e o 
Senador Randolfe Rodrigues. 

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 
Renan, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e 
pela proposta do plebiscito. Acho que é uma mudança 
de eixo nesta discussão. Parabenizo-o também pela 
iniciativa, lá atrás, do referendo – V. Exª foi autor. Mas 
nós precisamos, lamentavelmente, impactados por 
essa tragédia no Rio de Janeiro. Então, quero concor-
dar com o mecanismo do plebiscito, porque ele chama 
a sociedade, mas muda a lógica do debate. Nós preci-
samos fazê-lo com profundidade. Quero, para ilustrar 
o aparte neste cumprimento ao pronunciamento e à 
propositura que faz porque também toca no mito de 
que as armas no Brasil passam pelas fronteiras: as 
duas armas dessa tragédia foram produzidas no Bra-
sil. Então, precisamos tocar nisso e na munição. Esse 
criminoso tinha 100 balas. Nós precisamos fazer esse 
debate com tranqüilidade, sem emoção, mas precisa-
mos garantir para o nosso povo, para os estudantes 
tranquilidade. Não pode haver essa farra, este núme-
ro de 2010: mais de 120 mil armas comercializadas. 
Parece-me que V. Exª apresentou o número de 160 
mil. É um número que assusta quem luta e quem faz 
da política a preservação e o zelo pela vida. Parabéns 
pelo pronunciamento. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª, o aparte e a 
colaboração a este discurso. É fundamental que este 
debate e esta discussão se aprofundem. Não dá mais 
para conviver com essa insegurança. Precisamos dar 
as respostas. O Senado já deu resposta. O Presidente 
Sarney, pela sua iniciativa de propor o plebiscito, dá 
novas respostas. 

Eu acho, Sr. Presidente, que isso precisa con-
figurar uma agenda para que nós possamos mudar 
radicalmente o que está acontecendo hoje com a se-
gurança pública no nosso País.

Senador Wilson Santiago, rapidamente, eu que-
ria ouvir V. Exª.

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Se-
nador Renan, parabéns a V. Exª pelo pronunciamento 
que faz e por estar preocupado com a questão da se-
gurança pública, especificamente a do Estado de V. Exª, 
assim como também a de todo o Brasil. A preocupação 
de V. Exª de fato chamou a atenção de toda a Casa 
porque reflete em toda a população brasileira. V. Exª, 
não só por ter sido Ministro da Justiça como também 
um dos Parlamentares desta Casa que sempre agiram 
nesse sentido, defende a segurança pública e também 
os direitos dos próprios cidadãos brasileiros. Da mesma 
forma o Presidente Sarney, quando apresentou essa 
proposta do plebiscito. Portanto, queremos parabenizar 
V. Exª e dizer que o Brasil, a sociedade brasileira não 
concorda mais com a situação que aí está no que se 
refere à segurança pública: temos hoje, no Brasil, em 
torno de oito mil armas. Oito mil armas! Então, com 
certeza, o plebiscito será essencial para dificultarmos 
a venda de armas, diminuirmos ou até, se possível, 
acabarmos com a venda de armas no Brasil e com 
isso nos focarmos na segurança à população brasilei-
ra. Parabéns a V. Exª e parabéns a todos, inclusive ao 
Presidente Sarney, por essa preocupação no que se 
refere à segurança pública do cidadão brasileiro.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Agradeço a V. Exª. Muito obrigado pelo aparte.

Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Se-

nador Renan Calheiros, eu gostaria de parabenizá-lo 
pela iniciativa e pela oportunidade do discurso e das 
proposituras. Quero também parabenizar o Senado 
da República pela posição que o nosso Presidente, o 
Presidente José Sarney, adotou no dia de hoje com 
relação ao plebiscito. E quero destacar, neste aparte, 
exatamente a lógica que V. Exª, ainda há pouco, de-
monstrou, de que não estamos simplesmente repetin-
do o que já aconteceu quando da proposta de V. Exª, 
com a experiência que teve no Ministério da Justiça. 
O que está sendo feito e proposto agora é a inversão 
da lógica; ou seja, a população brasileira, num plebis-
cito, dizer ao Congresso Nacional se defende ou não 
o desarmamento da Nação brasileira. Quero destacar 
também que a proibição de venda de armas é abso-
lutamente necessária para que se possa ter sucesso 
numa política de segurança pública no Brasil. E V. Exª 
abordou um tema extremamente importante. Em qual-
quer pesquisa de opinião pública realizada hoje neste 
País, segurança pública está seguramente entre os 
dois temas mais preocupantes e mais importantes para 
o povo brasileiro. Não dá, portanto, para não termos 
verbas descontingenciadas para a segurança pública. 
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Na propositura que V. Exª encaminha, de haver verbas 
vinculadas para a segurança, eu acrescentaria uma 
sugestão: que fossem vinculadas e que não pudesse 
haver contingenciamento desses recursos, porque ver-
bas vinculadas, mesmo assim, acabam sendo contin-
genciadas no decorrer do exercício. E estamos vendo 
uma preocupação muito grande com relação a isso. Já 
há precedente e já há legislação que aprovam nesse 
sentido. Acho que essa é uma decisão muito importan-
te. E, para finalizar, gostaria que, nessas proposituras 
que o PMDB encampa por meio de sua liderança, re-
presentada por V. Exª neste momento, aqui, na tribu-
na do Senado, que se colocasse também a questão 
das nossas fronteiras, porque a proibição de venda de 
armas dentro do Brasil pressupõe uma atividade de 
fiscalização e de repressão nas nossas fronteiras para 
que as armas não sejam contrabandeadas, tal qual o 
narcotráfico, que acontece pelas nossas fronteiras. O 
que vimos no Rio de Janeiro, essa tragédia, é a ponta 
de um grande iceberg que o Brasil precisa enfrentar, 
que não pode mais ser deixado de lado. Só enfrenta-
remos isso com o desarmamento, com uma política de 
segurança pública que tenha recursos vinculados, e 
não contingenciados, e com uma política de fronteira. 
Parabéns a V. Exª. Hoje, V. Exª traz um tema extrema-
mente importante. O Senado adota isso, tenho certe-
za, como um tema prioritário, louvando a iniciativa do 
Presidente Sarney com o plebiscito.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – Recolho com muita satisfação o aparte de V. 
Exª, as informações, as sugestões. É fundamental 
que possamos convergir no sentido de uma proposta 
para substituir esse modelo ineficaz, esse modelo de 
segurança pública, ou de falta de segurança pública, 
vigente no nosso País.

Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero parabenizar 
o Senador Renan Calheiros neste momento pelo bri-
lhante pronunciamento, também, parabenizar o Pre-
sidente Sarney, que levantou esse tema, e dizer que 
perdemos uma grande oportunidade, em 2005, quan-
do realizamos o plebiscito; o poder financeiro, naque-
la eleição, naquele plebiscito, que foi uma verdadeira 
campanha, falou mais alto, financiou o referendo, que 
foi financiado pelas indústrias de armamentos. Creio 
que só vamos aprovar um referendo pelo desarmamen-
to se houver uma política forte de segurança pública, 
se a população brasileira tiver confiança na seguran-
ça pública, aí sim eles vão querer o desarmamento. 
Parabenizo V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – Agradeço a V. Exª. V. Exª tem absoluta razão, a 

retirada das armas de circulação é o primeiro passo 
para que possamos avançar nesse modelo sugerido 
por V. Exª, pelo Senador Eduardo Braga e pelo Sena-
dor Wilson Santiago.

Senador Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Sena-

dor Renan, quero parabenizá-lo pelo seu pronuncia-
mento sobre esse tema, saudar o nosso Presidente 
José Sarney pela iniciativa do plebiscito e dizer que 
precisamos fazer um grande debate com a socieda-
de brasileira sobre que tipo de segurança pública nós 
precisamos, se é necessário manter a comercialização 
de armas como é feito hoje. Temos uma série de da-
dos que demonstram que quanto mais armas na mão 
da população, mais violência. A estatística feita pelo 
Ipea sobre a mortalidade juvenil no Brasil, em 2010, 
demonstra exatamente isso, uma mortalidade muito 
alta naquelas regiões onde tem um potencial maior 
de porte de armas. E um dado interessante: em 2010, 
das armas apreendidas, 79% eram armas compradas 
no mercado nacional, com compradores identificados; 
e que, depois da arma furtada não houve o cuidado 
de se fazer o boletim de ocorrência e nem foram to-
madas as medidas necessárias. Portanto, esse nos-
so discurso de que a entrada de armas é feita pela 
fronteira, em parte, é verdade, mas os levantamentos 
feitos em 2010 demonstram outra fonte. Temos uma 
parcela, sim, em torno de 21%, que são de armas 
contrabandeadas que entraram pelas fronteiras; mas 
79% referem-se a armas fabricadas no Brasil, comer-
cializadas normalmente e que, depois, por algum mo-
tivo, foram furtadas, a exemplo das duas armas com 
as quais esse monstro assassinou aqueles jovens no 
Rio de Janeiro, comprando uma arma que havia sido 
furtada há 21 anos. Portanto, só o desarmamento é 
capaz de promover maior segurança para a nossa so-
ciedade e, a partir daí, tornar possível que uma nova 
providência seja tomada. Podemos pensar num perí-
odo de dez anos de desarmamento e, depois, voltar 
a discutir. Mas, na situação em que nos encontramos 
hoje, com a quantidade de armas irregulares, passan-
do de mão em mão, de pessoas que não têm qualquer 
condição de ter uma arma, só leva à tragédia como a 
do Rio de Janeiro.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Senador Pimentel, muito obrigado. O aparte de V. 
Exª só ilustra muito bem essa intervenção que esta-
mos fazendo aqui.

Senadora Marta Suplicy.
A Srª Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que-

ro parabenizar V. Exª e também ao ilustre Senador 
Presidente desta Casa, José Sarney, pelo plebiscito. 
Quando ocorrem tragédias do porte dessa como a 
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que presenciamos, existe geralmente um açodamento 
em se fazerem leis, que geralmente são equivocadas, 
porque são feitas num ambiente de grande emoção, 
com as pessoas transtornadas, e que vão muito além 
do que seria possível. Eu até ouvi: “vamos pôr contro-
ladores de metal na porta das escolas”; coisas absur-
das desse tipo, que não serviria para nada a não ser 
aterrorizar mais crianças. Eu acredito que o plebiscito 
é o momento em que o País está maduro para voltar a 
essa ação. Nós perdemos na votação anterior, de forma 
muito triste, porque nós teríamos melhores condições, 
hoje, de fazermos frente a essa questão.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– V. Exª tem absoluta razão. Os exemplos estão dados. 
Todo país do mundo que reduziu a criminalidade deu 
um importante e insubstituível passo, que foi retirar 
parte das suas armas de circulação. Eu já disse aqui 
e queria repetir: você não tem muito o que fazer com 
esses facínoras, com esses loucos, mas o papel do 
Poder Público, do Estado, é dificultar o acesso dessas 
pessoas às armas. Muito obrigado.

A Srª Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador, 
eu acho que temos, sim, o que fazer com essas pesso-
as, principalmente com relação ao sistema mental: ter 
pessoas que possam acolher essas pessoas. O que 
nós vimos acontecer – e deve haver muitas pessoas 
como essa neste País, e que não se sintam inspiradas 
-, é que as famílias, principalmente as mais carentes, 
podem ter condição de percepção, mas não têm con-
dição de buscar o auxilio para essas situações. Então, 
nós temos o que fazer. Nós temos, agora, que não só 
lidar com a questão das armas – e aí louvo, de novo, 
a iniciativa de V. Exª –, mas temos condição real de 
atendimento a pessoas emocionalmente perturba-
das, com o nível dessa pessoa que cometeu esses 
assassinatos.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– V. Exª tem razão.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Senador, V. Exª me concede um aparte?

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Em seguida darei o aparte a V. Exª, Senador Rodrigo. 
O Senador Vital está aqui nos pedindo há bastantes 
tempo, assim como o Senador Randolfe. Ouvirei V. Exª 
também com muito prazer.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Só 
para dizer a V. Exª, Senador Renan, que a monopo-
lização das atenções do seu pronunciamento é o re-
trato que faz V. Exª como intérprete do luto da Nação 
brasileira...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Muito obrigado.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – ... do 
choro, das lágrimas, das saudades das famílias atin-
gidas pelo monstro de Realengo. Mas V. Exª não faz 
apenas o retrato da tragédia, V. Exª aponta soluções 
e comunga, como toda a Casa, num gesto político, 
novamente monolítico, apoiando a sugestão do Pre-
sidente Sarney de propor um plebiscito à Nação para 
oferecer ao Congresso poderes de desarmar o Brasil. 
São oito milhões de armas irregulares, nas mãos de 
tantos quanto este, que podem atacar a sociedade 
vítima de uma ação pouco interpretativa ou pouco in-
terpretada ao longo do tempo quando da campanha 
passada. Esperamos nós que o gesto do Presidente 
Sarney quando, de pronto, chamou e convocou os Se-
nadores para a unidade política da propositura seja a 
frente parlamentar em defesa do desarmamento que 
nós devemos instalar nesta Casa com a unidade de 
todos aqueles que a compõem.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – Recolho, com prazer, o aparte de V. Exª. Muito 
obrigado.

Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Se-

nador Renan, eu queria cumprimentar V. Exª e o Presi-
dente Sarney por, no momento adequado, propor que 
nós convoquemos novamente a sociedade brasileira a 
ir às urnas. Creio que este momento da sociedade bra-
sileira, momento deste terrível trauma na vida nacional 
ocorrido no Rio de Janeiro, é o momento correto e ade-
quado para mobilizarmos e despertarmos novamente 
este debate sobre o desarmamento. Ao conjunto de 
dados que os colegas Senadores apresentaram aqui 
é importante destacar mais um: 70% dos homicídios 
cometidos no Brasil hoje são cometidos com armas de 
fogo. E a quantidade de mais de oito milhões de armas 
nas mãos de pessoas em que o Estado brasileiro não 
tem controle, não tem conhecimento, é o dado mais 
concreto e claro que demonstra que precisamos de 
uma radical e imediata mobilização de desarmamento 
da sociedade brasileira. O momento político é outro, e 
tenho certeza de que não podemos – em especial em 
relação aos acontecimentos do Rio de Janeiro – ficar 
parados. Ficarmos quietos não é a melhor alternativa. 
O Congresso Nacional teria duas alternativas neste 
momento: omitir-se ou tomar uma medida. E dentre 
as medidas todas que têm surgido, não acredito nas 
falácias de colocar detector de metais nas escolas, am-
pliar a segurança das escolas, colocar policial militar 
nas escolas... Meu Deus do céu, não podemos trans-
formar as escolas, que são um espaço da educação, 
em presídios públicos, em bunkers. A escola tem que 
continuar sendo espaço da educação. E nós temos, 
é lógico, que tomar um conjunto de medidas, não só 
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o desarmamento e tampouco a medida do plebiscito, 
que, inclusive, acabei de assinar e que os Senadores 
acabaram de assinar, convocando o plebiscito já para 
outubro deste ano. É lógico que temos que debater 
também o desarmamento das fronteiras, temos que 
debater um conjunto de medidas, mas é fundamental 
rearticularmos a bandeira do desarmamento no Brasil. 
V. Exª foi o coordenador aqui da Frente Parlamentar 
“Por um Brasil sem armas”. É fundamental rearticular-
mos essa frente parlamentar e, eu diria agora, Sena-
dor Renan, convocar a sociedade civil para que dessa 
frente participe. Então, esse conjunto de medidas – e 
aí é importante essa resposta que o Congresso Na-
cional está dando neste momento –, esse conjunto 
de medidas é urgente e necessário. A convocação de 
plebiscito, embora no nosso ordenamento constitucio-
nal não caiba a figura de revocabilidade, é, na prática, 
um plebiscito revocatório da decisão do referendo de 
2005. Considero urgente e imediata a rearticulação da 
frente parlamentar e da frente da sociedade civil por 
um Brasil sem armas.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – Muito obrigado a V. Exª pelo aparte e pela con-
tribuição.

Senador Rodrigo.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 

Senador Renan, quero cumprimentar V. Exª pelo seu 
pronunciamento e pelo seu posicionamento, quero 
me associar aos demais Senadores ao cumprimentar 
o Presidente Sarney pela iniciativa de propor um pro-
jeto autorizando a convocação de um plebiscito para 
a população fazer esse debate e se pronunciar, mas 
queria registrar que é claro que isso não vai evitar ges-
tos extremos e infelizes como esse, mas, certamente, 
vai contribuir para reduzir muito as manifestações de 
violência, cada vez mais comuns no nosso País. Eu 
diria que, além de proibir o comércio ilegal de armas, 
é fundamental fortalecer o policiamento nas nossas 
fronteiras e, para isso, garantir e aparelhar cada vez 
mais a Polícia Federal, como também as nossas For-
ças Armadas. Também é fundamental garantir que o 
nosso sistema público de saúde, que anda tão precário, 
que já está precário no que se refere à saúde men-
tal... Em alguns Estados a situação é absolutamen-
te lamentável, como é caso, infelizmente, do Distrito 
Federal. Então, eu diria que, além dessas medidas, é 
fundamental que todos nós busquemos alternativas 
para fortalecer o sistema de saúde mental no Brasil. 
Cumprimento V. Exª por seu posicionamento e por sua 
iniciativa neste momento.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg. É muito im-
portante a sua participação. Precisamos mesmo formar 

um coro aqui, ampliá-lo, aprofundar o debate para que 
tenhamos respostas concretas, como essa sugerida 
pelo Presidente Sarney.

Senador Romero Jucá. (Pausa.)
Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador, 

quero aqui saudar o Presidente pela iniciativa e V. Exª 
por trazer esse debate. Pela forma profunda como V. Exª 
o apresenta é que todos nós estamos aqui apartean-
do-o. Creio que o Brasil inteiro não só se chocou, mas 
é como se tivéssemos acendendo a luz vermelha para 
o tema grave do crescimento da violência, a violência 
do transito e a violência de outras formas, principal-
mente com arma de fogo e outras armas. Creio que a 
política de desarmamento foi colocada no momento, 
no debate... Inclusive, a forma como foi feita a pergunta 
já era uma forma muito ruim para quem ia responder. 
Creio que realizar esse plebiscito de um modo que a 
gente dê à população a oportunidade do debate e da 
decisão é um caminho importante. Cito o exemplo da 
redução que tivemos ali, naquele primeiro momento, 
em que medidas muito eficazes foram tomadas naquele 
instante. Também em relação à mudança na política, 
em relação ao álcool, em relação ao crack, e outras 
drogas, enfim, que são fundamentais.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT– PI) – Boa parte 
dos problemas que nós temos hoje, tanto no trânsito 
como nas outras formas de violência também, tem a ver 
com a desagregação familiar e com as drogas: drogas 
legais e drogas ilegais. Então, quero aqui parabenizá-lo 
e fazer um registro ainda. Eu acho que a gente precisa 
rever a forma fácil com que se soltam pessoas, ou seja, 
há uma regra na lei e, às vezes, por uma vírgula, por 
um problema lá, já vira uma razão para soltar alguém, 
e, no dia em que se soltam presos, há um novo assas-
sinato. Lembro, para encerrar aqui, a minha querida 
Teresina, lá no Piauí. Nós tínhamos o Comandante 
Prado, que era nosso Comandante, Secretário Robert 
Rios, e o meu Chefe de Gabinete Militar, que era o Co-
ronel Carlos Augusto. Houve um momento em que ele 
dizia: “Neste instante, nós vamos ter agora uma queda 
no número de homicídios”. Nós chegamos a passar 
19 dias em Teresina sem homicídios. Lá na frente, ele 
me diz: “Vamos começar a ter de novo homicídios. Por 
quê? Porque, de uma vez só, soltaram não sei quantas 
pessoas que já tinham, vamos dizer assim, processos 
em andamento, de acusações por homicídios, inclusive 
com provas incontestes. Então, quero parabenizá-lo e 
dizer que vamos estar juntos aqui nessa luta para re-
duzirmos a violência no Brasil.
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Muito obrigado, Senador Wellington, pelo aparte, 
pela contribuição.

Senador Romero.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Se-

nador Renan, quero também somar minha voz a todas 
as vozes que aplaudiram V. Exª, que registraram a im-
portância do discurso, a importância de se levantar o 
tema. Louvo a iniciativa de V. Exª, e tenho acompanhado 
o esforço, a ação de V. Exª, debatendo a questão do 
desarmamento há muito tempo neste País.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Obrigado.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Essa 
é uma cruzada, uma cruzada importante. E o projeto 
do Presidente Sarney que, de certa forma, representa 
todos nós na intenção de colocar o tema para ser dis-
cutido, é, sem dúvida nenhuma, um fato extremamente 
importante na data de hoje. Eu fiz questão de assinar 
o projeto conjuntamente, porque acho que esse é um 
tema que tem que ser discutido. Nós temos que dis-
cutir desarmamento, nós temos que discutir a questão 
da ação da polícia, a ação do Poder Público, não só 
na questão do desarmamento em si, mas na questão 
do combate à violência de todos os tipos. Portanto, V. 
Exª está de parabéns ao trazer esse tema, na tarde 
de hoje. Quero, realmente, somar minha voz à voz de 
todos aqueles que clamam neste País por uma ação 
forte no sentido de conter a violência para construir-
mos no Brasil uma cultura de paz.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) – 
Muito obrigado mesmo ao aparte de V. Exª, e as ações 
a que V. Exª se refere, as iniciativas que foram levadas 
adiante aqui neste Congresso Nacional, sobretudo 
nesta Casa do Congresso Nacional; que contaram, 
em todos os momentos, com o apoio indiscutível da 
sua liderança, da sua capacidade de convencimento, 
sem a qual, sinceramente, nós não teríamos, naqueles 
momentos, como avançar.

Sr. Presidente, já encerro.
As estatísticas da violência no Brasil, todos aqui 

citaram, são aterradoras. Nos últimos 20 anos, o núme-
ro de assassinatos no nosso País cresceu aterradores 
273%. São dados, Sr. Presidente – a que o Senador Pi-
mentel se referiu aqui muito bem, citou outros números, 
que agradeço –, da Organização das Nações Unidas.

Eu recolho o aparte do Senador Walter Pinheiro 
e, em seguida, encerrarei a intervenção, Presidente 
Sarney, com os agradecimentos a V. Exª.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Sr. Pre-
sidente, Senador Renan, eu quero dizer que V. Exª traz, 
de forma, eu diria, mais do que oportuna, mas enfática, 
a questão desse tema da segurança. E principalmente 

V. Exª ajusta a esse tema mais do que a lógica – como 
muita gente levanta muitas vezes – de medidas a partir 
de fatos, de atos, ou de coisas que nos chocam, mas 
V. Exª parte para uma proposta mais estruturante. Sim, 
o plebiscito é importante, é uma espécie, eu diria, até 
de mutirão, para que nós produzamos aqui uma espé-
cie de “revogue-se e cumpra-se”. Eu não sei se seria 
necessário mais um compêndio ou um lote de leis, ou 
se não seria necessário cumprirmos as que existem 
e, portanto, com atitudes mais firmes. Mas, além de 
contribuir com essas questões, V. Exª vai mais fundo: 
vai na raiz, vai na estruturação dessa questão, que é 
amarrar, orçamentária e financeiramente, as ques-
tões e os encaminhamentos para tratar esse tema na 
mesma principalidade com que nós tratamos temas 
essenciais.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – A segu-
rança se relaciona diretamente com a vida; portanto, ela 
é tão essencial ou até, poderíamos dizer, mais do que 
aquilo que inclusive acontece para se preparar a vida. 
A segurança é algo que é preventivo, que é cuidador, 
que zela por um bem que para todos é o bem maior: 
a vida. Portanto, V. Exª toca no eixo estruturante, que 
julgo muito importante, que é o debate que demos a 
esse tema quando da elaboração do Orçamento, quan-
do das discussões sobre a questão da LDO. E que não 
fiquemos só naquela lógica de que segurança é ajustar 
equipamentos, é comprar mais veículos, ou coisa do 
gênero. Mas é uma política que vai desde a questão 
da preparação profissional, da capacitação, até as me-
didas mais extremas do ponto de vista da segurança. 
Portanto, quero parabenizar V. Exª por isso.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Agradeço a V. Exª.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Por tocar 
na essência para dizermos: “Isto é uma questão estru-
turante, estruturante de vida”. Parabéns, Senador.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Agradeço sinceramente a V. Exª.

V. Exª tem absoluta razão: a segurança pública 
conjuga inteligência, investimentos em equipamen-
to, pessoal, políticas, códigos, reformas dos códigos, 
atualização. Ou seja, nós precisamos reagir mesmo 
a esses fatos, dar essas respostas. O bom seria que 
nós já tivéssemos feito essas coisas, mas muitas vezes 
essas coisas não podem ser feitas preventivamente. É 
importante que aconteça um fato para que, em cima 
dele, nós possamos ter uma reação consequente do 
Parlamento no aprimoramento da instituição, da pró-
pria legislação.

Senador Petecão.

ABRIL 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL172



Abril de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 11075 

O Sr. Sérgio Petecão (Bloco/PMN – AC) – Sena-
dor Renan, acompanhando atentamente seu pronun-
ciamento, desejo parabenizar V. Exª por trazer a esta 
tribuna, a esta Casa, um debate da maior importância. 
Hoje, na reunião de líderes, o nosso Presidente Sarney 
já expressava a sua preocupação e essa proposta de 
um plebiscito. É uma proposta que, com certeza, todos 
os Senadores aqui nesta Casa vão apoiar. Só espero 
que no plebiscito não ocorra o que aconteceu lá no 
meu Estado: nós acabamos de aprovar um referendo, 
mas, infelizmente, a vontade do povo não foi respeitada. 
Mas um tema que eu trago aqui, Senador Renan, é a 
respeito da situação da fronteira no nosso País.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Sérgio Petecão (Bloco/PMN – AC) – Eu 
moro no Acre, e nós temos um exemplo muito claro: 
naquela fronteira ali com a Bolívia, hoje, qualquer ci-
dadão acreano, ou brasileiro, que queira ter acesso a 
qualquer tipo de arma na Bolívia encontra uma situa-
ção muito fácil. Então, é preciso que se aumentem as 
fiscalizações nas nossas fronteiras. Para se ter uma 
ideia, lá no meu Estado, nós não temos uma Superin-
tendência da Polícia Rodoviária Federal. Ora, a Polícia 
Rodoviária Federal hoje, no Estado do Acre, depende 
do Estado de Rondônia. Ou nós vamos fortalecer a se-
gurança – seja o Exército, a Polícia Federal, a Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Militar –, ou nós vamos 
dar condições para que as nossas polícias possam 
trabalhar com eficiência, com garantia, ou então nós 
vamos ficar aqui só “chovendo no molhado”. Então, 
eu queria parabenizá-lo por trazer esse debate neste 
momento, um momento tão importante, um momento 
tão sofrido por que o nosso País está passando, pela 
dor das vítimas daquela barbárie que foi o assassina-
to daquelas crianças naquela escola. Parabéns, Se-
nador Renan.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Muito obrigado, Senador Petecão, pelo seu aparte. 
V. Exª toca, com muita legitimidade, num assunto que 
também é uma chaga do nosso País. Nós temos que 
enfrentar esse problema das fronteiras, levantar as 
informações, ouvir as pessoas e definir uma política, 
e o que nós precisamos fazer para guardar melhor as 
nossas fronteiras contra o crime organizado. Outro dia, 
eu conversava com o Senador Marcelo Crivella e ele 
defendia a necessidade de uma comissão parlamen-
tar de inquérito para que nós pudéssemos fazer esse 
levantamento. Eu não vejo dificuldades para que isso 
aconteça. No que depender do PMDB, no que depen-
der do Bloco que eu tenho a satisfação de liderar nesta 
Casa, no Congresso Nacional, eu acho, Sr. Presidente, 
que nós devemos fazer, sim, esta comissão parlamentar 

de inquérito para levantar essas informações, ouvir as 
pessoas, os governadores, as lideranças comunitárias, 
ouvir todos, para que esse problema deixe de ser um 
problema amanhã e nós tenhamos soluções que sejam 
soluções oportunas, coerentes, consequentes com o 
momento e com as dificuldades que nós vivemos. Eu 
vou encerrar, mas antes queria ouvir, para minha sa-
tisfação, o Senador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 
Renan Calheiros, quero aproveitar o discurso de V. Exª 
para, exatamente, esclarecer qual é a nossa posição a 
respeito desta questão. A nossa posição, que deve ser 
também a posição do nosso Partido, é favorável à tese: 
plebiscito é um exercício democrático que faz bem à 
democracia, politiza, conscientiza, promove o debate. 
Não só em relação a esse tema, mas devemos adotar a 
prática. Apenas discordo que seja realizado neste ano 
por uma razão prática: não há previsão orçamentária. 
Se não me falha a memória, o referendo custou ao 
País R$400 milhões em 2005. Por estarmos em fase de 
contenção de despesas, creio que o adequado seria a 
realização desse plebiscito nas eleições municipais de 
2012, quando poderíamos ter o debate paralelamente 
à campanha eleitoral. Obviamente, defendemos a tese 
de que o desarmamento deve alcançar especialmente 
os marginais. O Estado tem sido impotente. V. Exª lem-
bra bem que os crimes ocorrem, a marginalidade ator-
menta nos grandes centros urbanos, mas ela começa 
lá na faixa de fronteira. Se o Estado não se organizar 
para combater o contrabando de armas, corremos o 
risco de desarmar os homens de bem e deixar arma-
dos os bandidos, os marginais perigosos. Essa é uma 
questão que não pode ser ignorada. Enfim, quanto à 
tese, defendemos o plebiscito não só nessa questão. 
Que se faça plebiscito em relação a outras questões 
fundamentais para o País, porque se trata de um apri-
moramento democrático.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Muito obrigado. V. Exª coloca questões que realmente 
precisam ser discutidas. Não tenho dúvidas de que, sob 
a liderança do Presidente Sarney, vamos construir uma 
convergência neste assunto e nos outros também.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – Se-
nador Renan, também me inscrevo para um aparte.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Senador Anibal.

O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador 
Renan, quero me somar ao esforço de V. Exª, ao esforço 
do Presidente Sarney no sentido de aprofundarmos, 
sim, essa discussão a respeito da necessidade de a 
sociedade brasileira tomar uma decisão sobre essa 
questão do porte de armas. O que temos que fazer 
para a sociedade de bem é reforçar, cada vez mais, a 
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cultura de paz, porque os estudos científicos e técnicos 
mostram que a presença de arma nas mãos de pessoa 
de bem, na realidade, não lhe assegura garantia de 
que ela vai estar protegida. Na realidade, as armas têm 
que ser utilizadas pelas Forças Armadas. E o comba-
te ao crime, o combate ao tráfico é algo que tem que 
ser reforçado com todo vigor. Agora, verdadeiramente, 
temos que fortalecer a cultura de paz, que é a cultura 
própria do brasileiro, e tentar encontrar um mecanis-
mo que possa diminuir ao mínimo a presença de ar-
mas, com a facilidade que se tem hoje. As regiões de 
fronteira têm que ser fortalecidas, sim. Sabemos que, 
mesmo em nosso Estado, sofremos com a facilidade 
da travessia pela fronteira seca que existe com o Peru 
e Bolívia, mas não é só essa a questão. Acabamos 
de ouvir o Senador João Pedro demonstrar que as 
armas utilizadas nesse trágico, nesse horrível crime 
que aconteceu no Rio de Janeiro eram de fabricação 
nacional. Portanto, não foram importadas. Então, na 
realidade, nós nos somamos a esse esforço e temos 
de buscar, sim, uma resposta que seja construída com 
todo o povo brasileiro e que possamos sensibilizar o 
povo brasileiro a reforçar a sua cultura de paz, que é 
a nossa vocação.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Senador Anibal, agradeço muito o aparte de V. Exª.

Senador Roberto Requião, ao fim e ao cabo re-
colho o aparte de V. Exª para encerrar a minha inter-
venção.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Senador Renan, eu lhe peço este aparte com a auto-
ridade de ter sido o primeiro Governador que montou 
um esquema real de desarmamento e recolhimento 
de armas perdidas e não registradas no Estado. Com 
recursos do Tesouro do Paraná, eu criei um programa 
para devolução de armas indenizadas pelo Estado de 
uma forma consistente, tão ou mais consistente que 
o valor que os portadores de armas ilegais teriam no 
tráfico paralelo com as quadrilhas e com pessoas sem 
habilitação e sem registro. No entanto, Senador, eu que-
ro lembrar de algumas proibições semelhantes que já 
ocorreram no mundo. A primeira delas foi a proibição 
da bebida alcoólica nos Estados Unidos. Em vez de 
livrar a população do consumo do álcool, a proibição 
organizou a máfia americana, de tão triste memória; 
quadrilhas agindo no mercado paralelo. Posteriormen-
te à volta da legalização, elas se transformaram em 
quadrilhas para vender segurança e influenciaram de 
forma pesada no crime organizado nos Estados Uni-
dos. Posteriormente, Senador Renan, a Rússia fez a 
mesma coisa e a proibição da bebida alcoólica criou a 
máfia russa. A legalização posterior não desmontou as 
quadrilhas organizadas durante aquele momento. Sou 

contra o porte de arma de uma forma radical. Defendo 
a posse de arma nas residências como uma forma de 
defesa da família. Eu gostaria que V. Exª imaginasse 
um plebiscito ao contrário do que ocorreu. Se, em vez 
dos mais de 60% a favor da manutenção da posse e 
do porte, tivéssemos 60% contra, nós estaríamos co-
locando 40% da população brasileira na ilegalidade; 
nós estaríamos definitivamente organizando, já não 
na marginalidade, mas acessível às pessoas sérias, 
um mercado paralelo, porque esses 40% não abririam 
mão de terem, em suas casas, uma arma para defesa 
de suas famílias. Não é só arma de fogo que mata; é o 
tacape, a borduna, a faca, o veneno. Os instrumentos 
de agressão existem desde os primórdios da humanida-
de. O que nós precisamos, mais do que uma proibição 
que se revelará irrazoável e impossível, é avançar no 
processo civilizatório. Não deveríamos ter é welling-
tons e as armas deveriam ser todas legalizadas. Hoje, 
por exemplo, a legalização de uma arma se torna tão 
difícil por parte do Exército brasileiro que conduz as 
pessoas de bem, definitivamente, à ilegalidade. Pre-
cisávamos é saber quem tem arma, onde elas estão, 
a qualquer momento, e eliminar de circulação essas 
armas sem registro, mas imaginarmos que vamos 
conseguir o banimento, que a população ameaçada e 
insegura vai abrir mão da defesa de suas casas e de 
suas famílias, mesmo com uma eventual maioria da 
proibição conseguida num momento de pânico, como 
o momento que vivemos agora, isso nos levaria só a 
uma legislação de pânico – como todas as legislações 
de pânico – absolutamente ineficaz. E nós teríamos aí 
30%, 40% ou 49% da população brasileira jogada na 
ilegalidade por ter, e não abrir mão de ter, uma arma 
para proteção de sua residência. Perdoe-me o aparte, 
mas é o entendimento que eu tenho e o coloco com a 
autoridade de quem fez a maior campanha de desar-
mamento da história do Brasil, no Governo do Estado 
do Paraná.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – Eu agradeço o aparte do Senador Requião. Eu 
conheço o ponto de vista do Senador Requião com 
relação a essa matéria.

Para que nós possamos avançar no sentido da 
aprovação do plebiscito, nós precisamos conversar com 
todos, definir convergências, estabelecer uma proposta 
que possa ser consensual. E o Senador Requião, mais 
do que qualquer um, não tenho dúvida, vai colaborar 
para que isso efetivamente aconteça.

No Brasil, Senador Requião, nós temos problemas 
maiores. Nós não temos 11% da população do Planeta 
e temos exatamente 11% dos crimes que acontecem 
no mundo. Porque aqui no Brasil, exatamente porque 
não há controle, porque não há critério, porque não há 
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fiscalização, porque não há policiamento das frontei-
ras, as armas de fogo matam mais. As armas matam 
mais. E se as armas potencializam essas tragédias, 
nada melhor do que nós fazermos um controle rígido: 
controlarmos a venda, o porte, o uso e, sobretudo, a 
fabricação. 

O que existe hoje, essa máfia da indústria de 
armas que existe hoje no Brasil está, entre outras coi-
sas, acostumada a exportar armas, a exportar armas 
no papel, contabilmente, e essas armas circulam livre-
mente, internamente, para aumentar a possibilidade 
de o brasileiro ser assassinado, possibilidade maior 
do que em qualquer outro país.

Então, Senador Requião, isso precisa ser discu-
tido mesmo. Mesmo! Mesmo! Porque aqui, no Brasil, 
as condições são diferentes.

V. Exª fez no Paraná, e os resultados o demons-
tram, uma campanha de desarmamento, talvez a mais 
eficiente de todo o Brasil, e isso é muito bom! Mas o 
exemplo de V. Exª no Paraná não pode ser levado para 
os outros Estados brasileiros. Lamentavelmente, foi uma 
experiência quase isolada. Então, a experiência de V. 
Exª no Paraná não vai esvaziar a necessidade que nós 
temos de controlar a arma de fogo no nosso País.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Senador Renan, se me permite só uma complemen-
tação. A verdadeira pressão que eu recebi no Paraná 
foi de indústrias de armas estrangeiras que queriam 
vender armas estrangeiras para as Polícias Civil e 
Militar do Paraná. Quando nós dávamos preferência 
à fabricação nacional, a ideia era desmontar a indús-
tria de armamento no Brasil, que é fundamental para 
a existência do próprio Exército brasileiro, das Forças 
Armadas brasileiras. Agora, se estamos tratando de 
proibir o porte, de tirar as armas de circulação, você 
tem aí um companheiro. Mas eu não me somo a um 
plebiscito que pode levar a uma inviabilidade absoluta 
e à marginalização de uma parte da população, que 
será colocada na ilegalidade sem razão alguma.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – Por exemplo, V. Exª levanta o aspecto de poder 
ter arma em casa. Quando nós votamos a proibição 
de armas, houve uma evolução consequente, natural, 
para que as pessoas pudessem ter arma em casa. 
Mas isso não foi levado em consideração, porque a 
confusão que se fez publicitariamente de má-fé foi de-
liberada, no sentido de que ter direito a usar arma era 
uma coisa que tinha a ver com direito individual, tinha 
a ver com democracia. E o País, lamentavelmente, 
acabou decidindo uma coisa contrariamente ao que 
acontece, ao que está acontecendo, e que tem viti-
mado tanta gente.

Senador Cassol, vou recolher o aparte de V. Exª, 
porque vou ter que encerrar, o Presidente Sarney já 
me solicita rapidez.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Mais um 
minutinho só, por gentileza.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Com muita satisfação.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Eu só queria 
agradecer e aproveitar para dizer, nobre colega, Se-
nador Renan, que sou contra esse plebiscito em que 
estão trabalhando. Em primeiro lugar, nós precisamos 
é colocar nas nossas faixas de fronteira o Exército bra-
sileiro e a Polícia Federal, pegar esse dinheiro que se 
vai gastar para fazer o plebiscito para cuidar das nos-
sas fronteiras. As armas passam por lá! Rondônia tem 
1.470km de faixa de fronteira. Nós fizemos a Operação 
Muralha. Veio arma para o Rio de Janeiro, passou pela 
cidade de Ji-Paraná. Não podemos aceitar isso não, 
gente! O que estamos fazendo? Estamos desarmando 
o cidadão de bem e deixando as armas nas mãos dos 
bandidos. Está aí o que aconteceu na semana passada 
no Rio de Janeiro! Da mão de quem que saíram aque-
les dois revólveres? Da mão de vagabundo, da mão 
de pessoa safada, ladrão! Então, estamos fazendo o 
inverso nessa situação. O que precisamos é desarmar 
os bandidos. Os critérios que já existem hoje para com-
prar uma arma, ter uma arma em casa, ter um porte 
de arma, os critérios de acompanhamento pela Polícia 
Federal tornam difícil tudo isso. É difícil! E o que tem 
acontecido? As indústrias estão passando arma por 
essas faixas de fronteira, e nós não temos nada. Então, 
visitei o Comandante do Exército brasileiro, o General 
Enzo, semana passada, e lá discutimos isto: por que 
não o nosso Exército Brasileiro cuidar de toda a faixa 
de fronteira? Por que não pegarmos a Força Aérea 
Brasileira e colocarmos nessas faixas de fronteira? 
Temos o Estado de Mato Grosso, temos o Estado de 
Rondônia, o Estado do Acre, o Estado do Amazonas. 
Então, acho que temos de cuidar dessas faixas de 
fronteiras, usando o pouco dinheiro que o Brasil tem, 
já que estamos em crise, em vez de desarmar quem 
já está desarmado, que é o povo de bem.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – Agradeço o aparte de V. Exª. V. Exª coloca essa 
questão das fronteiras. Por todos foi dito aqui que 
esse realmente é um dos problemas que precisam 
ser resolvidos.

Mas o problema maior é que temos no Brasil 16 
milhões de armas de fogo. Dezesseis milhões! Oitenta 
e sete por cento dessas armas de fogo estão nas mãos 
da sociedade, e a metade dessas armas são ilegais! 
É por isso que elas matam mais no Brasil do que em 
qualquer outro país do mundo.
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Eu já disse, vou repetir e quero encerrar: nós não 
temos 11% da população do Planeta, mas temos 11% 
dos crimes que acontecem no Planeta. Isso é um hor-
ror, não podemos ser complacentes com isso. É preciso 
mudar, e isso só vai mudar quando recolhermos todas 
essas posições, inclusive as posições divergentes, que 
eu respeito – respeito todas as posições, as divergen-
tes, inclusive –, para fazer uma proposta consequente 
para o Brasil, que acho que é o pensamento do Pre-
sidente José Sarney.

Parabéns, Presidente, pela iniciativa de V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Antes, quero agradecer ao Senador Renan Ca-
lheiros e aos demais aparteantes as referências feitas 
à iniciativa que tivemos, expressando o sentimento da 
Casa e da Nação no sentido de tomarmos uma inicia-
tiva capaz de reagir à violência dentro do País.

Agradeço, também, a todos os Senadores que 
referendaram o projeto que acabei de apresentar, que 
será lido na Mesa do Senado.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, parabéns.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Presidente Sarney, apenas para 
pedir a V. Exª que faça constar em Ata: por ocasião da 
votação do segundo indicado para o Cade (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica), o Sr. Elvino de 
Carvalho Mendonça, como Conselheiro, eu havia me 
deslocado novamente para a audiência pública da CI, 
que discutia o projeto do trem-bala, e não estava pre-
sente na hora da votação. Votei no primeiro indicado 
e não no Sr. Elvino, e eu gostaria que constasse o 
voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Da Ata constará a manifestação de V. Exª. Todos 
nós sabemos que V. Exª é um Senador extremamente 
assíduo. Se não esteve presente é porque estava real-
mente trabalhando dentro da Casa em outro setor. 

Muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues. 
Em seguida, o Senador Alvaro Dias.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. João Pedro.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – V. Exª tem a palavra por 20 minutos, conforme 
o nosso Regimento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
dirijo-me à tribuna do Senado, nesta tarde, para relatar 
as informações que acabei de receber das chuvas no 
meu querido Estado do Amapá. As informações que 
recebi, nesta tarde, dão conta de que seis Municípios 
do Estado do Amapá foram afetados pelas fortes chu-
vas que têm ocorrido e que são típicas desta época 
do ano na Amazônia.

Ocorre, Sr. Presidente, que, neste período, neste 
ano, a intensidade das chuvas tem-se mostrado bem 
maior do que a ocorrida em anos anteriores. As infor-
mações que temos são de que, lamentavelmente, a 
tendência das cheias dos rios do Amapá é a de ocorram 
no mês de maio. Neste ano, não tenho dúvida, mais 
um reflexo das dramáticas mudanças climáticas que 
estamos vivendo em todo o País, a intensidade das 
chuvas desencadearam um conjunto de enchentes no 
Estado do Amapá, em especial nos rios Calçoene, no 
norte do Estado, no rio Amapari, na região central do 
Estado, e no rio Araguari, na região do Araguari, nos 
Municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes. 

Tive a notícia de que o governador do Estado 
assinou hoje dois decretos de situação de emergência 
nos Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande.

É no Município de Ferreira Gomes, Sr. Presiden-
te, a situação mais dramática. As notícias que tenho 
dão conta de que o Bairro do Matadouro, às margens 
do rio Araguari, está totalmente submerso e 50% do 
Bairro Central também foi afetado. 

Segundo informações do Prefeito de Ferreira Go-
mes, com quem conversei ainda há pouco pelo telefo-
ne, temos 1.273 pessoas atingidas pelas enchentes no 
rio Araguari, no Município de Ferreira Gomes. Dessas 
1.273, 200 pessoas estão desabrigadas. A situação em 
Ferreira Gomes é particularmente dramática, porque a 
cidade fica às margens do paredão que é a barragem 
da hidrelétrica de Coaracy Nunes. E por conta em es-
pecial da vazão da barragem, a Eletronorte é obrigada 
a abrir as comportas da barragem, o que acaba, com-
binado com as chuvas que caem nas cabeceiras do 
rio Araguari e com a influência do sistema de marés 
do rio Amazonas, ampliando a situação de enchente 
no Município de Ferreira Gomes.

A mesma situação ocorre no Município de Por-
to Grande. A informação que tive, ainda há pouco, do 
prefeito daquele município é de que há 20 famílias 
desabrigadas, além de toda a região ribeirinha do mu-
nicípio, também às margens do rio Araguari, ter sido 
atingida pela enchente.

O Prefeito Bessa, daquele município, tem orga-
nizado toda a equipe da prefeitura e da defesa civil, 
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que estão trabalhando no atendimento à população da-
quele município. As enchentes também anteriormente 
já tinham atingido os Municípios de Serra do Navio e 
Pedra Branca, na região central do Estado, localizada 
nas proximidades do rio Amapari.

No Município de Pedra Branca, temos a informa-
ção de que dez famílias foram atingidas pelas cheias 
do rio Amapari, mas a situação naquele município já 
se encontra controlada.

No Município de Serra do Navio, temos a infor-
mação de que 129 pessoas estão recebendo ajuda 
da prefeitura e que as pessoas foram atingidas pe-
las enchentes do rio naquele município. A prefeita de 
Serra do Navio, inclusive, se deslocará amanhã aqui 
para Brasília.

No Município de Calçoene é onde a situação está 
mais controlada. Temos a informação de 40 famílias 
afetadas, e a prefeita clama, Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, pela resolução imediata da 
construção do muro de arrimo daquele município, que 
é uma medida já solicitada há muito tempo ao Ministé-
rio das Cidades, mas ainda não houve o deslocamento 
dos recursos necessários para esta providência. 

É também de alerta a situação no Município de 
Laranjal do Jari, que é um município do sul do Esta-
do, o terceiro município do Estado, às margens do rio 
Jarí, um município que, inclusive, se constituiu a partir 
da organização no final dos anos 60 do Projeto Jari 
naquela região do Amapá, um município que já tem 
tradição de enchente. 

A prefeitura já decretou estado de alerta no Muni-
cípio de Laranjal do Jarí. E é importante a mobilização 
da defesa civil para a situação naquele município.

Tive contato, ainda há pouco, com o Comandante 
da Defesa Civil no Estado do Amapá, que nos infor-
mou sobre a necessidade de reforçar o suprimento de 
cestas básicas para atender os municípios já atingidos 
pelas enchentes e para, ao mesmo tempo, atender as 
prováveis enchentes que virão, uma vez que fomos 
informados pela meteorologia que as chuvas continu-
arão na região das cabeceiras dos rios Jari, Araguari 
e Amapari, além de haver a combinação lamentável 
desse sistema de chuvas com o sistema das marés, 
que influenciam também o rio Amazonas.

Em especial, no Município de Ferreira Gomes, 
já é urgente a necessidade da mobilização da defesa 
civil. E aqui é um apelo que faço. Tenho tentado, na 
tarde de hoje, o contato com a defesa civil no Ministério 
da Integração Nacional, e até ainda há pouco não tive 
resposta. Quero aqui alertar: é urgente a mobilização 
da Defesa Civil Nacional para apoiar a Defesa Civil 
do Estado do Amapá e para apoiar os desabrigados 
das cheias ocorridas nesses seis municípios daquele 

Estado e das cheias que virão, porque, advirto, a con-
tinuação das chuvas na região provavelmente, lamen-
tavelmente, incorrerão em novas enchentes. E é por 
isso que o Município de Laranjal do Jari já se encontra 
em estado de alerta.

É fundamental o deslocamento de água potável, 
alimentos, combustível e viaturas de apoio, em especial 
para o Município de Ferreira Gomes, que, neste mo-
mento, repito, é o município em situação mais grave.

Então, quero, Sr. Presidente, fazer esse alerta e 
fazer, daqui da tribuna do Senado Federal, um apelo à 
Defesa Civil Nacional, ao Ministério da Integração Na-
cional para apoiar os esforços da Defesa Civil do Ama-
pá. Advirto ainda que a liberação – e tive essa notícia 
ainda há pouco –, por parte do Governador do Estado 
de R$500 mil para suprir a necessidade dos municípios 
atingidos pela enchente, que esse contingente e que 
essa quantidade de recursos são insuficientes para a 
situação atual e para a situação que poderá ocorrer 
nos municípios que ainda poderão ser afetados pelas 
enchentes no Estado do Amapá.

Então, é fundamental fazer aqui esse apelo à De-
fesa Civil, ao Sistema de Defesa Civil Nacional, alojado, 
alocado no Ministério da Integração Nacional.

Sr. Presidente, é a situação do Amapá. Recente-
mente, o Senador Petecão informou sobre as enchentes 
na cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre. A 
mudança constante do sistema de chuvas e de secas 
no seu Estado, Sr. Presidente, o Estado do Amazonas, 
é reflexo das dramáticas mudanças climáticas que nós 
da Amazônia estamos sofrendo.

Ninguém mais do que nós que estamos na Ama-
zônia sabe as consequências da degradação do meio 
ambiente, ninguém mais do que nós sabe da ameaça 
que representa a modificação do Código Florestal; e o 
relatório que está no Congresso Nacional, que está na 
Câmara dos Deputados, de alteração do Código Flo-
restal, que implicará na ampliação do desmatamento, 
em especial na Amazônia. Essas dramáticas mudan-
ças climáticas na Amazônia é um lamentável reflexo 
das mudanças climáticas que estamos assistindo por 
todo o planeta.

Por isso eu diria, Presidente, fazendo minhas as 
palavras que ouvi recentemente do Senador Cristovam 
Buarque, na Comissão de Relações Exteriores, ao cha-
mar nossa atenção, ao aprovarmos uma subcomissão 
da Comissão de Defesa e Relações Exteriores para 
debater as mudanças climáticas, para o mais impor-
tante encontro que vai ocorrer nesta década no Brasil, 
que não é a Copa do Mundo, em 2014, nem as Olim-
píadas de 2016 – por mais importantes que sejam –; 
o encontro mais importante que sediaremos aqui no 
Brasil será o encontro de 2012, no Rio de Janeiro, a 
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Rio +20, que será realizada 20 anos depois da Confe-
rência Mundial do Meio Ambiente, de 1992. 

Esta conferência mundial do meio ambiente de 
2012 fará um balanço dos avanços ou dos retrocessos 
que ocorreram pós 1992; dos avanços e retrocessos que 
tivemos na Agenda 21, dos avanços e retrocessos que 
tivemos – e me parece que, embora tenhamos avançado 
no sentido de termos uma forte e importante legisla-
ção ambiental, por outro lado, temos visto aprofundar 
dramaticamente as alterações climáticas no Planeta e 
isso temos sentido concretamente, temos sentido na 
tragédia que afetou o Rio de Janeiro, temos sentido 
concretamente nas dramáticas alterações climáticas 
ocorridas na Amazônia, na ampliação da intensidade 
das chuvas, porque essa é a decorrência natural das 
mudanças climáticas. Temos o aprofundamento da 
intensidade dos climas: as secas passam a ser mais 
fortes, as chuvas passam a ser mais intensas. 

Amanhã, vamos apreciar aqui a medida provisória 
que deverá aprovar a empresa férrea para operação 
do trem-bala no Brasil, que é uma das medidas pre-
paratórias aos eventos que teremos em 2014 e 2016. 
A Olimpíada será importante, a Copa do Mundo é 
importante, mas é de fundamental importância para 
o mundo, Senador Mozarildo, esse encontro de 2012 
que teremos no Rio de Janeiro. Temos que fazer um 
balanço do que tem ocorrido de 1992 para cá; temos 
que fazer um balanço do regime das mudanças climá-
ticas e temos que fazer uma reflexão e uma autocrítica 
do que nós, aqui do Senado da República, da Câmara 
dos Deputados, do Congresso Nacional, temos feito 
para evitar esta tendência de agravamento das mu-
danças climáticas.

Não me parece que, por exemplo, alterar a le-
gislação florestal, ampliar o desmatamento na Ama-
zônia, não me parece que amplificar as tendências de 
agravamento das mudanças climáticas seja medida 
que corrobore, que vá na mesma mão de reduzirmos 
os dramáticos impactos das mudanças climáticas em 
todo o mundo. 

Nós, já é dito por todos os cientistas, chega-
mos, lamentavelmente, ao ponto de não retorno do 
conjunto das mudanças que nós, humanos, fizemos 
no mundo desde o advento da revolução industrial, 
no Século XIX. Não podemos aprofundar e continuar 
essa tendência. 

Como Senador da Amazônia, e sentindo o clamor 
do povo do meu Estado, sentindo o dramático relato 
que ouvi, ainda há pouco, de dois prefeitos munici-
pais que têm suas cidades com o regime das águas 
dos rios ocupando o conjunto de suas cidades e, ao 
mesmo tempo, não tendo contingente e estrutura ne-
cessária para dar respostas, me vem uma reflexão de 

que temos que fortalecer, temos que tomar um con-
junto de medidas.

Primeiro, são medidas de prevenção; primeiro 
são medidas para refletirmos e compreendermos que 
o conjunto das mudanças que nós já incentivamos no 
mundo já possibilitou que a radicalidade de momen-
tos de enchentes e de momentos de secas cheguem 
a graus extremos como esses que temos atingido. E, 
ao mesmo tempo, é necessário refletirmos que é fun-
damental termos medidas para essa nova realidade.

A Defesa Civil Nacional tem que estar prepara-
da para apoiar e ajudar os municípios mais pobres, 
os cantos mais pobres do Brasil, que sofrerão com o 
agravamento das medidas climáticas. Lamentavelmen-
te muitos desses cantos do País não terão condições 
concretas de responder ao conjunto dessas mudan-
ças climáticas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – Pois não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu já 
conversei com a Mesa, há um requerimento de minha 
autoria para uma sessão de homenagem aos idosos 
que eu apontei para o dia 25, segunda feira, das 11 
horas às 14 horas, para não trazer nenhum prejuízo 
para a sessão da tarde, quando os Senadores usam 
a tribuna.

Se V. Exª puder colocar em votação, eu agra-
deço.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– A secretaria está providenciando o requerimento.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – O Senador Alvaro Dias é o próximo orador, 
pela liderança.

Vou pedir permissão de V. Exª para ler três re-
querimentos.

Requerimento nº 392, de 2011, do Senador José 
Pimentel e de outros Senadores, solicitando a realiza-
ção de sessão especial no dia 23 de maio destinada 
a comemorar os 70 anos da instalação da Justiça do 
Trabalho no Brasil.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – Requeremos, nos termos dos arts. 160 e 199 
do Regimento Interno do Senado Federal, que o tem-
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po destinado aos oradores do Período do Expediente 
da sessão do dia 5 de maio de 2011, quinta feira, seja 
destinado a comemorar os 185 anos de instalação 
do Senado Federal. Vários Senadores, Senador José 
Sarney, Presidente da Casa, lideranças e outros Se-
nadores.

Em votação o Requerimento nº 401, de 2011.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – Requerimento nº 260, do Senador Paulo Paim 
e outros Senadores, solicitando que o tempo dos ora-
dores do Período de Expediente da sessão do dia 25 
de abril seja destinado a comemorar o Dia Nacional 
dos Aposentados e Pensionistas.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente, eu propus o horário das 11 horas da manhã 
para que não haja prejuízo para os oradores inscritos 
na sessão desta segunda à tarde.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – A Secretaria está tomando algumas providên-
cias. Em seguida, nós vamos votar.

A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Com a palavra V. Exª.

A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é 
apenas uma comunicação. Queria informar que mor-
reu nesta terça-feira a Srª Yolanda Marques Goulart, 
de 95 anos, irmã do ex-Presidente João Goulart. Ela 
estava internada no Centro de Tratamento Intensivo 
do Instituto de Cardiologia em Porto Alegre e sofria de 
problemas cardíacos. Yolanda era a última irmã viva 
do ex-Presidente da República e dois anos mais velha 
que Jango, que morreu, como se sabe, em 1976. Ela 
era mãe de sete filhos. O corpo está sendo velado na 
Capela D do Cemitério São Miguel e Almas, em Porto 
Alegre, e o enterro da última irmã do Presidente João 
Goulart será às 18 horas de hoje na capital gaúcha.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 

– Registrado o voto de pesar e a Mesa também com-
partilha da condolência e da solidariedade à família.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, só para comunicar 
que na votação do Plenário, eu votei com a orientação 
da bancada, do meu bloco.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– A Ata desta sessão registrará o voto de V. Exª.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias, que dis-
põe de vinte minutos.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente Senador 
João Pedro, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu sei 
que não há necessidade de repetir – há concordância 
absoluta em relação a isso –, mas de qualquer maneira 
afirmo que o modelo político que temos é superado, 
é retrogrado, é condenado reiteradamente em todas 
as eleições, em qualquer pesquisa que se realize, de 
opinião pública, se constatará que há uma condenação 
do modelo político vigente no Brasil. É uma das causas 
essenciais do desencanto que campeia, generalizando-
se em relação às instituições públicas, partidos políticos 
e políticos de forma geral. Eu entendo que, ao lado da 
corrupção na atividade pública, o modelo ultrapassado 
que temos é uma das causas essenciais do desencanto. 
Estamos atrasados, debatemos isso há muito tempo, 
e não chegamos à propalada reforma. 

Não conferimos ao País um modelo político com-
patível com as aspirações da sociedade brasileira. 

E agora? Constitui-se comissão no Senado, cons-
titui-se comissão na Câmara dos Deputados e gera-se 
uma expectativa a respeito de um novo modelo para 
o País. 

Não sou daqueles que estimulam a geração de 
expectativa exagerada. É evidente que creio na apro-
vação de alguns itens que possam significar reforma, 
mas não acredito em reforma de profundidade. O tema 
é complexo, os interesses difusos contrariam a espe-
rança de que possamos ter brevemente um novo mo-
delo político no País.

Temos um presidencialismo forte e, no presiden-
cialismo forte somente quando há vontade política da 
Presidência da República as reformas acontecem de 
fato. Não vejo manifestação de disposição política da 
Presidência nesta hora a favor de uma reforma política 
de profundidade no País.

Portanto, o PSDB não vai assumir o ônus de um 
eventual fracasso dessa reforma. Somos minoria. Todos 
nós conhecemos a maioria que temos no Congresso 
Nacional, e não há como assumir a responsabilidade 
por eventual fracasso. Mas temos o dever de partici-
par do debate. Temos a responsabilidade de contribuir 
com as nossas propostas. Além das propostas já co-
nhecidas que são debatidas diariamente, apresentei 
hoje um projeto de lei que considero fundamental, 
embora entenda terá ele dificuldades de aceitação no 
Congresso Nacional.

O projeto que apresento estimula a adoção das 
eleições primárias pelos partidos políticos no País. 
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Não estamos impondo um modelo de escolha porque 
a Constituição confere autonomia aos partidos políti-
cos. A eles cabe a definição do processo de escolha 
dos seus candidatos, mas o projeto estimula, motiva 
e estabelece normas regulamentadoras para a reali-
zação das primárias.

Eu considero um dos equívocos essenciais do 
modelo político vigente no País a ausência da popu-
lação do ato primordial da escolha dos candidatos 
majoritários pelos partidos políticos.

Constantemente, ouvimos a critica: “os partidos 
não selecionam, os partidos escolhem candidatos com 
fichas sujas”. E isso é realidade! Há Partidos carto-
riais, há diretórios municipais e estaduais cartoriais, 
impondo. 

A população não é consultada. Está completa-
mente ausente nesta hora e depois é convocada a 
decidir. A militância partidária é ignorada, os Partidos 
são siglas para o registro de candidaturas. Os Partidos 
não são programáticos, não estão organizados. Os par-
tidos sequer sabem, de modo geral, quantos filiados 
possuem, e os filiados são absolutamente afastados 
das decisões partidárias. 

A militância mais ativa é convocada apenas para 
homologar as candidaturas impostas pelas cúpulas 
partidárias – sem generalizar, mas de modo geral. 

Portanto, o que queremos é ampliar a participa-
ção democrática; é democratizar o processo de es-
colha nos partidos políticos, valorizando a militância, 
convocando-a a se constituir em artífice do processo 
eleitoral e responsável pelo sucesso e insucesso do 
projeto de poder que o partido adota como alternativa 
para o País, para o Estado e para os Municípios. Cer-
tamente, se adotássemos as primárias como modelo 
de escolha, teríamos organização partidária, teríamos 
recadastramento de filiados, teríamos campanhas por 
filiações em massa e teríamos uma militância ativa e 
partícipe do processo eleitoral, um avanço, sem dúvida, 
com a oxigenação da vida partidária brasileira e, cer-
tamente, a busca de uma reacomodação política por 
parte daqueles que atuam na atividade no País. 

O que estamos pretendendo? Estabelecer que a 
campanha eleitoral, nessa fase de primárias, admita 
que o candidato peça votos sem que isso se constitua 
em crime eleitoral; que a imprensa tenha a liberdade 
de veicular os fatos e promover debates entre os pos-
tulantes; que a Justiça Eleitoral possa ser convidada 
pelo partido político a administrar o processo, fiscali-
zando-o. A campanha começaria no dia 1º de abril, 
porque, Senadora Ana Amelia, estamos levando em 
conta a participação daqueles que ocupam cargos 
executivos e têm como data para desincompatibiliza-
ção exatamente o dia 1º de abril. A campanha pros-

seguiria até o primeiro domingo de junho, quando se 
realizariam as eleições primárias, antes, portanto, da 
realização das convenções partidárias que homologa-
riam as candidaturas eleitas nesse processo. 

Concedo um aparte à Senadora Ana Amelia.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT -- AM) 

– Não cabe o aparte, Senador Alvaro Dias. V. Exª está 
falando pela Liderança e não cabe aparte. Cabe?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB –PR) – Eu 
gostaria muito de conceder um aparte à Senadora Ana 
Amelia e, neste período de vinte minutos, cabe aparte, 
regimentalmente.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Perdão, perdão, perdão. Cabe o aparte.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Cabe. 
Então, a Senadora Ana Amelia tem o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – V. Exª tem a palavra, Senadora. Desculpe.

A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Agradeço, 
Presidente, pela flexibilização do Regimento. Isso é 
um ato democrático de V. Exª Eu lhe agradeço mui-
to por essa gentileza. Senador Alvaro Dias, estamos 
exatamente entre duas ideias antagônicas: uma com 
lista fechada para votar, em que o partido manda e tem 
uma posição muito forte sobre a sua base; e esta, de 
fazer uma prévia, que abre espaço para, como V. Exª 
usou, a oxigenação partidária, a mobilização, a parti-
cipação do partido, inclusive atraindo novos filiados a 
esse debate interno que pode ajudar muito, especial-
mente dentro de um sofisticado processo que V. Exª 
está abrindo no seu projeto, de que a Justiça eleitoral 
esteja vigilante, atenta e participando também de todas 
as etapas dessa discussão interna. Quero cumprimen-
tá-lo porque, quanto mais o partido político for fortale-
cido – seja por lista fechada, seja por primárias, seja 
por prévias internas –, todo processo que tiver como 
objetivo final o fortalecimento da agremiação, estare-
mos contribuindo decisivamente para o fortalecimento 
da própria democracia brasileira. É o único jeito de a 
reforma eleitoral que vamos ter, de pequeno ou mé-
dio porte, poder ajudar-nos a tornar o nosso processo 
eleitoral bem mais representativo da vontade popular. 
Obrigada, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu 
é que agradeço a V. Exª, que traz uma contribuição 
importante a este debate.

Veja, Senadora Ana Amelia, que nos Estados 
Unidos há um grande exemplo. É evidente que temos 
as nossas peculiaridades, mas o Presidente Obama 
jamais seria presidente não houvesse as primárias. 
Ele não era o candidato preferido do seu partido; ele 
conquistou a preferência na campanha das eleições 
primárias.
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E veja que a sua principal concorrente, Hillary 
Clinton, hoje é a sua principal coadjuvante, principal 
ministra. Isso significa que esse processo trabalha a 
favor da unidade partidária. Obviamente, há que se 
respeitar a decisão da maioria: no caso brasileiro, da 
militância partidária; no caso dos Estados Unidos, 
que extrapola até a militância partidária. Mas seria 
um avanço a modernização do nosso processo, e, 
certamente, nós despertaríamos vocações políticas 
se isso ocorresse. 

Especialmente para a oposição, a campanha das 
primárias seria adequada inclusive para se encontrar o 
melhor discurso de oposição. O que a população quer 
como oposição? Um discurso mais contundente ou 
um discurso mais generoso? A oposição teria espaço 
também para debater o Governo, como os partidos do 
Governo teriam também espaço para debater os seus 
feitos à oposição, para desmistificar, eventualmente, 
a imagem que possa o Governo edificar à custa da 
manipulação da informação ou do marketing oficial, 
quase sempre mantido com o dinheiro público. Enfim, 
certamente nós poderíamos descobrir talentos numa 
campanha das primárias, valores no anonimato que 
poderiam surgir para a popularidade. Portanto, sem 
dúvida, seria um avanço notável na atividade pública 
brasileira, na atividade política do nosso País. 

Além disso, preocupam-me alguns equívocos 
do nosso modelo que permitem corrupção eleitoral. 
Vou citar um deles: a coligação na majoritária. Alguns 
partidos participam da coligação e levam, como seu 
patrimônio, não o programa partidário ou o prestígio 
eleitoral, mas o tempo de televisão. E há aqueles que 
vendem o tempo de televisão. Abre-se um processo 
de corrupção: partidos se colocam no balcão de ne-
gócios e esperam pela melhor proposta. Isso é imoral! 
Isso é promíscuo!

Por essa razão, apresentei um projeto que im-
pede a contagem do tempo, para efeito de espaço 
no rádio e na TV, do partido coligado. O partido pode 
se coligar, mas não leva o tempo de televisão. A dis-
tribuição do tempo na televisão e no rádio passa a 
ser diferente. Se bem que eu gostaria até de avançar 
mais, que os espaços de TV e rádio fossem utilizados 
para o debate, não para a apresentação de belos es-
petáculos cenográficos, com marqueteiros especiali-
zados que ganham fortunas e com efeitos especiais 
à la Spielberg, que encantam a população e vendem 
um produto que nem sempre é o melhor produto, por-
que, no caso da busca do poder, do mandato eletivo, 

o que vale é conteúdo, é postura ética, não a plástica 
que se possa conferir aos programas, especialmente 
os de televisão. Nós não avançamos ainda em rela-
ção a isso. O ideal seria estabelecermos normas que 
possibilitassem a ampliação do espaço para o debate 
durante a campanha eleitoral.

Enfim, muitas são as questões. Advogo, por exem-
plo, o voto facultativo. A comissão constituída pelo Pre-
sidente Sarney rejeitou a proposta. Mas há projeto de 
minha autoria em tramitação. Seria um ato de moderni-
dade e de respeito ao eleitor. Afinal, quem tem que ter 
a competência para convencer o eleitor a votar somos 
nós que disputamos eleições. Ou nós assumimos que 
não temos competência... Obviamente, aqueles que 
usam do aparelhamento para fazer votos, que usam de 
artifícios escusos para convencer o eleitor não admitem 
a hipótese do voto facultativo. Mas, sem sombra de dú-
vida, eu imagino que o voto facultativo seria importante 
para valorizar a participação do eleitor, respeitando-o, 
e para aprimorar o processo democrático.

São muitas as questões que envolvem esse de-
bate. Esperamos poder avançar pelo menos alguns 
passos na direção daquilo que podemos considerar o 
ideal, porque, de certa forma, não há muito otimismo 
de nossa parte em relação ao produto final desse de-
bate. Com toda sinceridade, não acredito que o deba-
te da reforma política neste momento, no Congresso 
Nacional, vá oferecer ao País um modelo compatível 
com as aspirações do nosso povo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. João Pedro deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Alvaro Dias.

Passamos, de imediato, à Senadora Vanessa 
Grazziotin, a quem o Senador Eduardo Suplicy ce-
deu o lugar. 

Em seguida, falará o Senador Walter Pinheiro e, 
depois, o Senador Wellington Dias.

Enquanto S. Exª vai à tribuna, leio aqui Projeto 
de Decreto Legislativo nº 109, de 2011, que convoca 
plebiscito sobre a comercialização de armas de fogo 
e munições no Brasil. 

O projeto vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Também, em sessão anterior, foi lido Requerimento 
nº 260, de 2011, do Senador Paulo Paim e outros Srs. 
Senadores, solicitando a realização de Sessão Especial, 
no Senado, no dia 25 de abril, destinada a comemorar 
o Dia Nacional dos Aposentados e Pensionistas.

Votação do Requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Será no dia 25 às 11 horas da manhã.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senadora Vanessa Grazziotin com a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senador Paulo Paim.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros e 
companheiras, o que me traz à tribuna no dia de hoje é 
falar a respeito dos problemas de energia enfrentados 
sobretudo pelo meu Estado do Amazonas, não só pela 
capital, a cidade de Manaus, mas pelo interior como 
um todo. Entretanto, antes de entrar no assunto, que-
ro abrir dois parênteses e, rapidamente, falar acerca 
de dois assuntos.

O primeiro deles diz respeito à atuação do Mi-
nistério da Saúde em relação à política de assistên-
cia integral à saúde da mulher. Pela primeira vez na 
história do País nós temos uma mulher à frente do 
principal cargo, que é a Presidenta da República. E 
a Presidenta Dilma tem sido extremamente bem ava-
liada nesses primeiros dias de seu Governo, tem sido 
uma unanimidade da opinião pública quanto ao fato 
de que, mesmo nesses primeiros dias de Governo, a 
Presidenta que substitui um Presidente extremamen-
te carismático, que deixou o cargo com uma grande 
aprovação popular, tem conseguido, já nesses primei-
ros dias de Governo, imprimir uma característica muito 
própria de governar.

Isso é muito importante, não só para a Presidên-
cia da República, mas é importante para as mulheres, 
porque é um grande exemplo que ela dá para o Bra-
sil, para o mundo inteiro, da capacidade que têm as 
mulheres de enfrentar grandes desafios e fazer com 
que as coisas aconteçam e que os problemas sejam 
resolvidos, Senadora Ana Amelia.

Ela tem, nesses primeiros dias, orientado muito 
o seu Governo no que diz respeito a estabelecer uma 
política voltada para as mulheres e, sobretudo, para a 
inclusão das mulheres no processo social. No Ministério 
da Saúde, as primeiras grandes ações, Senador João 
Pedro, têm sido exatamente a busca da ampliação da 
assistência integral à saúde da mulher.

O Ministro Alexandre Padilha hoje teve uma reu-
nião ao meio-dia com a bancada feminina do Congresso 
Nacional, deputadas e senadoras, uma reunião com 
uma presença muito importante de parlamentares da-
qui do Senado, assim como da Câmara. Nessa reu-
nião, ele apresentou algumas das medidas que vem 
adotando no que diz respeito à assistência à saúde 
da mulher, entre elas as ações de fortalecimento do 
combate ao câncer de colo de útero e ao câncer de 
mama. E a outra medida debatida com o ministro diz 
respeito à Rede Cegonha. É um conjunto de ações que 
vão melhorar, e muito, a assistência no Sistema Único 
de Saúde para a mulher gestante. E isso é muito im-
portante, porque talvez seja o momento mais sublime, 
não das mulheres, mas da humanidade, a gestação 
de uma nova pessoa, de um novo ser humano. Dessa 
forma, o Estado brasileiro tem que procurar dar inte-
gral assistência necessária às mulheres.

Entre as medidas que compõem as ações do 
programa Rede Cegonha, estão as que não entram 
exclusivamente na assistência à saúde. Esta prevê 
um mínimo de seis consultas, prevê a possibilidade 
do atendimento médico adequado, prevê a possibili-
dade de exames importantes que têm que ser feitos 
durante o período pré-natal. Mas há medidas que não 
se restringem à área da saúde. Por exemplo, dentro 
do programa Rede Cegonha, faz parte a garantia do 
transporte da mulher para que ela possa fazer os seus 
exames, para que ela possa consultar médicos ou mé-
dicas. Então, a gestante recebe do Poder Público um 
vale transporte e, no final da gestação, um vale maior 
que lhe garante o transporte em veículo particular até 
o hospital ou unidade de saúde onde ela terá a sua 
criança, para que o parto seja providenciado.

No debate com o ministro, Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, eu sugeri a ele que fosse 
incluída, de forma mais enfática, dentro do programa 
Rede Cegonha, a assistência farmacêutica. E assim 
digo não apenas pela minha formação profissional como 
farmacêutica, mas pela minha condição de mulher, de 
ter vivenciado já a maternidade. Nós todas sabemos 
que, dentro da cesta de medicamentos do SUS, os 
nutricêuticos, os complementos alimentares, não são 
previstos, não compõem a cesta de medicamentos. E 
isso talvez seja o que mais a gestante precisa durante 
esse período. Ela precisa ter acesso a complexos vi-
tamínicos, a ferro, a potássio, para que possa ter uma 
gestação saudável.

O ministro, que já havia tocado no assunto, ficou 
extremamente sensibilizado, assim como sua equipe, 
de tal forma que isso deverá ser regulamentado de 
forma mais clara, para que a mulher possa ter essa 
complementação alimentar durante o pré-natal.
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Então, quero aqui cumprimentar o Ministro Pa-
dilha, sobretudo em relação aos avanços na área de 
saúde, especialmente na área da saúde à mulher.

O segundo tema, Sr. Presidente, antes de eu 
entrar na questão energética, diz respeito à Medida 
Provisória nº 529, assinada pela Presidenta Dilma no 
último dia 8, um dia depois da tragédia ocorrida em 
Realengo. Aliás, foi a própria Presidenta que, em ho-
menagem às crianças que se foram em Realengo, sus-
pendeu a realização do ato político em que anunciaria, 
e efetivamente anunciou, essas medidas relativas aos 
empreendedores individuais do Brasil e empreende-
doras individuais.

A Medida Provisória nº 529 representa, assim 
como a própria lei do empreendedorismo individual, 
Senador Paim, um grande passo na luta pela inclu-
são de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro, 
porque sabemos que uma parcela significativa des-
ses trabalhadores são autônomos, sobrevivem com 
suas próprias habilidades. Ou são manicures, ou são 
cabeleireiras, ou são vendedoras autônomas, ou são 
doceiras, ou são vendedoras, enfim, exercem uma 
série de atividades que não lhes dava a possibilidade 
de inclusão no sistema formal da organização do tra-
balho de nosso País.

A lei foi um grande avanço. E a lei previa o quê? 
Para quem trabalha, empreendedor individual, no setor 
de indústria e comércio, a lei previa uma contribuição 
de 11% para a previdência social e mais R$1,00 de 
recolhimento de Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), que é um imposto estadual. 
Para aqueles que trabalham ou aquelas que traba-
lham no setor de serviços, os mesmos 11% para a 
previdência social e mais R$5,00 para o ICMS. Com 
a mudança proposta por meio da Medida Provisória 
nº 529, a contribuição da previdência social, que era 
de 11%, passará para 5%, mantendo-se o mesmo pa-
tamar, R$1,00 e R$ 5,00, para o ICMS. Ou seja, um 
ganho significativo para brasileiros e brasileiras muito 
importante, o que significa dizer que os mais de um 
milhão que já foram inseridos e regularizados como 
empreendedores individuais em breve poderão ser 
dois milhões, três milhões, que é exatamente tudo o 
que nós queremos garantir.

E o pagamento da previdência não significa ape-
nas o processo de formalização e a possibilidade de 
acessar uma aposentadoria. Significa uma proteção 
durante todo o período laboral, ou seja, a mulher tra-
balhadora, empreendedora individual que engravida 
e que é autônoma tinha que passar a gestação toda 
trabalhando; se incluída no sistema, formalizada como 
empreendedora individual, ela terá direito, como todas 
as trabalhadoras, à licença maternidade. Assim como 

aqueles que adoecem, que precisam se ausentar mo-
mentaneamente do trabalho, também poderão ter a 
proteção da previdência social.

Então, essa diminuição de 11% para 5% vai sig-
nificar exatamente o seguinte: hoje – hoje não, porque 
a medida provisória vigora desde o dia 8, quando foi 
publicada no Diário Oficial –, mas, até então, a contri-
buição dessas trabalhadoras e trabalhadores para a 
Previdência era em torno de R$59,40; ela vai passar 
para R$27,25, ou seja, menos da metade, o que sig-
nifica dizer que, para um trabalhador autônomo sepa-
rar R$27,00 e mais R$1,00, R$28,00 e pouco, não é 
muito, é possível. Isso vai fazer com que se amplie, 
num curto espaço de tempo, tenho certeza absoluta, o 
ingresso desses trabalhadores, dessas trabalhadoras 
no sistema formal de trabalho do Brasil.

E quero concluir esta parte, registrando aqui 
deste plenário que, na semana passada, aprovamos, 
na Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, a 
CAE, um requerimento de minha autoria que solicita a 
criação de uma subcomissão permanente para tratar 
de assuntos relativos a micro e pequenas empresas 
e empreendedorismo individual. Essa subcomissão 
deverá ser instalada em breve. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade, e nós teremos condições, 
por intermédio do Senado, de contribuir muito com o 
Governo brasileiro no acompanhamento dessas ques-
tões, Deputado Átila Lins. 

Mas, enfim, tendo falado desses dois assuntos, 
eu quero utilizar a maior parte do meu tempo para en-
trar no assunto que diz respeito à energia no Estado 
do Amazonas. Todos nós sabemos que o Brasil é um 
país líder na geração de energia no mundo. 

Nós temos uma das energias mais seguras, mais 
baratas. A grande matriz energética brasileira é a ener-
gia hidráulica, a energia gerada a partir de hidrelétricas 
– grande parte da nossa energia. Depois, nós temos 
energia vinda do gás, vinda de combustíveis fósseis. 
De tal forma que o Brasil avançou também muito no 
processo de interligação do sistema energético nacio-
nal. Apenas com exceção de parte da região Norte do 
País, da Amazônia ocidental, todas as outras regiões 
brasileiras, o Sul, o Sudeste, o Nordeste, o Centro-
Oeste e parte do Norte fazem parte do sistema elétrico 
brasileiro, o sistema interligado. Ou seja, as grandes 
hidrelétricas, as médias, as pequenas compõem um 
sistema único de geração que abastece grande parte 
do País, com exceção de alguns poucos Estados e, 
dentre esses poucos Estados que ainda sobrevivem 
com um sistema isolado, está o Estado do Amazonas, 
que até há pouco tempo tinha apenas uma matriz ener-
gética significativa, que era a queima de óleo diesel ou 
de óleo combustível nas termelétricas. 
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Então, essa era a nossa única forma e a nossa 
única matriz energética, até que, há pouco tempo, a 
partir do governo do Presidente Lula, da construção do 
gasoduto Coari-Manaus, nós estamos podendo gerar 
parte da nossa energia por meio de outra matriz, que 
é o gás natural, mais barato, mais econômico e eco-
logicamente mais correto também. Então, uma parte 
da cidade de Manaus hoje já tem energia gerada por 
intermédio do gás natural.

Alguns Municípios do interior, em torno de seis 
Municípios que ficam no entorno da construção e do 
gasoduto, também receberão energia elétrica por meio 
do gás, o que fará com que esses Municípios tenham 
a sua possibilidade de desenvolvimento extremamen-
te valorizada. Municípios como Manacapuru, Anamã, 
Caapiranga, Beruri, Anori, enfim, vários Municípios 
daquela região passarão a ter energia também a par-
tir do gás natural. 

Entretanto, nós temos, no Estado do Amazonas, 
que é a maior unidade da Federação, 61 Municípios e 
nós entendemos que é preciso que o Ministério de Mi-
nas e Energia nos ajude a construir uma solução que 
abranja o conteúdo de todos os Municípios do Estado 
do Amazonas. E nós temos o entendimento de que, 
para a situação de Manaus, dos Municípios da região 
metropolitana, dos Municípios que vivem no entorno 
de Coari e dos Municípios do médio Amazonas, nós 
podemos resolver esse problema de geração e de 
distribuição de energia por meio não só do gás natu-
ral produzido no próprio Estado do Amazonas, que é 
o maior produtor do Brasil de gás em terra firme – a 
maior reserva de gás em terra firme do Brasil está 
exatamente no Amazonas.

Então, nessas regiões, Manaus, seu entorno, 
Coari, seu entorno, e no médio Amazonas, que seria 
o Município de Parintins e seu entorno, nos Municípios 
de Nhamundá, de Boa Vista do Ramos, nós teríamos 
a solução do gás natural e da energia gerada a partir 
de Tucuruí.

Tucuruí é, hoje, a maior hidrelétrica genuinamen-
te brasileira. Em breve, com a conclusão das obras de 
Belo Monte, não será mais nem terá mais esse sta-
tus. Mas hoje é a maior hidrelétrica. E há muitos anos 
nós lutamos para que a outra parte da região Norte 
também receba energia produzida na hidrelétrica de 
Tucuruí. O linhão que liga Tucuruí à cidade de Manaus 
já está sendo construído. Entretanto, ficamos preocu-
pados, extremamente preocupados, com notícias que 
vez ou outra vinham dando conta de que esse linhão 
não ajudaria no abastecimento de energia elétrica nos 
Municípios onde passaria, a exemplo de Parintins, que 
é, para as características do Amazonas, um grande 
Município; o Município do Senador João Pedro, que 

realiza uma das maiores e mais bonitas festas típicas, 
folclóricas, do nosso País, que é a festa do Boi Bumbá, 
que acontece no final do mês de junho. Portanto, Parin-
tins é um Município não apenas rico em relação a sua 
capacidade de produção cultural, mas é um Município 
muito rico também em relação a sua capacidade de 
produção de vários insumos, principalmente aqueles 
extraídos da floresta.

Em audiência que alguns membros da bancada 
tiveram com o Ministro de Minas e Energia, há pouco 
tempo, confirmou-se que o linhão de Tucuruí, a ener-
gia de Tucuruí servirá também aos Municípios do in-
terior, Parintins e Municípios da redondeza, o que é 
uma grande notícia.

Há, de nossa parte, um outro pleito. Estão sen-
do construídas, no Estado vizinho de Rondônia, duas 
grandes hidrelétricas, as hidrelétricas de Santo Antô-
nio e de Jirau. E muito próximo a essas hidrelétricas 
nós temos Municípios no Estado do Amazonas. Nós 
temos o Município de Humaitá, ligado por rodovia à 
cidade de Porto Velho, 100km, salvo engano, uma es-
trada totalmente asfaltada; de Humaitá podemos ir a 
Lábrea, que é um outro Município importante do nosso 
Estado, a Apuí e a outros Municípios.

Da mesma forma como lutamos e estamos con-
seguindo que a energia de Tucuruí não apenas abas-
teça Manaus, mas um determinado grupo de Municí-
pios do interior, nós queremos – e vamos lutar muito, 
e tenho certeza de que vamos conquistar – energia 
de Jirau e Santo Antônio para os Municípios da calha 
do rio Madeira no Estado do Amazonas, mesmo por-
que tanto a hidrelétrica de Jirau como a hidrelétrica de 
Santo Antônio estão sendo construídas no rio Madeira, 
um rio que não banha apenas o Estado de Rondônia, 
mas banha o Estado do Amazonas. Portanto, nós te-
mos que ter parte. 

Eu acho que já ficou para trás aquela ideia de que 
o empreendimento pode ser feito na Amazônia, mas o 
benefício do empreendimento feito na Amazônia cabe 
somente aos Estados do Sul e do Sudeste. 

Essa concepção ficou para trás. E não há nada, 
absolutamente nada, que possa explicar hidrelétricas 
de tamanha importância sendo construídas na nossa 
região que não colaborem, que não ajudem e que não 
gerem energia sequer para os Municípios do interior. 

Portanto, eu estou muito otimista. Tenho certeza 
absoluta de que jamais a Presidenta do nosso País, 
a Presidenta Dilma, que já foi Ministra de Minas e 
Energia, a quem devemos muito no que diz respeito 
à construção do gasoduto Coari-Manaus, e não só 
isso, há outras soluções, tenho certeza de que ela ja-
mais aceitaria uma situação destas: gerar energia no 
rio Madeira e essa energia não servir aos Municípios 
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da calha do rio Madeira, tanto do Estado de Rondônia 
como do Estado do Amazonas e de outros Estados da 
nossa região. 

Aí eu completo um pouco o ciclo do interior – Se-
nador João Pedro, eu já concedo um aparte a V. Exª 
–, completamos aí o ciclo do interior, na busca da re-
solução e de uma solução definitiva para geração de 
energia para o nosso Estado, porque, sem energia, 
nós não vamos a lugar nenhum. 

A ex-Senadora Ideli, Ministra da Pesca, passou 
quatro dias conosco, debatendo a potencialidade da 
piscicultura, da pesca, no Estado do Amazonas, e saiu 
de lá empolgada. Agora, não há desenvolvimento nes-
se setor se não houver energia. Não há! É impossível 
que isso aconteça. Então, nós precisamos de energia 
em Manaus e em todos os Municípios do interior. E a 
solução se encontra onde, Senador Paulo Paim? Para 
os Municípios, repito aqui, de Manaus e do entorno, 
Coari-entorno, Parintins-entorno, energia da hidrelé-
trica de Tucuruí e gás natural; para os Municípios do 
rio Madeira, energia das hidrelétricas do rio Madei-
ra. Assim nós solucionaríamos o problema de quase 
90% da população. Os demais, vamos continuar com 
sistemas isolados agora, por enquanto, mas sistemas 
isolados seguros. 

E antes de conceder o aparte ao Senador João 
Pedro, eu queria aqui introduzir outro elemento: nós 
vivemos um problema sério de distribuição de energia 
na cidade de Manaus. Nós temos, por dia, na cidade 
de Manaus, no mínimo três, quatro apagões. Todos os 
dias. E não é problema de geração. É um problema de 
distribuição. E eu penso que o Governo Federal, que 
tem toda a boa vontade em resolver esse problema, tem 
que dar sequência ao debate que já desenvolve hoje, de 
uma nova formatação para a direção do sistema elétrico 
da nossa região. Alguns anos, sob a coordenação do 
Ministro Lobão, foi criada uma empresa, que juntou as 
seis federalizadas, dos seis Estados cujas empresas 
são federais: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, 
Alagoas e Piauí. Uma empresa que junta esses seis 
Estados, com uma única Diretoria. A empresa é cor-
reta, porque nas compras feitas por uma empresa se 
consegue preços melhores. Todos os procedimentos 
são vantajosos a essas empresas, entretanto uma di-
retoria não dá conta, uma única diretoria não dá conta 
de cuidar de realidades tão diferentes. E Manaus, aliás, 
o Amazonas, o nosso Estado, Senador João Pedro – 
e aqui está o Senador Wellington –, é o único Estado 
desses seis que tem a parte de distribuição e também 
de geração. É o único. É o único. Tenho conversado 
muito com os servidores do setor lá do meu Estado, e 
a ideia seria a seguinte, Senador Wellington, Senador 
João Pedro: para o Amazonas, que tem a distribuição 

e a geração, não vamos precisar de um diretor, talvez 
seja o próprio diretor da Eletrobrás, para cuidar de ge-
ração. Mas, para a distribuição, nós precisamos de uma 
diretoria local com um certo grau de autonomia, para 
tomada de decisão, porque os problemas de Manaus 
são inimagináveis! E são problemas que se estendem 
por meses, Senador João Pedro. Tenho certeza que V. 
Exª, que se dedica muito a esse assunto, deve concor-
dar comigo. Nós precisamos resolver com urgência o 
problema do apagão na cidade de Manaus.

Concedo o aparte a V. Exª e, em seguida, ao Se-
nador Wellington Dias. 

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora 
Vanessa, V. Exª faz um pronunciamento estruturante. 
Sem resolver a questão da energia para o Estado do 
Amazonas, o nosso futuro, eu não tenho dúvida, esta-
rá comprometido. Então, temos hoje uma energia ba-
sicamente a diesel, com um custo elevadíssimo para 
distribuir esse diesel pelos 61 Municípios. Então, a sa-
ída é o linhão. Lamento que V. Exª não tenha estado 
presente, porque estava em uma atividade...

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Mas V. Exª estava representando muito bem 
a nossa bancada do Amazonas, Senador.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Mas nós 
precisamos acompanhar essa obra, que considero his-
tórica, de fazermos a ligação. V. Exª está fazendo uma 
avaliação e apresentando uma outra alternativa para o 
lado Oeste do Amazonas, chamando atenção para o rio 
Madeira, para as hidroelétricas do rio Madeira. V. Exª 
abordou também o eixo Coari/Manaus. Nós pudemos 
ali contemplar oito Municípios com gás da Petrobrás. 
Eu não tenho dúvida de que precisamos acompanhar 
essa pauta da população do Amazonas: energia. Pen-
so que é uma prioridade. Quero parabenizá-la pela 
reflexão que está fazendo, apontando saídas. Nós pre-
cisamos permanentemente acompanhar o Ministério 
das Minas e Energia. O Ministro Lobão é muito aberto, 
acessível ao debate. S. Exª vem acompanhando. Eu 
gostaria de colocar na preocupação de V. Exª a ges-
tão no Amazonas. Eu acho que falta gestão também. 
Preciso colocar o dedo nesse item. Em Manaus, não 
pode, com o parque industrial que temos, com uma 
população espraiada – são dois milhões de habitantes, 
praticamente –, ter esses apagões diariamente. V. Exª 
faz uma denúncia, cobra providências – e quero con-
cordar – e aponta saídas, para um futuro bem próximo, 
para a nossa economia, para a qualidade de vida. Sem 
esse linhão, teremos um futuro comprometido. Então, 
parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada, Senador João Pedro. Eu aqui 
quero dar o testemunho de que, de fato, foi V. Exª que 
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liderou a audiência com o Ministro Lobão, para tratar 
do linhão de Tucuruí, esse linhão que vai chegar a Ma-
naus, mas que precisa também abastecer municípios 
do interior, a sua Parintins, Nhamundá, Boa Vista do 
Ramos. E nós só vamos parar quando formos ao mu-
nicípio inaugurar a energia da hidroelétrica.

Quanto à gestão, V. Exª tem plena razão. Tenho 
esperança de que o Senador Wellington vai falar so-
bre isso também, porque o Estado do Piauí vive um 
problema semelhante ao nosso – não sei se com tan-
tas dificuldades, não sei se lá em Teresina acontecem 
tantos apagões como na cidade de Manaus, por falta 
de subestação, por falta de distribuição. E nos falta 
quem permaneça em Manaus e cuide desse proble-
ma no dia a dia.

Concedo o aparte a V. Exª, concordando e agra-
decendo desde já o aparte do Senador João Pedro.

Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Sou eu 

que agradeço a V. Exª. Nós podemos fazer um concurso 
de onde tem mais apagão. E vou além. Estou inscrito 
inclusive, por isso que estou feliz aqui, porque creio 
que temos que fazer, Senadora Vanessa, Senador João 
Pedro, uma agenda com o Ministro de Minas e Energia 
e com o Presidente da Eletrobrás, juntos, Amazonas, 
Piauí, Alagoas, enfim, os Estados...

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Acre, Rondônia e Roraima.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Ou seja, 
fazer uma agenda para tratarmos desse tema. É um 
caos a situação do meu Estado. Estive agora em Te-
resina e nas regiões de Paulistana, de Patos, de São 
Raimundo Nonato, no sul do Estado. Eu saí, estava 
sem energia, para uma viagem, mais ou menos às 
seis da manhã, e rodei por vários pontos que também 
estavam sem energia. Então, é uma situação a desses 
Estados. Por quê? Porque não tem como comandar 
um sistema de energia distribuidor no Amazonas do 
Rio de Janeiro; não tem como comandar um sistema 
de distribuição de energia para o Piauí do Rio de Ja-
neiro. Já tratamos disso. Tratei disso anteriormente, e 
a proposta é de que se tenha mesmo um diretor, com 
superintendências, que tenha condição de autonomia 
em determinadas coisas. O nível local, hoje, não pode 
trocar um transformador, é uma coisa escandalosa. 
Então, quero me somar a V. Exª e fazer a proposta de 
que esses Estados – são sete...

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Seis.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – São 
seis Estados. Que possamos ir ao Ministro de Minas 
e Energia juntos – essa mesma cobrança está na Câ-
mara dos Deputados –, vamos Deputados e Sena-

dores juntos, quem sabe com os Governadores que 
queiram ir, para tratarmos desse tema. Esse é um 
tema de interesse do povo desses seis Estados. Por 
isso, quero aqui elogiar V. Exª por trazer esse tema à 
pauta, porque eu já ia fazê-lo. Pronto, já economizei. 
E estou feliz, porque juntamos Norte e Nordeste para 
dar uma solução. Muito obrigado.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Agradeço também, da mesma forma, a V. Exª, 
Senador Wellington. 

Acho que muito mais importante que os nossos 
pronunciamentos – o pronunciamento do Senador João 
Pedro, o seu pronunciamento e o meu pronunciamen-
to – são as ações concretas que podemos realizar. Eu 
me recordo que nossas bancadas – a do Piauí, a de 
Alagoas, a do Acre, a de Roraima e a do Amazonas – 
acompanharam todo o processo de criação dessa nova 
empresa, a empresa que reunia as seis federalizadas, 
em seis Estados de duas regiões diferentes. O Ministro 
Lobão nos pediu à época um voto de confiança. E não 
apenas os Parlamentares, os Senadores e Deputados, 
mas os Governadores todos – V. Exª era Governador 
à época – deram um voto de confiança ao Ministro 
Lobão. Hoje, já temos um período passado suficiente 
para que cheguemos a algumas conclusões.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu concluo já. 

Uma delas: a empresa única é importante? É, 
porque barateia custos. Agora, a forma de gestão, 
como disse o Senador João Pedro, não está correta. 
Eu me lembro que o Dr. Decat, que hoje é o Diretor-
Presidente de Furnas, era Diretor da Eletrobrás, ele 
cuidava, dirigia, era o presidente dessas seis federali-
zadas. Ele passava um dia no Amazonas, outro dia no 
Piauí, outro dia em Roraima. Não há como!

Não há como. Não há como. Não há! Nós somos 
sabedores de que há um processo de mudança em 
curso, e acho que nós temos de interferir nesse pro-
cesso para o bem do Brasil, para o bem dos nossos 
Estados e para o bem das nossas regiões.

Então, Senador Wellington, vamos sair daqui, va-
mos pegar o telefone e vamos marcar audiência com 
o Ministro, que é membro desta Casa e é uma pessoa 
sensível, extremamente sensível a esse problema que 
nós estamos vivendo. E eu achava que era só o Estado 
do Amazonas e, principalmente, a cidade de Manaus, 
mas o Piauí também vive muito esse problema. E não 
pode, não pode, neste momento, a sétima economia, 
o Brasil, permitir que qualquer uma de suas Unidades 
da Federação sofra problemas de apagão e de falta 
de energia elétrica.
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Então, a sugestão de V. Exª não apenas está 
aceita, mas nós três – Senador João Pedro, V. Exª e 
eu – cuidaremos muito perto disso. Possivelmente, se 
não nesta semana, na semana que vem, deveremos 
estar novamente, Senador João Pedro, com o Ministro 
Lobão para tratar da gestão de energia, da distribuição 
de energia nesses seis Estados.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos, Senadora Vanessa Grazziotin, 
pelo pronunciamento.

Passamos a palavra de imediato, agora como 
Líder, ao Senador Walter Pinheiro. Em seguida, ao 
Senador Wellington Dias e, na sequência, ao Sena-
dor João Pedro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero aqui dizer, Sr. Presidente, 
antes de mais nada, que o debate aberto aqui, nesta 
tarde de hoje, acerca da questão da segurança, prin-
cipalmente a partir do fato que, eu diria, chocou todos, 
o Brasil, o mundo – aliás, fato que vem se repetindo, 
em determinadas etapas, com esse mesmo traço: a 
agressão, a invasão de espaços públicos e a retirada 
da vida de pessoas inocentes, sonhadoras...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Walter Pinheiro, foi uma falha minha: 
vou só prorrogar a sessão por mais uma hora.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Portanto, eu diria que este é um momento ímpar para a 
gente discutir alternativas. Creio que o plebiscito é uma 
alternativa positiva, meu caro João Pedro, mas nós de-
veríamos ir ao encontro das iniciativas, principalmente 
estruturantes, desse processo, colocar na ordem do dia 
essa questão da prevenção, da segurança, do investi-
mento nessas áreas, mas, principalmente, a lógica do 
investimento, a atração de recursos para aplicarmos 
em diversos lugares deste País, sob a ótica de políti-
cas públicas, para não ficarmos somente nas ações 
de segurança, sejam elas bélicas, de equipamentos, 
seja lá o que for, mas que a gente possa entender que 
o que será capaz de modificar comportamentos como 
o daquele jovem que praticou a tragédia na escola em 
Realengo são políticas públicas. São jovens que vivem 
à margem, jovens que se envolvem com drogas, jovens 
que perdem, inclusive, sua expectativa futura, meu caro 
Paim. Então, não adianta ocuparmos espaço, colocar-
mos detector de metais, ocuparmos os morros, seja lá 
o que for, se não entrarmos nesses lugares com polí-
ticas públicas: educação, cidadania, cultura, esporte, 
lazer. Nossa juventude precisa disso.

Morei a vida inteira num bairro chamado de pobre 
em Salvador, o Uruguai, e tínhamos o nosso campinho 

ali. O primeiro lugar que a ocupação urbana toma é a 
praça de esportes nossa, é o campo feito por nós, ou, 
numa linguagem do bom “baianês”, o lugar onde a gente 
“batia um baba”. Então, a gente perde logo esse lugar. 
É natural. Então, a juventude vai buscando alternativas. 
Essa desagregação urbana e essa degradação das 
relações tem levado, cada vez mais, ao caminho que 
eu diria do embrutecimento, da ação cada vez mais 
perversa, e isso vai ganhando contornos de violência, 
de práticas desse absurdo.

E aí a gente assiste ao jovem fazer aquilo e, em 
seguida, ele tira sua vida. O Augusto Jorge Cury es-
creve diversos livros sobre essa questão da vida. Há 
uma série belíssima que ele escreve que trata da in-
teligência de Cristo, fazendo uma análise profunda do 
mestre da sensibilidade, do mestre do amor, do mestre 
da vida. Em um de seus livros – não nessa série, mas 
em outros livros em que ele trata exatamente dessa 
questão da vida –, Jorge Cury cita uma expressão que 
sempre me chamou a atenção, dizendo que o suicida 
não quer tirar sua vida, ele quer se livrar da dor.

Então, imaginem: aquele jovem que praticou aqui-
lo, quando ele vai para a prática da retirada da sua 
vida como consequência, é exatamente o momento 
em que ele experimenta a dor, a dor de ter praticado 
a tragédia, a dor de ter tirado a vida de jovens inocen-
tes. Portanto, ele age ali exatamente na linha do que 
sobejamente bem descreve Jorge Cury, que é retiran-
do a sua dor, e, naquele momento, ele elimina a sua 
vida, como expectativa de se livrar daquela dor, que 
naquele momento o devia estar agoniando, trazendo-
lhe problemas – portanto, dor que também vinha sen-
do experimentada ao longo de toda uma trajetória, a 
dor da solidão, a dor das dificuldades, enfim, essas 
coisas todas que vão embrutecendo um jovem para 
praticar aquilo.

Portanto, quero aqui encerrar essa etapa, dizendo 
que o fundamental é que nós discutamos como enfren-
tar situações como essa com políticas públicas. Não 
se faz ação pública senão com priorização do orça-
mento, com priorização dos gastos, com priorização 
dos investimentos.

Acho que foi muito importante a forma como o 
Senador Renan Calheiros abordou essa matéria, para 
além de plebiscito – vamos fazê-lo –, para além de 
medidas, de ver quais projetos existem ou não, para 
além de tomar atitudes e botar isso, aquilo ou aquilo 
outro. Vamos tratar essa matéria como essencial, de-
terminante, estruturadora. E não se faz isso, meu caro 
Moka, se não priorizarmos isso na linha do orçamento 
como questão central, tratando disso como quem trata 
veementemente a defesa da vida.
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É isso que eu queria colocar nessa primeira eta-
pa, Sr. Presidente, para, num segundo momento nesta 
tarde, dizer que fiquei perplexo com essa história desse 
artigo anunciado, meu caro João Pedro, para a pró-
xima quinta-feira. Eu nunca vi isso não. “Amanhã vou 
escrever, vai sair na quinta.” O ex-Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso critica a existência da oposição 
numa relação com o “povão”. Isso mesmo. Eu achei 
estranho esse negócio. E o faz de forma pejorativa. E 
aconselha o PSDB, se quiser continuar fazendo oposi-
ção, a se distanciar da classe média. Eu até digo que 
fiquei perplexo. Não sei o que levou o ex-Presidente da 
República Fernando Henrique a fazer essa afirmativa 
para tentar classificar isso.

E diria mais ainda: eu só vi afirmativa desse porte 
em uma época em que o ex-Presidente da República 
General Batista Figueiredo dizia que gostava mais de 
cavalo do que de povo, numa demonstração absurda 
da forma como alguns governantes tratam essa maté-
ria. Setores da oposição, permanentemente, têm dito 
aqui, com ironia, que o Brasil não foi descoberto por 
Lula. Efetivamente, nós não temos afirmado isso em 
hora alguma. Não tem sido essa a afirmativa utilizada 
pelos defensores do Governo Lula ou pelos membros da 
base. Mas me soa estranho quando um ex-Presidente 
escreve um artigo “a ser publicado” em revista de in-
teresse nacional que a situação pode se complicar se 
a Presidente Dilma se aproximar desses setores que 
ainda resistem ou que resistiam ao Governo Lula.

Portanto, basta a gente ver aqui, e eu quero me 
ater muito mais a isto, ao que aconteceu com essa 
história da classe medida brasileira.

A nova classe média brasileira é fruto da redução 
da desigualdade, meu caro Pimentel. Isso não surgiu por 
geração espontânea. Isso não veio do acaso. Portanto, 
essa injustiça promovida contra o nosso companheiro 
Lula é não querer levar em consideração as políticas 
produzidas e promovidas durante o Governo dele, que 
prepararam exatamente esse caminho. Esse patrimô-
nio é o patrimônio dos partidos que formavam a base 
do Governo Lula, reafirmado – digamos assim – nas 
urnas quando, nas eleições passadas, escolheram a 
Presidente Dilma como chefe da nossa Nação.

Ora, eu diria que foi feita uma opção muito cla-
ra entre esse passado – e aí me refiro a um passado 
que até não está tão distante e que teve Fernando 
Henrique como timoneiro – e o presente, com o nos-
so Presidente Lula. Um passado – embora considere 
revivido por alguns setores numerosos da oposição de 
hoje, inclusive o PSDB – cuja trajetória nem mesmo o 
ex-Presidente reivindica.

Também acho que assiste razão ao ex-Presidente 
quando afirma, em seu artigo a ser escrito, a ser publi-

cado – escrito efetivamente deve estar –, que, enquanto 
o PSDB e seus aliados insistirem disputar com o PT 
a influência sobre os movimentos sociais ou o povão, 
eles falarão sozinhos.

Ora, vamos para os dados, meu caro João Pe-
dro, que acho que é mais interessante que qualquer 
coisa – e quero usar números do jornal O Estado de 
S. Paulo, para não dizer que são números nossos, da 
Liderança do PT no Senado ou da nossa publicação 
Informes, da bancada do PT na Câmara, ou até do 
nosso jornal.

De acordo com reportagem do dia 23 de março 
deste ano, assinada pela jornalista Márcia de Chiara, 
a distribuição dos brasileiros por classes socioeconô-
micas mudou nos últimos cinco anos – portanto, den-
tro do período dos oito anos. Essa distribuição deixou 
de ter aquele formato da pirâmide tradicional, meu 
caro João Pedro, típica de países pobres, com gran-
de contingente de pessoas com baixa renda ou coisas 
do gênero. Essa distribuição socioeconômica agora é 
mais equilibrada entre os extratos sociais, frequente 
em países desenvolvidos.

Segundo a reportagem, isso foi constatado pela 
sexta edição da pesquisa O Observador Brasil 2011, es-
pécie de radiografia do mercado de consumo, executada 
pelo instituto Ipsos Public Affairs, a pedido da Cetelem 
BGN, do grupo financeiro francês BNP Paribas.

A pesquisa confirma números que hoje estão obvia-
mente no sentimento do povão desprezado por FHC.

São números que contam a história do seu dia 
a dia. Portanto, basta a gente ver, caro Líder Romero 
Jucá, que é uma questão fundamental. Produtos que 
só faziam parte do imaginário do povo, como fogões, 
geladeiras, televisores e automóveis, podem ser ad-
quiridos por nova parcela da sociedade.

A pesquisa ainda confirma a mudança de formato 
da distribuição das classes socioeconômicas entre 2005 
e 2010. Isso ocorreu em razão do ganho de renda, o 
que levou a uma grande mobilidade social do País.

Só no ano passado, quase 31 milhões de brasi-
leiros ascenderam socialmente. Desses, cerca de 19 
milhões saíram das classes D e E e engrossaram a 
grande classe média, a classe C. Perto de 12 milhões 
de brasileiros pularam da casse C para as classes A e 
B, meu caro Romero. Coisa boa, meu grande Benedi-
to de Lira, nosso Bené, o povo do interior de Alagoas, 
do interior da Bahia tendo oportunidade de acessar 
algo que só era pensado quando se deslocava para 
a cidade grande. Na Bahia, Bené, quando o sujeito ia 
para Salvador, ele dizia assim: “Eu vou para a Bahia” 
– isso quando saída do interior. A luz no interior era no 
velho candeeiro. Agora, temos o Luz para Todos, a luz 
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chegando ao sertão, permitindo funcionar um motor, 
permitindo acesso aos bens de consumo.

A classe C já representava, no ano passado, mais 
da metade (53%) da população brasileira de 191,7 
milhões de pessoas. Em 2009, a fatia da classe C era 
de 49%, e, em 2005, primeiro ano do Governo Lula, 
era de 34%. Portanto, crescimento durante o período 
de governo. 

Já nas classes D e E responderam em 2010 algo 
em torno de 25% da população, ante 35% no ano an-
terior e 51% em 2005. Então, o peso de D e E de 51% 
em 2005 foi reduzido para 25% em 2010. Por quê? 
Porque esse povo da classe D e E migrou para classe 
média, Benedito, passou a ter a possibilidade de um 
ganho melhor, trabalho, renda, aquisição de bens. No 
sentido oposto, a participação das classes A e B está 
aumentando. Cinco anos atrás elas representavam 15% 
da população. Esse índice subiu para 16% em 2009. O 
que significa dizer que gente da classe C passou para 
A e B. Então, não temos aquela história que todo mun-
do diz: “Ó, isso ficou concentrado”. Ao contrário, nós 
fomos alterando, como diz a reportagem de O Estado 
de S. Paulo; jornal O Estado de S. Paulo, não o nosso, 
a literal alteração da estrutura da tradicional pirâmide. 
Portanto, isso vai criando outro ambiente. 

Observa-se que democraticamente a pobreza 
está sendo reduzida e substancialmente, sem impe-
dir ainda que em ritmo muito menor, e não podia ser 
diferente, ou não teríamos ascensão social, que as 
classes mais favorecidas para que elas continuassem 
crescendo.

Outro resultado relevante da pesquisa é que, em 
2010, houve ganho da renda disponível em todas as 
classes sociais, todas, especialmente para os extratos 
mais pobres. A renda disponível é aquela que sobra no 
orçamento das famílias depois que todas as despesas 
são pagas. É basicamente o sinônimo de consumo 
para as classes sócias de baixa renda.

Eu me recordo, Benedito de Lira, que meu pai 
brincava e dizia assim; “O dinheiro que o sujeito mais 
pobre ganha, ele não bota no colchão; ele joga para 
barriga”. Então, vai para o consumo. E isso a gente as-
sistiu agora nos dados da economia, quando o varejo 
no interior de diversas cidades do Nordeste, puxou a 
nossa economia para cima; e, obviamente, traz consigo 
o atacado. Consequentemente impulsiona a indústria. 
Por isso tivemos o crescimento da indústria em época 
de crise, inclusive em 2009. 

Dessa forma, a gente poderia dizer taxativamente 
que, no ano passado, sobraram em média R$ 368,00 
por mês no orçamento das famílias, que eu diria que é 
uma cifra 60% maior do que no ano de 2009. Portanto, 
foram as classes D e E que registraram os maiores ga-

nhos de renda disponível no período, essa classe que 
foi saindo, se movimentando, adentrando o mercado. 

Por isso que na semana passada a nossa Pre-
sidenta pode comemorar, meu caro Pimentel, um mi-
lhão, um milhão de microempreendedores individuais 
aderindo a um programa que V. Exª teve oportunidade 
de relatar na Câmara, teve oportunidade de pilotar o 
processo no Ministério da Previdência. Muita gente di-
zia que nós estávamos fazendo um estardalhaço. Nós 
estávamos olhando exatamente para essa turma da 
economia que vivia na periferia, que vivia na margina-
lidade, meu caro Jayme Campos, e que precisaria ter 
mais do que a mão do Governo; precisava de política 
pública para se inserir no contexto, ir para a esfera da 
Previdência, gozar dos benefícios de ter a sua atividade 
reconhecida como atividade laboral, legítima, sair da-
quele processo pleno de ter de correr. Quantas vezes, 
Pimentel, nas ruas de Fortaleza, o ambulante botou o 
saco nas costas e tome-lhe pé correndo porque vinha 
o rapa para tentar pegar os nossos dignos vendedores 
ambulantes, camelôs, comerciantes. 

Portanto, agora nós os chamamos de empreende-
dores individuais, cadastrados, registrados e com direi-
tos. Portanto, isso é importante. É ascensão econômica 
e social, isso significa oportunizar a essas pessoas o 
caminho do crescimento. E aí é importante trazer da-
dos – vou encerrar, Sr. Presidente, este meu pronun-
ciamento –, segundo Carneiro Filho, vice-presidente 
da Cetelem. BGN, em 2010 a renda disponível dos 
mais pobres atingiu R$104,00, com um crescimento 
de 70% em relação a 2009, meu caro Jucá. Isso não 
é uma ação qualquer; isso é mexer exatamente na 
base da economia. 

Essa é a verdadeira política de distribuição de 
renda! Essa é a verdadeira ação de pensar num país 
para crescer, investir em infraestrutura, desenvolvimen-
to sustentável, mas ter como horizonte, ter como pilar 
básico o desenvolvimento social. Incluir! Isso é que é 
verdadeiramente repartir o bolo. Eu ouvi aqui no ano 
passado aqui uma conversa: “Não, deixa o bolo cres-
cer. Deixa o bolo crescer”. O que nós estamos fazen-
do aqui é repartindo esse bolo e vendo exatamente o 
crescimento da economia.

Concedo um aparte ao Senador Benedito de Lira.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – No-

bre Senador Walter Pinheiro, fico muito feliz em ouvir 
V. Exª na tarde/noite de hoje, quando V. Exª faz uma 
retrospectiva de tudo aquilo que este País já teve 
oportunidade de viver e vivenciar. E com a passagem 
do Presidente Lula pelo governo do Brasil as coisas 
mudaram consideravelmente. O exemplo que V. Exª 
dá da Bahia é o exemplo que eu dou de Alagoas. Em 
algumas oportunidades eu vi, com muita tristeza, algu-
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mas pessoas da minha cidade de Maceió catando lixo 
para se alimentar. Uma coisa terrível! Após a presença 
do Presidente Lula no governo, isso desapareceu. A 
classe excluída, que não tinha três refeições por dia, 
passou a ter. V. Exª fala no programa, nos mais dis-
tantes povoados da região do interior dos nossos Es-
tados, das nossas cidades, onde as pessoas viviam 
sob iluminação da luz de candeeiro, ou com querosene 
ou exatamente com azeite. Era uma coisa inacreditá-
vel em pleno século XX e XXI. Hoje, eu fico muito feliz 
quando ando no meu Estado, por mais distante que 
seja, no casebrezinho, está lá na porta um poste de 
luz e um bico de luz dentro de casa. A mesma coisa, 
nobre Senador, é o que deve acontecer com o Go-
verno da Presidenta Dilma. Lá no seu Estado, como 
no meu, provavelmente nos Estados mais pobres do 
Brasil, e até nos mais ricos, as pessoas ainda bebem 
água que não presta, água imprestável. Eu fico muito 
triste quando vejo, por exemplo, no semiárido do meu 
Estado, que é bem pequeno, nobre Senador Walter 
Pinheiro, um sertanejo tomando água de barreiro. En-
tão, é preciso que a Presidenta Dilma possibilite aos 
brasileiros tomarem água potável, como a água que 
se toma em Brasília, que se toma em São Paulo, que 
se toma no Rio Grande do Sul, porque o brasileiro do 
Rio Grande do Sul, o brasileiro de Brasília ou o de São 
Paulo é o mesmo brasileiro da Pariconha de Alagoas, 
é o mesmo brasileiro da cidade mais pobre da Bahia. 
Por isso, nós precisamos nesta Casa, nobre Presi-
dente Paim, fazer com que a Presidenta Dilma leve 
muito a sério este programa: Água para Todos. Ele é 
importante, inclusive para ajudar a saúde pública pre-
ventiva no Brasil. Eu quero cumprimentar V. Exª por 
essas manifestações. E eu queria aqui parabenizar o 
ex-Presidente Lula, que, na verdade, foi um benfeitor 
deste País e, particularmente, do meu Estado das Ala-
goas. Muito obrigado.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senador Benedito de Lira. 

Eu quero continuar falando exatamente dessa 
grande transformação. Essa maior renda disponível 
entre as camadas mais pobres foi equivalente a um 
total de recursos da ordem de R$1,4 bilhão dispensa-
do para o consumo. 

Poderia aqui, sem medo nenhum de errar, meu 
caro João Pedro, afirmar que aí está uma comprova-
ção da sustentação da nossa economia, de um novo 
mercado interno. Isso foi o que praticamente nos deixou 
imunes naquela grande crise mundial de 2008, que se 
arrastou por 2009, e que até hoje deixa sequelas nas 
maiores economias do mundo.

Portanto, eu poderia aqui ainda ficar descreven-
do diversas dessas relações, dessas pesquisas, o 

que aconteceu, por exemplo, com o salário dos traba-
lhadores, como é que depois dos mais pobres, até as 
classes mais ricas, A e B, registraram taxa de cresci-
mento, a classe média, os seus ganhos, o que signifi-
cou a movimentação da renda disponível da classe C, 
que era de R$204,00 e subiu para R$243,00 no ano 
passado, portanto, um acréscimo de 19%, e, assim, 
registrando algo como quatro vezes a mais do que a 
inflação do período.

Por isso, Sr. Presidente, eu quero encerrar e di-
zer que essa movimentação trouxe a um outro debate 
no País. Todo mundo nos cobra hoje a situação dos 
aeroportos. Eu pergunto: o que fizeram, no passado, 
com a infraestrutura no Brasil? 

Sobre essa movimentação a que eu me referi aqui, 
de classes, essa distribuição de renda, pesquisa divulga-
da hoje pela Folha diz que metade dos brasileiros plane-
ja uma viagem internacional nos próximos doze meses. 
Metade dos brasileiros! Imaginem o que é isso. 

A movimentação de aviões, o número de carros 
nas nossas cidades, a aquisição de bens, de imóvel, 
da casa própria, de ter oportunidade, Benedito de Lira, 
do sujeito estar em casa e ter o seu eletrodoméstico. 
Eu venho de uma família muito humilde e me recordo 
que no período em que a TV surgiu, meu caro Pimen-
tel, lá em casa a gozação era a seguinte: a gente ia 
assistir ao “televizinho”. Eu andava com um banquinho 
de madeira que era para ir para a janela da casa do 
vizinho para ver televisão. Hoje, nós temos essa opor-
tunidade espalhada por todos os cantos. 

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O 
acesso – vou concluir, meu caro Presidente – a esses 
bens de consumo, o acesso à educação, à escola, e 
aqui eu quero encerrar salientando o grande trabalho 
que fez o nosso Governador do Estado Jaques Wagner, 
que pegou essa política nacional e disse: “Nós preci-
samos interiorizar isso, levar água, saúde, educação, 
segurança, emprego, renda para o interior da Bahia”. 

E quero encerrar contando um episódio que me 
chamou muito a atenção: o pessoal filmou um casal no 
interior da Bahia, meu caro Jayme Campos, e o casal 
discutia. Na casa deles, tinha chegado água e energia. 
E a mulher dizia assim: “Não, mas para mim o mais 
importante é a água”. Aí o marido dizia: “Que nada, o 
importante para mim foi a luz que chegou.” Isso o diá-
logo, solto, nós deixamos lá correr à solta. 

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – E 
o marido insistia – vou concluir, meu caro Jayme – o 
esposo daquela sertaneja dizia: “Nada, o mais impor-
tante é a luz, eu ligo aqui o meu radinho, minha televi-
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são”. E a mulher dizia: “Que nada, agora tu vai poder 
dormir, se não tivesse água tu ia dormir sujo. Nem eu 
queria dormir com você!”

Então, é o diálogo de duas pessoas que passa-
ram a ter contato pela primeira vez com dois benefí-
cios importantes.

E aí eu me recordo muito bem de quando Lula 
esteve na Bahia para inaugurar o ponto 150 mil do Luz 
para Todos. A mulher chegava no interruptor, Benedito, 
apertava e dizia: “Meu Deus, o que é isso?” E ela não 
se conformava: apagava e acendia, apagava e acen-
dia. E ela disse: “Lula, sabe qual é a minha alegria? 
Minha alegria agora é que eu posso ver meu menino 
inteiro. Eu de noite ia com o candeeiro, enquanto eu 
alumiava a cabeça eu não via os pés; enquanto eu 
alumiava os pés, eu não via o rosto. Agora eu posso 
ver minha criança inteira”.

(Interrupção do som)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Imagina o que é isso do ponto de vista da satisfação! 
Para mim e para você, Benedito, que, mesmo vindo até 
de origem – no meu caso, origem humilde – a gente 
sempre teve luz em casa. É fácil uma pessoa que tem 
tudo isso dizer que isso é bobagem. Mas para quem 
passou a vida inteira numa completa escuridão, sem 
acesso a esse bem, ela é uma conquista que não é 
possível a gente mensurar. É essa alegria que nos faz 
ter a certeza da continuidade dos avanços desse bri-
lhante projeto que começou no Brasil com Lula. Lula 
não descobriu o Brasil, mas esse projeto de transfor-
mação começou, sim, com Luiz Inácio Lula da Silva, 
e, com certeza, com Dilma nós vamos avançar muito 
mais daqui para frente.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente, e que-
ro encerrar minhas palavras – o Senador Benedito 
de Lira quer também se posicionar – dizendo que é 
nessa esteira de alegria que a gente deposita a nos-
sa confiança.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela ordem, tem a palavra o Senador 
Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Na tarde de hoje, 
esta Casa teve algumas votações e eu, por compro-
missos em alguns Ministérios, deixei de participar das 
votações.

Assim, eu gostaria de comunicar a V. Exª e a Casa 
que o meu voto está incluído no voto do meu Partido 
na tarde de hoje.

Eu gostaria de fazer esse registro.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Registro o voto de V. Exª...
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Concedo, pela ordem, a palavra à Se-
nadora Lúcia Vânia e, posteriormente, ao Senador 
Romero Jucá.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, da 
mesma forma, eu gostaria de registrar também o meu 
voto na sessão de hoje à tarde, favorável aos indica-
dos do Cade. 

Eu gostaria também, Sr. Presidente, de me ins-
crever pela Liderança do PSDB.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 
MT) – Registraremos em Ata a manifestação de V. Exª, 
Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr. 
Presidente, a inscrição pela Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela Liderança do PSDB, V. Exª está 
inscrita.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Ro-
mero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a palavra apenas para fazer um registro. Pela Liderança 
do Governo, quero registrar, em nome do Governo e 
em meu nome pessoal, que acabou de ser implanta-
da, na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar 
Mista dos Direitos Humanos da Criança e do Adoles-
cente. Essa Comissão Mista funcionará no Senado e 
na Câmara. No Senado, será coordenada pela Sena-
dora Lídice da Mata e na Câmara, pelas Deputadas 
Teresa Surita e Érika Kokay. 

Eu, como Líder do Governo, faço parte dessa 
frente, porque considero fundamental a continuidade de 
um trabalho de resgate, não só de combate à violência, 
como nós estamos vivendo neste momento, mas de 
uma série de desafios que as crianças e adolescentes 
têm no Brasil, que vão da questão da falta de oportu-
nidade, da gravidez na adolescência, dos abusos se-
xuais. Enfim, são diversos desafios e problemas que 
essa frente pretende enfrentar no trabalho não só de 
confecção de leis, mas também acompanhando o Go-
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verno Federal, os governos estaduais e as prefeituras, 
nesse trabalho de atuação junto a essa população.

Fico, portanto, feliz de fazer parte dessa frente e 
registrar o trabalho que será feito, com certeza, com 
responsabilidade por todos os Parlamentares, Sena-
doras e Senadores, Deputadas e Deputados, que farão 
da atuação desse frente uma bandeira importante em 
defesa das crianças e dos adolescentes do Brasil.

Era este o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Por favor.
A Mesa cumprimenta o Senador Romero Jucá 

pela criação dessa frente para o Brasil e, sobretudo, 
para as nossas crianças.

Pela ordem, tem a palavra o Senador Inácio Ar-
ruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
primeiro registro o meu voto acompanhando a Lide-
rança do Governo no dia de hoje. Em seguida, peço a 
minha inscrição como Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT) 
– V. Exª está inscrito após a Senadora Lúcia Vânia e o 
Senador José Pimentel, que já está na tribuna.

Concedo a palavra ao Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
para contribuir. O Senador Alvaro Dias falou por vinte 
minutos pela Liderança do PSDB. Eu estava presidindo 
quando S. Exª falou. É claro que V. Exª é o Presidente 
e pode conceder a palavra aos Senadores. Mas quero 
contribuir com a Mesa, porque o Senador já falou pela 
Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A informação de V. Exª será observada 
na forma regimental. 

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao 
ilustre Senador José Pimentel, por vinte minutos. 

Senador João Pedro, pela informação da Mesa, 
V. Exª tinha permutado, pela ordem de inscrição, com 
o Senador José Pimentel. Essa é a informação do Se-
cretário da Mesa Diretora. Imagino que V. Exª não vá 
questionar, até porque imagino que gostaria de ouvir 
o pronunciamento do Senador José Pimentel.

Após o Senador José Pimentel, vão fazer uso da 
palavra, pela ordem de inscrição, o Senador Inácio e, 
depois, a Senadora Lúcia Vânia. Pela observação feita 

pelo Senador João Pedro, o Senador Alvaro Dias já 
falou, como Líder do PSDB.

Com a palavra o ilustre Senador José Pimentel, 
por vinte minutos.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
inicialmente, quero agradecer ao nosso Senador João 
Pedro por ceder o seu espaço, a fim de que pudésse-
mos falar antes dele. Vou ser bastante rápido, neste 
pronunciamento.

Começo registrando que a nossa Presidenta 
Dilma Rousseff, na última quinta-feira, dia 7 de abril, 
concedeu o certificado do milionésimo empreendedor 
individual. Ou seja, um milhão de empreendedores 
individuais.

O Brasil iniciou esse processo em fevereiro de 
2010, formalizando os nossos empreendedores indi-
viduais, os camelôs, os feirantes, os pipoqueiros, os 
borracheiros, as manicures, os cabeleireiros, um con-
junto de homens e mulheres. Tínhamos feito um gran-
de trabalho, no ano de 2007, por iniciativa do nosso 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ali foi feito um 
grande levantamento sobre o mundo do empreendedo-
rismo e identificamos 11 milhões de homens e mulheres 
que tinham seus pequenos negócios e interesse em 
crescer, em desenvolver. Para poderem crescer, pre-
cisavam ser formalizados. Pretendiam fazer a fideliza-
ção da sua clientela e não tinham local certo, porque 
o fisco, o “rapa”, como nós conhecemos os fiscais da 
prefeitura, tomava suas mercadorias e eles tinham de, 
regularmente, mudar de local.

Eles também queriam e não podiam ter acesso ao 
crédito formal porque não tinham CNPJ e terminavam 
se socorrendo do agiota ou do cartão de crédito. E tan-
to o cartão de crédito como o agiota praticam taxas de 
juros escorchantes, então essas pessoas terminavam 
tendo muitas dificuldades para se desenvolver.

Em 2008, o Congresso Nacional, a Câmara e o 
Senado, aprovam uma legislação, a Lei Complemen-
tar nº 128, criando o empreendedor individual. Esse 
processo se inicia em fevereiro de 2010 e agora, em 
abril de 2011, já temos mais de um milhão de pessoas 
formalizadas. Hoje, temos em torno de um milhão e 
cinquenta mil empreendedores individuais.

Nesse ato em que a nossa Presidenta Dilma 
Rousseff fazia a entrega do certificado para esse mi-
lionésimo empreendedor, ela também editou a Medi-
da Provisória nº 519, que chegou aqui no Congresso 
Nacional e está tramitando. Nessa medida provisória, 
ela reduz ainda mais as contribuições do empreen-
dedor individual. Na sua criação, lá em 2008, nós já 
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determinamos que eles teriam imposto zero para o 
Governo Federal.

Portanto, esse um milhão de empreendedores 
individuais têm zero de imposto para o Governo Fede-
ral. Ele emite a sua nota fiscal e não paga um centavo 
de imposto para o Governo Federal. Se é do setor do 
comércio ou da indústria, ele contribui com R$1,00, a 
título de ICMS, para o governo estadual, independen-
temente do montante que venda naquele mês, desde 
que o somatório anual não ultrapasse R$36 mil. E, se 
é do setor de serviços, ele é isento desse R$1,00 e 
paga R$5,00, a título de ISS.

Lá em 2008, nós aprovamos alterações na con-
tribuição previdenciária, para que ele possa ter direito 
a todos os seus benefícios previdenciários. Se ela é 
empreendedora, tem direito a um salário-maternidade 
quando ganha a sua criança. Se adoecem durante a 
sua vida laboral, durante a sua vida antes da aposen-
tadoria, eles têm direito à licença-saúde ou à licença 
por acidente de trabalho. Quando chegam à terceira 
idade, têm direito à aposentadoria por idade, e, quando 
Deus os leva, seus dependentes têm direito à pensão 
por morte. Esse montante foi reduzido para 5%.

Até 2008, eles contribuíam com 20%. Nós re-
duzimos, em 2010, para 11%, e, a partir de maio de 
2011, esse montante será reduzido para apenas 5%. 
Eles contribuirão com R$27,25 se são do comércio e 
da indústria, a título de ISS, e contribuem com R$1,00, 
a título de ICMS.

Portanto, a sua carga tributária, que antes era 
da ordem de 35%, em média, quando se formalizava 
a empresa, cai para R$28,25, valor para que possa-
mos trazer para a formalidade esses 11 milhões de 
homens e mulheres que têm seus empreendimentos, 
têm seus negócios e querem crescer. E o Governo 
brasileiro, o Congresso Nacional são fortes parceiros 
nesse processo.

Nós queremos chegar, em março de 2012, come-
morando dois milhões de pessoas formalizadas nes-
se setor. E, nesse esforço, o principal parceiro político 
nosso é o Sebrae. O Sebrae é quem faz toda a parte 
de esclarecimento, toda a parte de diálogo direto, um 
trabalho muito forte para que possamos chegar a esses 
dois milhões de empreendedores individuais.

Agora, a nossa Presidenta também encaminhou 
ao Congresso Nacional um projeto de lei que cria a 
Secretaria Nacional da Micro e da Pequena Empresa, 
com status de ministério, vinculada à Presidência da 
República. Esse projeto de lei está na Casa, e nós que-
remos, até julho de 2011, antes do recesso, aprová-lo 
tanto na Câmara quanto no Senado, para que possa-
mos ter um processo de organização cada vez maior 

para esse segmento, responsável por 80% de todos os 
trabalhadores com carteira assinada no Brasil.

Se nós pegarmos os 2,5 milhões de empregos 
formais que geramos só em 2010, há um saldo positivo 
comparado com o que tínhamos em janeiro daquele 
ano. E, desses 2,5 milhões de empregos gerados em 
2010, 1,3 milhão de empregos, ou seja, mais de 50% 
desses 2,5 milhões foram gerados pelas empresas 
que têm até quatro empregados, ou seja, até quatro 
funcionários, que são as micro e as pequenas empre-
sas do Brasil.

Se nós formos analisar os 4,8 milhões de micro 
e pequenas empresas que temos neste setor, nós 
tivemos 1,985 milhão de empregos novos em 2010 
daqueles 2,5 milhões, ou seja, 79,4% de todos os 
empregos formais a mais gerados em 2010 vêm da 
micro e da pequena empresa, que são aquelas que 
têm até 99 empregados e faturamento anual em torno 
de R$2,4 milhões.

Portanto, essa estrutura que o Governo brasileiro, 
com o apoio do Congresso Nacional, está montando 
no Brasil é exatamente apoiada nesse setor, que é 
gerador de emprego, que é o criador do mercado na-
cional de massas. E, quando nós analisamos os 35,4 
milhões de pessoas que ascenderam na pirâmide so-
cial de 2006 para cá, criando a conhecida nova classe 
média, a sua ampla maioria está vinculada à micro e 
à pequena empresa do Simples Nacional.

Portanto, o Congresso Nacional e o Governo 
brasileiro fizeram uma revolução silenciosa quando 
aprovaram a Lei Complementar nº 123, em dezem-
bro de 2006. A sociedade brasileira fez um grande 
debate no processo eleitoral de 2006, em que recon-
duziu à Presidência da República o melhor e o maior 
Presidente de toda a nossa história, que se chama 
Luiz Inácio Lula da Silva. E, após a sua reeleição, nós 
criamos base social e força política para criar o Sim-
ples Nacional, que aprovamos em dezembro de 2006 
e entrou em vigor em julho de 2007. Ali, em julho de 
2007, nós tínhamos apenas 1,337 milhão de micro e 
pequenas empresas formais no Brasil. Essas empresas 
tinham uma mortalidade média de 50% nos seus dois 
primeiros anos de formalizadas. Com esse processo, 
depois de cinco anos, chegamos agora, em março de 
2011, a 4,8 milhões de micro e pequenas empresas 
formais no Brasil. E o processo do Simples Nacional 
também trouxe toda uma simplificação na criação, na 
reformulação e na baixa desse setor.

Essa lei também fez um sistema de unificação de 
oito tributos numa única contribuição. Desses oito tribu-
tos, seis deles são do Governo Federal, mais o ICMS, 
que é referente aos Estados, e o ISS, que é o principal 
tributo das prefeituras. Esses oito impostos foram con-
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solidados numa única guia de recolhimentos, e eles 
passaram a ter imposto zero sobre a contribuição pa-
tronal da Previdência Social. Nessa Previdência Social, 
que era considerada falida, a Previdência contributiva, 
que é a Previdência urbana, nos anos de 1990 e até 
2007, nós precisávamos, em média, de R$15 bilhões 
por ano para fechar as contas da Previdência pública 
urbana. Ou seja, depois do que arrecadávamos e do 
que pagávamos, ainda faltavam R$15 bilhões para que 
fechássemos essas contas.

Eu tive a felicidade e a oportunidade de ser Mi-
nistro da Previdência Social nomeado pelo melhor Pre-
sidente da nossa história, Luiz Inácio Lula da Silva, e 
aí fizemos uma segunda grande revolução silenciosa: 
àquela Previdência, já em 2008, faltou apenas R$1,4 
bilhão para fechar suas contas urbanas. Em 2009, o 
que nós arrecadamos foi suficiente para quitar todas 
as obrigações do ano da parte urbana, e ainda tivemos 
um saldo positivo de R$3,6 bilhões. E nós aproveitamos 
para iniciar o pagamento do passivo judicial previdenci-
ário urbano, que era resultado da negação de direitos 
das décadas de 1980 e 1990. E nós fizemos acordo 
em mais de um milhão de processos em 2009.

Nesse 2010, no último ano, entre o que arreca-
damos na parte urbana e o que pagamos, tivemos um 
saldo positivo de R$7,8 bilhões a mais entre o que nós 
arrecadamos e o que nós pagamos, e aproveitamos 
esse montante para fazer mais acordos no passivo ju-
dicial previdenciário, que, lá em 2007, era da ordem de 
5,8 milhões de processos, processos que se arrastavam 
no Poder Judiciário há 15 anos, há 20 anos.

E, com essa estrutura montada pelo Estado na-
cional, com a participação do Congresso Nacional, do 
Governo Federal, se não fizermos nenhuma mudança 
significativa até 2022, a Previdência pública urbana 
continuará tendo saldo positivo entre o que nós arre-
cadamos e o que nós pagamos na parte urbana.

Já a Previdência rural, esta, com a contribuição do 
trabalhador, é um pequeno percentual sobre a comer-
cialização da sua produção. Esta Previdência sempre 
precisará de subsídio da sociedade brasileira.

Portanto, já em 2009, na contabilidade pública, 
no Orçamento Geral da União, quando o Congresso 
Nacional o aprovou, já fizemos a separação das contas 
da Previdência urbana e da Previdência rural, que é 
a Previdência especial, e aquela ideia que sempre se 
dizia que a Previdência tinha um rombo é mera falácia. 
Tem rombo para aqueles que querem a privatização 
da Previdência pública brasileira.

Exatamente por isso, por determinação, por orien-
tação do nosso ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, fizemos a separação da sua contabilidade, e qual-
quer homem, qualquer mulher, neste País, querendo 

acompanhar as contas da nossa Previdência pública, 
verá que lá está escriturado o que é Previdência con-
tributiva e o que é Previdência em que a contribuição 
é um mero percentual sobre a comercialização, para 
tirar do discurso brasileiro de que a Previdência públi-
ca urbana tem dificuldade.

Aquela Previdência também tinha um problema 
muito complicado, que era o atendimento aos nossos 
contribuintes. Nós recebíamos filas em pleno 2003, 
2004, 2005, e essa era a história da Previdência na 
década de 80, na década de 90. As filas do INSS eram 
fruto de referência em vários comentários ou todas as 
vezes em que se falava em um péssimo serviço pú-
blico. As pessoas chegavam ali por volta de nove, dez 
da noite, dormiam na fila, marcavam a sua posição 
pelos postes de luz e, quando chegava cinco, seis da 
manhã, quando alguém ia servir uma xícara de café 
ou visitar, ele dizia: “Estou a oito, a dez postes de luz 
de distância da porta do INSS.”

Hoje, essa mesma Previdência não tem mais fila 
e atende em até meia hora. Esse contribuinte, esse tra-
balhador chegava à nossa agência por volta de sete, 
oito da manhã. Depois de dormir na fila, recebia uma 
senha para voltar dali a 180 dias para poder receber 
o seu salário-maternidade, no caso das trabalhadoras 
que ganhavam as suas crianças; para receber a sua 
pensão por morte, no caso dos dependentes, ou para 
poder começar a receber a sua aposentadoria. É ver-
dade que há efeito retroativo, mas a qualidade de vida, 
o sofrimento era muito grande.

E nessa Previdência, com os mesmos funcioná-
rios, com os mesmos trabalhadores, nós fizemos uma 
grande mudança. Aprovamos aqui no Congresso Nacio-
nal o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Com 
esse sistema, cada trabalhador tem hoje o seu extrato 
previdenciário, fiscaliza o Estado nacional, fiscaliza a 
Previdência, e, baseado nesse documento, nós con-
cebemos o seu benefício previdenciário.

Portanto, aquilo que levava 180 dias para poder 
chegar aos nossos guichês, agora é feito em apenas 
meia hora. E tudo isso foi feito sem nenhuma consul-
toria externa, tudo com servidores da Casa, funcioná-
rios concursados, deixando claro que, quando o Esta-
do nacional oferece as condições, oferece os meios, 
o servidor público responde numa perspectiva muito 
acima do planejamento que fizemos.

Tudo isso faz parte do crescimento do mundo do 
trabalho. Nosso governo, de 2003 para cá, já gerou 15,8 
milhões de empregos, empregos de verdade, com car-
teira assinada, comparando com o saldo que tínhamos 
em janeiro de 2003. E, neste 2011, no ritmo dos em-
pregos formais que estamos gerando, vamos chegar 
ao final do ano com um saldo positivo superior a dois 
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milhões de novos empregos, e grande parte desses 
empregos vem das micro e pequenas empresas.

É por isso que temos também um outro projeto 
de lei tramitando no Congresso Nacional que eleva o 
teto de enquadramento do empreendedor individual 
de R$36 mil para R$48 mil, que eleva o teto da micro 
e da pequena empresa de R$2,4 milhões para R$3,6 
milhões.

Estamos fazendo um diálogo muito forte com os 
27 governadores, com o Confaz, que é o Conselho 
dos Fazendários Estaduais, para que possamos ter 
uma unidade na aprovação. Aprovando na Câmara, 
aprovando no Senado, que possamos, em 1º de julho 
de 2011, quando completaremos cinco anos da vigên-
cia da Lei Geral para as Micro e Pequenas Empresas, 
comemorar essas mudanças com a ampliação do em-
preendedor individual, com a criação da Secretaria 
da Micro e da Pequena Empresa e com a aprovação 
desta lei que atualizará o sistema geral da micro e da 
pequena empresa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 

– MT) – Cumprimento V. Exª, Senador José Pimentel, 
como sempre homem sábio, inteligente e oportuno em 
seus pronunciamentos aqui nesta Casa.

Pela ordem de inscrição, vamos conceder a pa-
lavra ao ilustre Senador Inácio Arruda, pela liderança 
do PCdoB.

Com a palavra, o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, no próximo final de semana, 
15, 16 e 17, sexta-feira, sábado e domingo próximos, 
o meu Partido, o Partido Comunista do Brasil, realiza-
rá o 7º Encontro Nacional que trata da organização 
partidária. 

É uma movimentação do Partido no sentido de 
examinar a estrutura partidária, o seu funcionamento 
em todas as áreas da nossa atividade, especialmente a 
nossa presença nos movimentos sociais, no movimento 
sindical brasileiro, no movimento juvenil, a participa-
ção das mulheres na vida partidária e na política, que 
é muito significativa para o nosso Partido. Veja que é 
o PCdoB que proporcionalmente tem o maior número 
de mulheres em sua bancada – no caso do Senado, 
temos um Senador e uma Senadora. É meio a meio a 
nossa participação no Senado Federal pelo estímulo 
que o Partido busca dar à participação das mulheres 
na vida política. 

Consideramos essa discussão e esse debate 
interno muito importante, especialmente porque é um 
ano em que nós nos preparamos, na participação ati-
va dos movimentos sociais, nas lutas reivindicatórias, 

para uma batalha especialíssima para nós e ainda num 
processo de acumulação da nossa experiência nessa 
área, que é a disputa para as eleições do ano de 2012; 
uma eleição municipal em que nós pretendemos ter 
uma participação na disputa dos governos municipais 
bem mais ativa do que todas que nós já tivemos em 
eleições para as prefeituras municipais. 

É um momento, então, muito rico para o nosso 
Partido, é um momento de preparação, de discussão 
de como o Partido tem que se posicionar para que não 
só possa atrair lideranças que se convençam da impor-
tância do seu programa, um programa partidário que 
cada vez liga mais as questões concretas da vida do 
povo, da luta, para que se tenha um projeto de Nação 
que esteja muito ligado com este anseio de que o nos-
so País possa percorrer este caminho que foi aberto 
pelo nosso Presidente Lula e que segue com a nossa 
Presidenta Dilma Rousseff, que é o caminho do cres-
cimento, do desenvolvimento, como compreender os 
gargalos, os obstáculos que estão à nossa frente. 

Então, o encontro partidário é uma rica oportuni-
dade para que a gente possa compreender melhor o 
nosso País, como um Partido transformador; um Par-
tido revolucionário, um Partido socialista, como ele se 
liga a este desejo de ter uma Nação próspera, desen-
volvida, com o povo vivendo feliz. 

Acho que é esse, digamos assim, o centro das 
nossas discussões. Como ter um Partido arrojado 
para contribuir com as batalhas políticas que o nosso 
País vivencia. 

E ao mesmo tempo, Sr. Presidente, em que nós 
realizamos esse encontro, eu quero registrar que va-
mos ter o aniversário de uma pequena cidade, lá no 
noroeste do Estado do Ceará. Infelizmente não poderei 
estar presente a essa grande festa popular, na cidade 
do Graça. É uma pequena cidade no sopé da Serra do 
Ibiapaba – Ibiapaba é uma região bonita e é uma das 
maiores produtoras de flores do Brasil, aquela serra. 
Ali, encravada no sopé do Ibiapaba, está o Município de 
Graça, dirigido pela Prefeita Augusta Brito, uma jovem 
talentosa, competente, criativa, determinada e que, no 
seu Município, que completa nesta sexta-feira 24 anos 
de existência, é um Município bem novo. Graça tem na 
Prefeita Augusta, do PCdoB, uma pessoa com essa 
competência, criatividade, que, nas suas iniciativas, 
resolveu criar o PAC do Graça, porque essa cidade 
precisava romper com os índices de desenvolvimento 
humano que eram lastimáveis em todos os indicado-
res: mortalidade, infraestrutura urbana, saneamento, 
educação. Todas essas áreas eram áreas muito pre-
cárias no Município. 

E Augusta, compreendendo o que ocorria no Bra-
sil, o que ocorria no nosso Estado do Ceará, resolveu 
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também criar um movimento que permitisse à cidade 
elevar a condição de vida do seu povo. E conseguiu. 
Conseguiu com a contribuição do nosso Presidente 
da República Lula, que fez grandes investimentos no 
Município. Nós buscamos contribuir, ajudando a nossa 
Prefeita a alcançar esses resultados.

E eu quero, nesta oportunidade, mandar um abra-
ço caloroso para a população do Graça, por meio da 
sua Prefeita Augusta, para que ela continue com esse 
seu dinamismo, com essa sua disposição de trabalhar 
mais e mais por aquela gente, pelo povo daquele pe-
queno Município do sopé da serra do Ibiapaba. 

Então, Sr. Presidente, faço esse registro, ligando, 
digamos assim, uma coisa à outra. Ao mesmo tempo 
em que estamos reunidos no 7º encontro do nosso 
Partido, que discute a organização do nosso Partido, 
para os embates que o Brasil vive, as pelejas do nos-
so País, que tenho certeza é a mesma de V. Exª, que 
é a peleja para o desenvolvimento, para o progresso, 
para se desfazer de amarras. Eu imagino só um debate 
que está em curso no nosso País, sobre a questão do 
Código Florestal, um item: não há – para se ver o zelo 
do nosso País – nenhuma nação no mundo, exceto o 
Brasil, que tenha reserva legal. Só o Brasil. 

Então, como que a gente pode, ao mesmo tempo 
que garante esses objetivos de preservar o meio, de 
garantir os rios, os riachos, os lagos, a floresta, garan-
tir uma questão primordial para o nosso povo, que é 
ter um projeto de desenvolvimento ousado, capaz de 
elevar a qualidade de vida e colocar o nosso País, no 
cenário político internacional, numa situação de igual-
dade com as grandes nações do mundo, o Brasil que 
é já uma dessas nações. 

Nós somos o quinto em população, o quinto em 
território, temos uma gente criativa, capaz, e nós não po-
demos perder esse grande momento que o País vive.

Por isso, Sr. Presidente, faço este registro do 
nosso 7º encontro partidário, de organização do nosso 
partido, e, ao mesmo tempo, quero deixar registrados os 
parabéns à população da cidade do Graça, essa grande 
pequena cidade do sopé da serra da Ibiapaba

Um abraço.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 

– MT) – Cumprimento o Senador Inácio Arruda. V. Exª foi 
muito feliz, quando usou essa expressão “peleja” para 
buscar o desenvolvimento e o progresso do Brasil.

E hoje eu posso aqui de público confessar, com 
muita alegria, que eu estive no Ministério da Educa-
ção, quando lá fui pleitear duas creches para a cida-
de de Alta Floresta e fui recebido pelo Dr. Leopoldo, 
e as coisas me parece que estão mudando. Facili-
tou sobremaneira e me parece que vai acontecer de 

fato um grande programa de atendimento às nossas 
crianças: serão construídas seis mil creches, 1,5 mil 
creches por ano. 

Nesse caso, aqui de público tenho de falar, por 
meio da TV Senado, cumprimentar a flexibilização, por 
meio do MEC, em relação à construção dessas cre-
ches, diante de uma exigência que era enorme e que 
muitas vezes inviabilizava a construção.

E V. Exª foi muito feliz também, Senador Inácio, 
quando falou sobre o Código Florestal brasileiro.

Temos hoje, capitaneado, presidido pelo Depu-
tado Aldo Rebelo, que, indiscutivelmente, para mim 
foi a maior revelação, sobretudo uma grata surpresa, 
e sobretudo demonstrou que é um grande brasileiro, 
um grande nacionalista, está defendendo aquilo que 
é direito do povo brasileiro... A terra nada mais é do 
que um bem social da nossa população. Entretanto, 
há uma discussão ampla. Esperamos que cheguemos 
até o mês de julho tendo aprovado esse código, so-
bretudo para oferecer segurança jurídica àqueles que 
produzem e constroem a grandeza do Brasil.

O seu partido está de parabéns, principalmen-
te por ter a pessoa do Deputado Aldo Rebelo, esse 
grande e valoroso brasileiro que defende os interes-
ses nacionais. 

Eu não posso deixar de dar aqui o meu testemu-
nho e certamente o testemunho de milhões de brasi-
leiros que têm acompanhado a sua luta no sentido de 
defender os interesses principalmente daqueles meno-
res, ou seja, daqueles menos afortunados que traba-
lham, produzem e que, lamentavelmente, não estavam 
sendo tratados com dignidade e com respeito.

V. Exª está de parabéns. 
Concedo, com muita honra, a palavra ao ilustre 

Senador do Estado do Rio de Janeiro, grata revelação 
da política brasileira, Senador Lindbergh Farias. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Eu agradeço, Senador Jayme Campos, é um 
prazer falar para este Plenário numa sessão presidida 
por V. Exª. V. Exª é Presidente da Comissão de Assun-
tos Sociais, a qual tenho a honra de integrar, e V. Exª 
está sempre procurando caminhos para que saiamos 
dessa dicotomia aqui no plenário, o centro de debate 
só de situação e oposição.

Mas eu assumo a tribuna hoje, Senador, Inácio 
Arruda, Senador Petecão, do Acre, para falar depois 
dos cem dias do Governo da Dilma, para fazer uma 
avaliação do momento que o País atravessa, do papel 
do Governo frente aos novos desafios, da oposição, 
porque, com a declaração recente do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso de que a oposição precisa 
achar um centro para sua atuação – e eu concordo, 
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vou falar nisso mais à frente – e também com o dis-
curso do Senador Aécio Neves, na semana passada, 
que tentava dar uma linha para as ações da oposição. 
Primeiro, dizer que a Presidenta Dilma tem um grande 
desafio pela frente, e eu queria muito que esse debate 
saísse às vezes do embate situação e oposição, porque 
houve uma clara alteração na conjuntura econômica 
internacional do último período. O que houve? Des-
valorização crescente da moeda chinesa, da moeda 
americana, problema do câmbio e um problema infla-
cionário no mundo inteiro: elevação do preço interna-
cional das commodities. Aqui neste debate a gente tem 
enfrentado sempre com a oposição a acusação de que 
estamos vivendo este novo momento porque houve 
uma suposta gastança, farra fiscal no último ano do 
governo do Presidente Lula. Nós temos refutado aqui 
insistentemente, defendido a herança do governo do 
Presidente Lula por vários números: o país cresceu 
7,5% no último ano; 15 milhões de brasileiros com 
carteira assinada; o crédito, que era de 22%, caiu no 
Governo Fernando Henrique Cardoso, chegou a 45%. 
E quais os instrumentos para medir se nós estamos na 
gastança? Nós sempre colocamos aqui os números 
em cima da relação da dívida com o PIB. 

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu 
o Governo, e a relação da dívida com o PIB era perto 
de 60%. Hoje está em 40%. O déficit nominal no go-
verno do Presidente Lula, inferior a 3% – eu sempre 
estou repetindo isso. A Comunidade Europeia, a luta 
nos países europeus hoje, é para que os países se 
enquadrem em menos de 3%. Eram 6% no Governo 
Fernando Henrique Cardoso, não é? Eu, não foi por 
uma nem duas vezes, mas por várias vezes, nós en-
tramos no debate aqui dizendo que o debate não era 
em cima de valores nominais. Não dá para dizer que 
a dívida pública aumentou de 900 bilhões para 1 tri-
lhão e 400. Nós temos que fazer a avaliação na sua 
relação com o PIB. 

Temos um estudo do Ministério da Fazenda, os 
dados do balanço do ano passado, trouxemos para cá. 
Sabemos que nos últimos oito anos a receita líquida 
cresceu em relação ao PIB 1,4% e a despesa cresceu 
em relação ao PIB sim: 2,3%. Agora, 2% foi no aumento 
da transferência de renda para as famílias, política de 
transferência de renda do Governo Federal; 0,4% foi 
no crescimento do investimento e 0,2%, aumento no 
custeio de saúde e educação, nas escolas técnicas e 
universidades que foram ampliadas. 

E apresentamos um argumento de que houve 
uma variação na questão de gasto com pessoal em 
relação ao PIB de 2002 a 2010, uma redução de 0,26% 
do PIB. Ou seja, nós refutamos o argumento de que a 
crise, o momento novo da economia, o que nós esta-

mos enfrentando tem a ver com pretensa gastança do 
último ano de governo do Presidente Lula.

Até porque não podemos deixar de levar em 
consideração o cenário que se abateu no mundo in-
teiro com a crise econômica de natureza recessiva. E 
o Presidente Lula fez com razão, com correção uma 
série de medidas, medidas essas para colocar a eco-
nomia no rumo do crescimento econômico, como as 
isenções do IPI, que começou no final de 2008 e foi 
até março de 2010.

Eu até, certa vez em um debate, falava que se 
querem dizer que foi para eleger a Dilma, eles têm pelo 
menos de admitir que surgiu uma crise econômica de 
natureza recessiva e o Governo deu a sorte de ser 
em um ano eleitoral. Alguém no Brasil defendia que 
cortássemos as isenções de IPI antes de março de 
2010? Eu não vi ninguém, não vi um líder da oposição 
dizendo que era para cortar, que era hora de recuar 
em relação à isenção do IPI.

Esse é o primeiro ponto. 
E faço questão de dizer que se discutíssemos de 

Estado a Estado com os governadores da oposição – 
e tivemos um debate aqui com o Senador Aécio -, nós 
mostraríamos que os gastos desses governos estadu-
ais aumentaram naquele último ano de eleição.Infeliz-
mente, há uma cultura política neste País, segundo a 
qual concentram-se nos quatro últimos anos da admi-
nistração os gastos no último período. Isso acontece 
em prefeitura e em governos de estado.

Mas tirando esse debate da questão fiscal, tirando 
esse debate da briga situação e oposição, temos um 
grande desafio pela frente. A Presidenta Dilma sabe 
disso, está sendo muito firme. A discussão da infla-
ção é real, e o problema para a nossa indústria com a 
questão do câmbio também. 

E não há saída simples para essas questões.
Quero aqui saudar a posição do Banco Central. 

Eu acho que em relação ao relatório trimestral da in-
flação, a posição do Banco Central foi apropriada, 
correta. Primeiro, o relatório trimestral da inflação faz 
uma caracterização minuciosa sobre do que trata essa 
inflação. Nós tivemos elevação dos preços das com-
modities em mais de 70%. Uma parcela dessa infla-
ção está ligada à elevação do preço internacional das 
commodities. Outra parcela, está ligada a elementos 
sazonais. Janeiro, fevereiro... Infelizmente, também 
é uma cultura neste País os governantes não darem 
reajuste do transporte no ano da eleição e concede-
rem o aumento um ano antes. A elevação do preço do 
transporte público em São Paulo afetou a economia, 
assim como o material escolar.

E há um terceiro, que ninguém quer esconder: 
a inflação de demanda, principalmente nos serviços. 
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Aqui, temos uma questão central, que foi a mudança 
no padrão estruturante da economia brasileira: uma 
massa enorme, de mais de 20 milhões de pessoas, 
que estavam fora do mercado de consumo, passou 
a fazer parte desse mercado de consumo, entrou na 
classe média. Isso pressiona, sim.

Por isso eu acho que a discussão do Banco Cen-
tral é um aperfeiçoamento importantíssimo. Se fosse em 
outro momento da história, a posição do Banco Central 
teria sido: “Vamos elevar a taxa de juros com força”.

O Banco Central, com calma, sem querer derru-
bar a economia, sem querer apontar no centro da meta 
de inflação deste ano, modificou a sua política e jogou 
para o próximo ano. E nós vamos buscar o centro da 
meta no outro ano.

Isso é fundamental. Imaginem como estaria a 
situação da nossa indústria hoje! A dificuldade para 
os exportadores é tremenda! Temos de encontrar um 
caminho para defender a nossa indústria. Se, além 
do problema do câmbio, tivéssemos aumentado com 
mais força os juros?!

Aqui, entra o papel da oposição. Fernando Hen-
rique Cardoso é um grande quadro político. Neste 
momento de perplexidade sobre o que fazer da opo-
sição, assumi esta tribuna para dizer que acho que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso está certo 
em relação ao rumo da oposição. Eu vejo uma políti-
ca completamente ziguezagueante no plenário desta 
Casa. No discurso do Senador Aécio Neves, ele falou 
de um balanço histórico com o PT: “Ah, o PT, lá atrás, 
não assinou a Constituinte, não apoiou Tancredo”. Nós 
sabemos disso e reconhecemos isso na nossa história. 
Nós somos um partido que começamos uma história 
de luta contra o regime, quase com uma posição se-
mianticapitalista, como falou Fernando Henrique Car-
doso no texto. E admitimos isso. 

O PT foi evoluindo, assumindo espaço, admi-
nistrando Governo. Faltou fazer a mea-culpa dois oito 
anos em que foram oposição ao nosso Presidente Lula 
aqui. ProUni: foram para a Justiça, contestar no STF. 
Oposição contra o Bolsa Família. Ainda agora, Sr. Pre-
sidente, neste mandato da Presidenta Dilma, votaram 
aqui até contra a Autoridade Pública Olímpica. Mas a 
discussão que faltou no discurso do Aécio é colocada 
pelo ex-Presidente Fernando Henrique. Faltou o Sena-
dor Aécio Neves falar qual a linha por onde caminhar 
a oposição. Eu concordo integralmente com a tese do 
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu queria 
explicitar isso aqui, porque estão achando que falta o 
verdadeiro debate aqui dentro. 

Na votação do salário mínimo, qual a posição – e 
isso está ligado ao que falou o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso – da oposição? A oposição, nos 

corredores, discutia conosco a tese de que esse plano 
de recuperação do salário mínimo não era sustentável 
a longo prazo. A discussão aqui era esta: isso, daqui 
a cinco, seis anos, vai dar problema fiscal para o Go-
verno; imaginem a inflação do próximo ano se tiver um 
aumento de 13%. No entanto, na hora de virem para 
o plenário, em vez de assumirem aquela que seria a 
posição correta deles, de responsabilidade fiscal e 
preocupação com a inflação, eles tentaram ocupar um 
discurso e um espaço que eram nossos em relação às 
centrais sindicais, ao movimento sindical. 

Não falo só lá. Entro na discussão sobre este 
momento da economia, para conceder um aparte 
ao Senador Wellington. Agora mesmo, na discussão 
deste momento da economia, há uma pressão, com 
razão, de boa parte do mercado, preocupada com a 
inflação. E é uma parte que se expressa nos jornais, 
dizendo: “Puxa, essa mudança da política do Banco 
Central não é correta. Está demonstrando fragilidade 
no combate à inflação”. Eu discordo disso, mas essa 
posição se expressa. Pois bem, aqui, a oposição criti-
ca, mas também diz que é contra aumentar a taxa de 
juros. A posição consequente dessas pessoas seria 
dizer o seguinte: “Se nós achamos que há perigo de 
descontrole inflacionário, temos de defender medidas 
mais duras do Banco Central”.

Então, concedo um aparte ao Senador, pelo Piauí, 
do Partido dos Trabalhadores, Wellington Dias. 

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador 
Lindbergh, eu quero aqui dizer três coisas importantes. 
A primeira, acho que tem razão V. Exª. O ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso dá uma declaração que 
está resumida na capa de uma das revistas: “A opo-
sição tem de esquecer o povão.” E eu acho que isso 
é coerente com o que aconteceu ao longo da história. 
Primeiro, esqueceram o povão. Basta ver a política de 
previdência. A coisa que a gente mais via neste Bra-
sil era gente tendo a previdência cortada para poder 
ajustar as contas do Governo. Cortava-se dos velhi-
nhos, dos aposentados. Salário congelado; situação 
de não atendimento de milhares de brasileiros na 
lamparina; milhares de brasileiros sem condições de 
água; pessoas abandonadas porque não havia con-
dições de atendimento às pessoas com deficiência, e 
assim, para colocar algumas coisas do povão. Então, 
eu quero aqui dizer que é coerente a fala dele nos 
rumos que ele apresenta. Mais do que isso, eu acho 
que, se a gente for pegar para comparar – foi o que 
eu propus aqui ao Senador Aécio – qualquer área – 
escolha uma área, qualquer área; vai ser a área da 
educação? –, nós estamos dispostos a comparar oito 
anos de mandato do Presidente Fernando Henrique 
com os oito do Presidente Lula. É na saúde – uma 
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área que, reconheço, há muito problema -, é o gran-
de desafio? Nós vamos discutir o que era e o que foi 
possível o Presidente fazer, de 2003 até 2010, e que 
prossegue agora nas mãos da Presidente Dilma, para 
encontrar caminhos? É na economia? É na política in-
ternacional? É no controle da inflação? É nos juros? 
Escolha um tema. Escolha um tema e vamos debater. 
Hoje aqui, o nosso Senador do PMDB trouxe o tema da 
segurança. Vamos discutir, ô Renan Calheiros, vamos 
discutir o tema! Então, eu quero aqui dizer que há um 
dado que acho é o que mais dá dor de cotovelo por lá: 
a aprovação do Presidente Lula no final do mandato. 
Ou seja, ele não só fez, como também teve o reconhe-
cimento do povo: 80% de aprovação. É para dar dor 
de cotovelo mesmo, não tem para onde correr! O que 
eu quero aqui colocar é que nós queremos tratar do 
presente e do futuro. Qual é mesmo a proposta? Eu 
não vi nenhuma. Veja a proposta que ele apresentou 
aqui em relação a repassar as rodovias federais para 
os Estados. Ora, essa é uma proposta que ele fez em 
2006, numa lei que veio a regulamentar no último mês 
de mandato, repassando dinheiro na verdade para dé-
cimo terceiro dos Estados. Então, aí, há um bocado de 
governadores que não sabe como fecha essa conta: 
todo ano tem de prorrogar, dar mais prazo, porque não 
fecha essa conta. E os Estados querendo repassar as 
rodovias estaduais para o Governo Federal. Então, eu 
quero aqui dizer a V. Exª que a gente realmente preci-
sa de um debate. É importante ter a oposição, mas é 
importante também a gente saber pelo menos o que a 
gente está contestando, ter pelo menos uma proposta 
clara para a gente definir. Então, quero parabenizá-lo 
pela forma didática com que discursa aqui, inclusive 
sobre os rumos da economia. Eu acredito que as me-
didas estão sendo feitas – uma cesta de medidas, e 
não apenas centradas nos juros altos. Se eu pudesse 
resumir o que V. Exª está dizendo, pegando esse pon-
to da inflação, qual era a lógica anterior? Era a lógica 
da especulação. De um lado, qual é a saída para po-
der controlar a inflação? Aumenta o juro, entra mais 
dinheiro de especulação; derruba o câmbio. Qual é a 
solução de novo? Aumenta novamente o juro. Então, 
é algo insustentável. Portanto, acho que está correta 
a política econômica também, do Banco Central e do 
Ministério da Fazenda, que acho que vai permitir que a 
gente tenha as condições de uma inflação controlada 
e crescimento econômico. E o grande desafio é este: 
ter controle de inflação, ter um câmbio adequado para 
nossas políticas externas e ter crescimento econômi-
co. É isso que gera emprego, é isso que gera renda. 
Eu estava há pouco com o Ministro Lupi, tratando do 
ProJovem do Piauí. Queremos é mais emprego, por-
que é isso que muda a realidade do nosso povo. É isso 

que quer o povão, e é para ele que temos de trabalhar 
como prioridade. Muito obrigado.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Senador Wellington Dias, quero agradecer o aparte 
de V. Exª.

Eu queria chamar a atenção para um ponto da 
entrevista do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que eu acho que tenta dar um rumo à oposição, com 
sua experiência, mas há um ponto da entrevista, da 
fala, do artigo do ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso que coloca uma preocupação defensiva, um 
medo de um acerto do Governo, quando ele diz: “Dilma, 
com estilo até agora contrastante com o do anteces-
sor, pode envolver parte das classes médias. Essas 
mantiveram certa reserva diante do Lula”.

Vejo esse movimento do ex-Presidente também 
querendo segurar uma fatia que ainda acompanha as 
teses do PSDB, uma preocupação por acertos, por uma 
nova abordagem da Presidenta Dilma Rousseff.

Agora, vejo também este ponto: o que foi o go-
verno dele, a marca do governo dele? Foi responsa-
bilidade fiscal, controle de inflação. E vamos ser fran-
cos: isso foi completamente abandonado pelo PSDB 
no último período, na campanha de José Serra e aqui 
na atuação no plenário. 

O que acho é que o debate político tinha que 
estar mais claro, e acho que a oposição – está certo 
Fernando Henrique nisso – tinha que assumir suas 
posições com mais clareza. Volto a dizer: no debate 
do salário mínimo, tentaram fazer populismo. Não con-
seguiram se enraizar mesmo em setores populares, 
ligados ao movimento sindical. E estão perdendo suas 
bandeiras históricas.

Concedo agora um aparte ao Senador paraibano 
Wilson Santiago.

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Se-
nador Lindbergh, V. Exª traz na noite de hoje alguns 
pontos e algumas comparações de que todos os bra-
sileiros têm conhecimento no que se refere ao governo 
Fernando Henrique, o governo do PSDB, e ao governo 
do PT. Com clareza, nós identificamos essa diferença 
em todos os setores, no setor educacional, quando o 
governo do PSDB abandonou a educação...

(Interrupção do som.)

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB. Fora 
do microfone.) – ... no que se refere principalmente à 
educação superior. Testemunhamos no governo Lula 
uma verdadeira...

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Sr. Presidente, o som.

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Fa-
lou no PSDB, até o microfone para. Senador Lindbergh, 
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como bem disse anteriormente, vejo a preocupação 
de V. Exª em continuar contribuindo para que o Brasil 
vá para frente, fazendo, em alguns momentos, a com-
paração entre o governo Lula e o governo do PSDB. 
Nós identificamos com facilidade os avanços que trou-
xe o governo do Presidente Lula e continuados com 
a Presidente Dilma. Em todos os setores. Quando eu 
falava anteriormente da educação, com facilidade ou 
com clareza se identifica o avanço na área educacio-
nal no Brasil. Especificamente a educação superior, 
quando o governo interiorizou as ações, e a criação 
de universidades pelo interior do Brasil, dobrando as 
universidades públicas no que se refere à área de tec-
nologia. Enfim, em todos os setores educacionais. Só 
isso já justifica o avanço de um governo que não tinha 
curso superior e nem tem, comparado a um governo 
considerado como do alto escalão da educação e da 
cultura brasileira. Então, todos nós testemunhamos. 
Esse exemplo que cito não é diferente nos demais 
setores: setor de geração de emprego, setor de es-
tabilidade da economia, setor de avanços no que se 
refere à valorização do salário mínimo, setor de infra-
estrutura. Enfim, em todos os setores, nós não temos 
nem comparação, porque o avanço do governo do 
Presidente Lula foi além de tudo aquilo que esperava 
a grande maioria da população brasileira. Para esse 
debate, seria importante ter mais tempo. Infelizmente, o 
tempo é curto não só para pontuarmos, como também 
para discutirmos esse assuntos, com a presença da 
oposição, fazendo comparações com números – não 
com invencionice, mas com números. Tenho certe-
za de que basta identificar e procurar, Sr. Presidente 
João Vicente, em qualquer um dos setores, digo até 
em qualquer um dos habitantes deste País, que você, 
com facilidade, identifica a diferença, e a alegria e o 
reconhecimento do povo brasileiro. A comprovação 
está nas pesquisas, esteve nas pesquisas de opinião 
pública e continua na mente e na consciência de cada 
cidadão brasileiro. O Presidente Lula contribuiu com 
o avanço em todos os setores. Nós temos certeza 
de que essas comparações retiram de qualquer um 
qualquer dúvida que porventura exista em qualquer 
um desses setores. Parabéns a V. Exª. Vamos, em ou-
tra oportunidade, repito, com números, para acabar, 
de uma vez por todas, com essa dúvida por parte de 
alguns da oposição. Por parte da população, não se 
tem dúvida, onde reconhecemos, com clareza, que o 
Governo Lula, que o Governo Dilma não só avançou 
como está avançando e será, com certeza, também 
um dos maiores governos deste País.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Agradeço muito, Senador Wilson Santiago, o aparte. 
Um abraço a nossa Paraíba. 

Quero finalizar o meu discurso, repetindo o que 
eu já havia dito antes. De fato, o quadro econômico 
preocupa, tem que ser enfrentado com muita firmeza. 
Aqui, Senador Wellington Dias, este ano, de janeiro a 
março, entrou mais de 40% da quantidade de dólares 
que entrou no País durante todo o ano passado. Foi 
uma enxurrada. E, veja, o Governo tomou medidas ma-
croprudenciais importantes em dezembro: aumentou 
o compulsório dos bancos, querendo diminuir a oferta 
de crédito, diminuiu os prazos de financiamento. Mas o 
que vimos... Quero chamar a atenção para esse mon-
tante de recursos que, nos meses de janeiro, fevereiro 
e março, entraram no País. Instituições financeiras e 
bancos compraram posições a 1% ao ano e vieram 
emprestar aqui no Brasil a mais de 12%. Então, é pre-
ciso medidas concretas.

O Governo acertou ao aumentar o IOF, agora 6%, 
pelo prazo de dois anos, mas temos que enfrentar esse 
problema. Não é uma tarefa simples. Por isso, quando 
a gente pergunta a opinião da oposição... Todo mundo 
sabe que esse problema do câmbio não é simples. Nin-
guém aqui quer falar em desindustrialização, ninguém 
aqui quer falar em prejuízos aos nossos exportadores, 
mas o quadro não é simples, porque temos inflação, 
por um lado, e, por outro, temos essa sobrevaloriza-
ção do real.

Contudo, tenho convicção de que a Presidenta 
Dilma, com muita calma, paciência, persistência, vai 
colocar o Brasil para crescer no limite. Qual é o limite? 
Responsabilidade no combate à inflação. É isso que 
está expresso em todas as suas posições, e acho que 
esse relatório trimestral de inflação do Banco Central 
é um fato alvissareiro, veio ajudar, porque a indústria 
não aguentava mais, além do problema do câmbio, ter 
outra pancada nas taxas de juros. E a gente tem que 
deixar essas medidas macroprudenciais, o ajuste com 
o aperto fiscal que houve, terem efeito na economia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Lindberg Fa-
rias, o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Vi-
cente Claudino, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – Concedo a palavra, pela Liderança do PMN, ao 
Senador Sérgio Petecão.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senadores e Senadoras presentes ainda nesta noi-
te de hoje, gostaria de fazer dois registros. Primeiro, 
prestar minha solidariedade ao povo do meu Estado, 
ao povo da minha Capital, Rio Branco, que está sen-
do afetada por uma grande enchente do rio Acre, que 
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já atingiu vários bairros da capital. E aqui eu poderia 
citar o bairro da Cidade Nova, da minha querida Cida-
de Nova, Taquari, Triângulo Novo, Baguari dentro do 
Taquari, Ayrton Senna, Seis de Agosto.

Ontem já usei da tribuna para fazer aqui um apelo 
para que o Ministério da Integração, por meio da Defesa 
Civil Nacional, possa ajudar tanto a Prefeitura de Rio 
Branco, o Prefeito Angelim, como também o Governo 
do Estado, o Governador Tião Viana. Este é um mo-
mento em que todos temos que nos unir, dar as mãos 
para poder amenizar o sofrimento daquelas famílias 
que perderam os seus pertences – geladeira, cama. 
Hoje recebi vários telefonemas de pessoas pedindo que 
nós aqui em Brasília fizéssemos alguma coisa. Aqui 
fica a proposta para que toda a bancada do Acre, os 
Deputados Federais e os Senadores, faça uma visita 
ao Ministro, tentando sensibilizá-lo, para que possa dar 
uma atenção especial ao nosso Estado.

Há outro tema, Sr. Presidente, que trago a esta 
tribuna: hoje foi um dia que com certeza vai ficar mar-
cado na história do Acre.

Hoje foi feito um movimento popular, um movi-
mento suprapartidário, que reuniu milhares de pessoas, 
no terminal urbano. Recebi a informação dos organiza-
dores desse movimento que foi colhida mais de duas 
mil assinaturas, quase três mil assinaturas de pesso-
as que estavam ali prestando apoio e solidariedade. 
Há um movimento que vejo como um dos mais justos 
que já foi feito no nosso Estado, que é o movimento 
para baixar os impostos da conta de luz do Estado do 
Acre. Para vocês terem um ideia, a nossa conta de luz 
no Acre é uma das mais caras do Brasil. E o nosso 
Estado é um Estado pobre, nós temos que reconhe-
cer isso. Cinquenta por cento da população vive do 
Bolsa Família. Vivemos numa situação muito difícil no 
Estado. E nós temos uma tarifa de energia caríssima. 
O ICMS cobrado no nosso Estado é de 25%. Como 
eles cobram por dentro, fazem uma conta que só eles 
entendem, chega a 33% e quando embutem o PIS, 
Cofins, Cosip, os nossos encargos chegam a 40%. Eu 
conversava com alguns Senadores aqui, e o Senador 
Eduardo Amorim disse que. ele estava achando que 
o imposto lá em Sergipe era caro, 17%. Então eu lhe 
disse que o nosso chega a 40%. 

É impossível qualquer empresário instalar-se no 
nosso Estado. No Piauí, Senador Wellington, é 25%? 
No Acre chega a 40%. Eu recebi várias denúncias de 
empresários comerciantes que estão fechando as suas 
portas por não aguentar mais conviver com essa situa-
ção. Essa situação está-se agravando tanto que surgiu 
esse movimento. Eu queria registrar hoje no movimento 
a presença da Fecomercio, a Fieac, a Associação de 

Bairros, a OAB. Até a OAB está mobilizada, porque a 
população não aguenta mais. 

Aqui gostaria de fazer um registro especial: te-
mos uma jornalista que tem um programa de rádio, 
um programa de uma audiência maravilhosa, Eliane 
Sinhasique, que é uma pessoa que inclusive esteve no 
Ministério já, lembro por conta da nossa CPI de conta 
de luz. Para o Acre esse CPI não serviu para nada. 
Em alguns Estados a conta de luz chegou a baixar. 
Lembro que Eliane Sinhasique várias vezes veio a 
Brasília, várias vezes, para pedir, implorar, gritar, es-
pernear. Ela dizia: “Pelo menos o direito de espernear 
não vão me tirar”. Eu queria aqui parabenizá-la pela 
luta, pela garra, que ela tem demonstrado ao se em-
penhar nesse movimento.

Então fica aqui este registro: é importante que o 
Governo do Estado tenha sensibilidade e não deixe a 
situação piorar tanto, porque essa discussão não tem 
partido. Conta de luz mexe no bolso de todo mundo, 
do PT, do PCdoB, do PMN, do PMDB. Não conheço 
um que esteja satisfeito com essa tarifa que é cobrada 
no nosso Estado. 

Então, ficam aqui os nossos parabéns aos De-
putados Estaduais que estiveram presentes. Tive a 
informação de que foi um número bastante represen-
tativo de parlamentares. E aqui quero dizer que eu era 
Deputado Estadual quando foi aumentada essa tarifa. 
Tenho que fazer uma mea culpa. Mas quando nós au-
mentamos a tarifa da conta de luz, o Estado passava 
por uma situação difícil. Eu me lembro, porque foi no 
governo do então Governador Jorge Viana, que nós 
estávamos recebendo um Estado com três folhas de 
pagamento atrasadas. Foi preciso fazer um sacrifico 
na Assembleia, da qual eu era Presidente. Fizemos um 
enfrentamento com os marajás. Tínhamos servidores 
da Assembleia que ganhavam R$20 mil, R$30 mil. Nós 
tivemos, junto com o Deputado Polanco, a Deputada 
Analu, o Deputado Edivaldo, vários parlamentares, 
nós tivemos que fazer o enfrentamento, porque nós 
precisávamos economizar, porque o Estado estava 
praticamente inviabilizado. Foi quando o Governador 
pediu que nós fizéssemos também um sacrifico e au-
mentássemos essa conta de luz. Mas aquilo era um 
momento; hoje o momento por que o Estado passa é 
outro. Está na hora de o Governador Tião Viana fazer 
um gesto para a população. Não é um governo do 
povo? Por que não ouvir o povo? O povo está indo 
para as ruas. E isso vai crescer. Tenho certeza de que 
esse movimento vai crescer muito mais.

Então, aqui fica o meu apoio, a minha solidarieda-
de. Infelizmente, não pude estar no movimento porque 
estava aqui em Brasília, mas podem ter certeza de que 
é um movimento que eu apoio. Podem contar comigo, 
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nós vamos estar juntos. Eu, sempre que for preciso, 
sempre que puder, virei a esta tribuna por entender 
que esse movimento é apenas um grito da população, 
porque houve a CPI da Conta de Luz no Acre, isso foi 
discutido lá na Assembleia, e nada foi feito.

Então, Presidente, finalizo agradecendo o espaço 
e, mais uma vez, pedindo que a Defesa Civil nacional 
possa dar uma atenção especial ao nosso povo, que 
está pedindo socorro, pois as águas do rio Acre têm 
subido muito nesses últimos dias.

Ficam aqui também meus parabéns para esses 
guerreiros que estão à frente desse movimento porque 
fazer movimento no Acre é difícil, muito difícil. Mas os 
meninos, o pessoal lá arregaçou as mangas e foi para 
as ruas e eu tenho fé em Deus que esse movimento 
vai crescer muito mais e nós vamos sensibilizar o Go-
vernador Tião Viana. Estou me colocando à disposi-
ção para participar do debate junto com o Ministério 
de Minas e Energia, com quem for preciso. Não estou 
aqui querendo sacrificar as finanças do Estado. Nada 
disso. Nós queremos é achar uma saída para poder-
mos, se Deus quiser, baixar essa carga tributária que 
está sufocando o povo acreano.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 

– PI) – Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias. 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador João Vicente, Srªs e Srs. 
Parlamentares, povo do Piauí e do Brasil, eu serei 
breve na minha fala, mas queria registrar que, neste 
último final de semana eu tive oportunidade de visitar, 
no meu Estado, algumas regiões, além de tratar, em 
algum momento, da reforma política, de alguns temas 
que são de interesse nacional, e tive oportunidade 
de visitar também algumas obras importantes, obras 
do Programa de Aceleração do Crescimento concluí-
das. Estive, com o Governador Wilson Martins e com 
outras lideranças, com o Presidente da Assembléia, 
Deputado Temístocles Sampaio, lá na região de Pau-
listana, para visitar a obra da barragem de Poço de 
Marruás, uma obra feita pelo Programa de Aceleração 
do Crescimento. 

Fiz questão de ir lá por uma razão simples. No 
começo do meu governo, ainda como Governador, em 
2003, essa obra tinha sido licitada e tomamos a deci-
são de retomá-la. E foi graças à inclusão no PAC, pelo 
Presidente Lula, que conseguimos concluí-la. 

Enfrentamos, naquela época, Senador João Vi-
cente, uma oposição que fez, inclusive, denúncias ao 
Tribunal de Contas da União dizendo que não tinha 
água ali para encher aquela barragem. Agora, tive a 
felicidade de visitar a obra, que foi concluída no ano 

passado, em 2010, sangrando. Depois da barragem 
de Boa Esperança, é o segundo maior reservatório de 
água no Piauí, 293 milhões de metros cúbicos, uma 
bela obra, no semiárido, numa região que não tinha 
alternativa para abastecer cidades como Patos, Cari-
dade, Jacobina, Simões, Curral Novo, para citar aqui 
cidades beneficiadas com aquela obra, uma obra que 
está ao lado da ferrovia Transnordestina, também em 
obras. Vinda lá do porto de Pecem, do porto de Sua-
pe, no entroncamento de Salgueiro, em Pernambuco, 
em direção a Eliseu Martins, passa exatamente nessa 
região de Simões, Caridade, Curral Novo, ali entre a 
cidade de Jacobina e a cidade de Paulistana. Um gi-
gantesco canteiro de obras, com milhares de pessoas 
trabalhando, até a cidade de Eliseu Martins.

Temos que resolver, Senador João Vicente, um 
problema ali entre as cidades de Conceição do Canin-
dé, São Francisco de Assis, Bela Vista, Simplício Men-
des, Paes Landim, São Miguel do Fidalgo, até Ribeira 
do Piauí, trecho, de mais ou menos oitenta quilôme-
tros, sobre o qual a Justiça tomou a decisão de que a 
indenização da área tem que ser assunto da Justiça 
Federal, não da Justiça Comum, como acertaram em 
todas as outras comarcas. 

Então, creio que a solução tem que acontecer 
agora até o mês de maio para podermos ter toda a 
obra em andamento, cumprir o cronograma, para ter-
mos, até o ano de 2012, a Presidente Dilma inaugu-
rando essa bela obra para o Piauí, para o Nordeste, 
para o Brasil.

Ali, vi a BR-407, que era um bagaço de estrada, 
também pronta. Não só foi feita a reconstrução, como 
foi toda ela recapeada. A BR-020, a 316, também na 
mesma região, também pronta. De lá, tive a possibi-
lidade de viajar para a região de São João do Piauí, 
São Raimundo Nonato, vendo também várias cidades 
com cem por cento de energia elétrica, faltando mui-
to pouco para terminar outras que estamos cobrando 
para terminar este ano.

Anda hoje, recebi, aqui, Senador João Vicente, o 
seu correligionário – sei que V. Exª viaja muito lá para 
Regeneração também –, o Prefeito de Regeneração, 
colocando lá a presença do Luz para Todos pratica-
mente em todas as comunidades.

Na cidade de São João do Piauí, visitamos uma 
outra obra, que é um linhão que também traz energia, 
reforço de carga elétrica, para aquela região, que vai 
dar suporte ao programa Luz para Todos.

Visitei a obra da BR-020, da construtora Sucesso, 
que faz lá, com um contingente humano muito grande, 
essa obra que liga a região da serra da Capivara, de 
São Raimundo Nonato, à Bahia, saindo em Campo 
Alegre de Lourdes, lá na Bahia, passando em frente 
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ao Cefet, ao instituto federal, também já em funciona-
mento, assim como o de Paulistana e o de São João 
do Piauí, onde já foi resolvida a situação do terreno.

Ou seja, pudemos acompanhar a obra de Peni-
tenciária, a obra do Samu, obra relacionada às Uni-
dades de Pronto Atendimento, um conjunto de obras 
importantes que muito nos alegram.

Enfim, estive conversando com o Governador 
Wilson Martins para que a gente trate da liberação de 
cerca de R$150 milhões, relativos a créditos do Esta-
do com a União, para a retomada de um conjunto de 
outras obras em parceria com o Governo do Estado, 
como a estrada que vai de Itaueiras em direção a São 
Raimundo Nonato, Dirceu Arcoverde, outros trechos 
para Bonfim, em direção a Várzea Grande, Várzea Bran-
ca, até a cidade de Anísio de Abreu, outros trechos 
em diversas regiões do Estado, o trecho de Oeiras a 
Simplício Mendes, o trecho relacionado aí a José de 
Freitas até Cabeceiras, e esse recurso é essencial 
para retomar não só essa obra de rodovias, mas um 
conjunto de outras obras, como de campo de futebol, 
de quadras poliesportivas, universidade aberta, unida-
des básicas de saúde, enfim, que são essenciais para 
o desenvolvimento e a qualidade de vida no nosso 
Estado. E eu quero, assim, dizer da alegria de poder 
viajar pelo meu Estado e ver um conjunto de ações ou 
que estão em andamento, gerando emprego, ou que 
foram concluídas, e cobrar para que tenhamos agili-
dade. Amanhã, vamos estar com a Ministra Izabella, 
do Ministério do Meio Ambiente, com o Secretário do 
Tesouro e a Caixa Econômica Federal, para que tenha-
mos a liberação desses recursos que são essenciais 
para a retomada de todas essas obras. 

Eu queria, por fim, registrar aqui também, Sena-
dor Amorim, a alegria de hoje termos dado um pas-
so importante na Subcomissão do Desenvolvimento 
do Nordeste, oportunidade em que, com o apoio de 
V. Exª, que trabalha com toda a dedicação pelo Nor-
deste, pelo Estado de Sergipe, e que ali apresentou, 
inclusive, importantes requerimentos, para que tivés-
semos as condições de dar continuidade a esse tra-
balho. Eu quero aqui agradecer-lhe e dizer do nosso 
trabalho para o desenvolvimento do Piauí e, junto com 
o Piauí, o desenvolvimento do Nordeste. Não quere-
mos ser uma ilha de desenvolvimento. Acreditamos 
na necessidade de desenvolvimento do Brasil, mas 
desenvolver essa região de grande potencial, que é a 
região nordestina. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

PTB – PI) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo 
Amorim, pela Liderança do PSC.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, hoje ocupo esta tribuna para 
falar de um assunto favorável, mas agradável, qual 
seja, o turismo em meu Estado, Sergipe. E o faço ins-
pirado pela estreia, nesta semana, da novela Cordel 
Encantado, da Rede Globo de Televisão.

Esta novela terá inúmeras locações realizadas 
nas proximidades do Município de Canindé do São 
Francisco, que fica na extremidade norte de Sergipe, 
na margem sergipana do Rio São Francisco, onde foi 
construída a usina hidrelétrica de Xingó e se formou o 
Cânion que leva o mesmo nome. Pujante em sua beleza, 
este foi um lugar muito bem escolhido para emoldurar 
a arte brasileira, traduzida em nossas novelas.

Tão logo assumi meu mandato de Senador, de 
imediato tratei de solicitar a minha participação na Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Turismo, muito 
bem presidida pelo entusiasmado alagoano Senador 
Benedito de Lira, e na qual fui eleito, para auxiliá-lo 
como Vice-Presidente.

No âmbito desta Comissão, outro grande Sena-
dor, o amigo Wellington Dias, do valoroso Estado do 
Piauí, entendeu por bem, e com ele todos os demais 
membros concordamos, em criar a Subcomissão do 
Nordeste, composta por cinco membros titulares e ou-
tro tanto de suplentes.

Esta Subcomissão do Nordeste tem ritmo acele-
rado de trabalho. Temos marcada a abertura das visitas 
aos Estados para o dia 9 de maio e as demais já estão 
agendadas. Os Estados nordestinos, além de Minas 
Gerais e Espírito Santo, integrantes da área de atua-
ção da Sudene, superintendência de enormes serviços 
prestados à Pátria e que não poderia ter saído senão 
da mente visionária de Celso Furtado.

Sugeri, dentre os assuntos a serem abordados 
sobre Sergipe, a inclusão do tema turismo, uma das 
maiores vocações do meu Estado e, com certeza, do 
nosso País.

Sergipe, Srªs e Srs. Senadores, tem peculiar 
conformação geográfica. É pequeno em extensão ter-
ritorial e de tal forma configurado que todas as suas 
oito microrregiões e cidades são próximas da capital 
Aracaju.

Canindé do São Francisco, que se encontra pró-
xima ao Cânion de Xingó, por exemplo, é acessada em 
panorâmico trajeto de cerca de apenas duas horas.

O turismo em Sergipe suscita riquezas e divisas 
para o Estado, além de gerar milhares de empregos 
diretos e indiretos. Temos paisagens deslumbrantes, 
monumentos históricos e uma explosão de sabores, 
cores e sons.
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É de fundamental importância para nós incremen-
tar o trade turístico do nosso Estado, com ações como: 
obras de conservação e duplicação de nossas estra-
das, desenvolvimento do polo hoteleiro e uma maior 
divulgação não apenas do nosso litoral, mas das nos-
sas cidades históricas, do sertão e das nossas festas 
populares, a exemplo do São João, um dos mais tradi-
cionais, com certeza, do Nordeste do nosso País.

No ramo de turismo de negócios, ainda neste 
fim de semana, aconteceu um ciclo de debates entre 
empresários, o Secretário de Estado do Turismo, Élber 
Batalha e o Diretor-Presidente da Emsetur – Empresa 
Sergipana de Turismo, José Roberto de Lima Andrade, 
em evento promovido pela Associação Comercial e 
Empresarial de Sergipe – Acese, presidida pelo com-
petente e amigo Alexandre Porto.

Dentre as reivindicações apresentadas, estão a 
reforma do Aeroporto de Aracaju e a construção de 
um melhor centro de convenções. 

Nesse particular, estamos trabalhando ardua-
mente para que Sergipe sedie, em 2013, o LX Con-
gresso Brasileiro de Anestesiologia, com previsão de 
participação de mais de 3.500 profissionais, médicos 
especialistas da área, além de 200 palestrantes dos 
mais diferentes cantos do mundo.

O turismo de lazer, que se integra ao de negócios, 
se distribui entre as belezas do nosso litoral, com cerca 
de 163 quilômetros de extensão, vai desde a foz do 
rio São Francisco, ao norte, à foz do rio Real, ao sul. 
Repleto de belas praias, com grandes faixas de areia 
e águas mornas, apresenta estuários e manguezais 
de rara beleza. 

O nosso complexo arquitetônico, histórico e cul-
tural de cidades seculares, como Laranjeiras e São 
Cristovão – 4ª cidade mais antiga do País –, onde a 
Praça São Francisco é hoje Patrimônio Cultural da Hu-
manidade, é mais um polo de atração turística.

No sertão, com sua flora e fauna peculiares, des-
tacamos, mais uma vez, o Cânion de Xingó e o Museu 
Arqueológico de Xingó, além de inúmeras atrações e pos-
sibilidades de desvendar a região. A facilidade de acesso 
permite ao turista, em pouquíssimo tempo, deslocar-se 
da realidade praieira para instantes de convívio com um 
clima e um ecossistema absolutamente diferentes.

Não poderia encerrar este pronunciamento, Sr. 
Presidente, sem fazer um convite a todos os brasileiros 
para que conheçam Sergipe, para que visitem o nos-
so Estado e desfrutem de nossas riquezas naturais, 
da nossa história, da nossa cultura e do convívio com 
nossa gente, simples mas acolhedora.

Sergipe é terra de paz e queremos dividir isso 
com todos os brasileiros, Sr. Presidente.

Muito obrigado pela atenção. 

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia. 

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na tarde 
de hoje, tivemos uma audiência pública na Comissão 
de Infraestrutura para discutirmos o projeto do trem 
de alta velocidade. Esse projeto pretende interligar 
as cidades de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Ressalto a importância e a oportunidade do debate. A 
Medida Provisória nº 511, de 2010, que trata do assun-
to, foi aprovada na Câmara dos Deputados na semana 
passada e chega ao Senado com graves limitações de 
tempo para discussão, pois seu prazo para apreciação 
vence já nesta sexta-feira, dia 15 de abril. 

Não há dúvida de que nosso País necessita de 
mais e melhores recursos de transportes. Há enormes 
carências advindas do baixo volume de recursos inves-
tidos ao longo das últimas décadas. Em geral, menos 
de 0,2% do PIB, quando o necessário seria pelo me-
nos 0,5% do PIB para manter e expandir, ainda que 
de modo modesto, a infraestrutura de movimentação 
de pessoas e cargas.

Especificamente em relação ao transporte de 
passageiros, não há dúvidas de que o projeto de um 
trem de alta velocidade poderia trazer benefícios múl-
tiplos: no campo ambiental, na capacitação da enge-
nharia nacional e mesmo na melhoria de nossa autoi-
magem, com uma iniciativa que desse visibilidade no 
cenário mundial ao bom momento vivido por nossa 
economia.

Disse na Comissão que a engenharia financeira 
por trás do trem de alta velocidade, entretanto, traz 
muitas preocupações.

O custo total da obra está sendo previsto em 
R$34,63 bilhões, dos quais a União se dispôs a entrar 
com R$3 bilhões, diretamente, por meio de empresa 
pública específica. Além disso, o BNDES se ofereceu 
para financiar o projeto em até R$20 bilhões – recursos 
que estão sendo aportados pelo Tesouro Nacional –, 
com taxa de juros subsidiada, carência de 6 meses e 
prazo de pagamento de 30 anos.

Todos esses fatores certamente serão discutidos aqui, 
amanhã, em plenário, quando da votação do projeto.

A Comissão de Infraestrutura, cumprindo o seu 
papel, antecipou-se ao debate, encaminhando o assunto 
com representantes do Governo e com especialistas.

Devo dizer aos senhores que o debate foi um de-
bate acirrado, um debate importante, e que criamos, 
com esse debate, elementos suficientes para que ama-
nhã possamos fazer a nossa opção.
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Devo também comunicar que hoje participei do 
II Enerlivre no Centro de Convenções Brasil 21, em 
Brasília.

Esse II Encontro de Negócios entre Agentes do 
Mercado de Livre Contratação de Energia está dis-
cutindo, hoje e amanhã, os cenários futuros e o dia a 
dia do ambiente de contratação livre de energia. Seu 
objetivo é fortalecer uma visão competitiva para o de-
senvolvimento da matriz energética brasileira.

Como conferencista, tive a oportunidade de afir-
mar que os problemas relativos à infraestrutura na 
geração e na transmissão de energia elétrica podem 
inviabilizar o parque industrial do País.

Considerei, ainda, que a essencialidade da ener-
gia elétrica torna a cadeia de geração e venda dessa 
energia uma garantia de arrecadação de tributos, o 
que torna a questão tributária um ponto central dessa 
discussão.

Destaco que, como insumo fundamental na in-
dústria de base, a energia condiciona os preços dos 
produtos acabados, pelo que a redução dos custos 
da energia poderá impactar, de forma benéfica, toda 
a economia.

Aqui no Senado, a primeira oportunidade concreta 
que teremos de aproximação do tema será a discus-
são da Medida Provisória nº 517, de 2010, que, entre 
outras ações, prorroga a Reserva Global de Reversão, 
a RGR, até 2035.

É inconcebível que o setor elétrico seja frustrado 
em sua longa espera pela extinção desse encargo, que 
deveria ter sido excluído das contas de luz desde 1º 
de janeiro de 2011.

Já não é sem tempo que esse encargo retome o 
caminho da modicidade tarifária, tão importante para 
aumentar a competitividade do País no cenário inter-
nacional.

A Comissão de Infraestrutura certamente coloca-
rá em sua agenda a discussão desse assunto da mais 
alta relevância para esta Casa.

Agradeço, Sr. Presidente, e agradeço a gentileza 
de me ceder seu espaço. Quero também agradecer por 
este momento, esta oportunidade de poder descrever 
a nossa ação hoje na Comissão de Infraestrutura do 
Senado Federal.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia, o 
Sr. João Vicente Claudino, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ivo Cassol.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Agradecemos à Senadora Lúcia Vânia.

Agora usará da tribuna o Senador João Vicente 
Claudino, do PTB, pelo tempo que achar conveniente.

Mas, antes, eu gostaria de cumprimentar os alu-
nos do estágio que visitam a Câmara dos Deputados 
e também o Senado, que são de vários Estados da 
nossa Federação brasileira. É a primeira semana que 
irão estudar o processo legislativo brasileiro. Sejam 
bem-vindos, sintam-se em casa e uma feliz Páscoa 
para vocês, semana que vem.

Com a palavra, o Senador João Vicente.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Ivo Cassol, queria também 
registrar a presença do Prefeito Elmano Férrer, de Te-
resina; do suplente do Senador Ciro Nogueira, do seu 
partido, Senador José Amauri, aqui presente, e fazer 
hoje, aproveitando a presença de tantos universitários, 
uma discussão sobre o ensino superior no Brasil, em 
cima de dados que nós colhemos, e transpor um pouco 
de um registro para o nosso Estado do Piauí.

A revista Veja, na edição passada, trouxe uma 
nota interessante. O economista Jim O’Neill, importante 
membro da Agência Goldman Sachs e criador do ter-
mo Bric, reportava que o Brasil, assim como os outros 
países membros do grupo, perdeu seu status de país 
emergente, devendo ser colocado em uma categoria 
à parte. Ao mesmo passo, na data de hoje, a agência 
Fitch Ratings elevou a classificação do Brasil, colo-
cando nosso País no segundo nível da classificação de 
grau de investimento dessa renomada agência.

Com isso, o Brasil já possui grau de investimento 
nas três maiores agências de classificação de risco do 
mundo: a Fitch, a Moody’s e a Standard & Poor’s.

Sr. Presidente, também concordo que o Brasil já 
não é mais um País emergente. O Brasil já emergiu e 
já navega com desenvoltura e competência invejáveis 
ao lado dos países mais desenvolvidos.

Amadurecemos muito e crescemos com respon-
sabilidade. Ganhamos o respeito internacional. Contu-
do, a virtude do vencedor está em reconhecer as suas 
fraquezas e tentar superá-las. E, devemos reconhecer, 
o Brasil ainda tem muitos problemas, e um dos proble-
mas graves que devemos enfrentar é a educação no 
nosso País. Este é um tema que tem me trazido, com 
certa frequência, a esta tribuna.

Não quero, com isso, disputar o título de São Jor-
ge da causa da educação com o Senador Professor 
Cristovam Buarque, Senadora Marinor, até porque nin-
guém representa melhor esta causa do que o próprio 
Senador Cristovam Buarque. Porém, acredito que a 
educação deveria ser a causa de todos.

De acordo com a matéria publicada recentemen-
te no Brasil Econômico, somente 13,8% dos jovens 
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entre 18 e 24 anos do País estão matriculados em 
alguma instituição de ensino superior. Infelizmente, 
índice menor do que países como o México, Chile ou 
até mesmo a Turquia.

Eu tive uma formação mais voltada para a área 
econômica. Minha família tem tradição no setor em-
presarial do Nordeste. Tenho procurado dar especial 
atenção aos problemas que afligem o setor produtivo 
deste País, porque entendo ser ele o responsável pela 
geração de riqueza e dos empregos que tanto precisa-
mos. Todavia, sempre pude enxergar a relação entre o 
acesso ao emprego e a formação educacional.

Sr. Presidente, um País que está em pleno pro-
cesso de crescimento não pode se dar ao luxo de não 
preparar seus jovens para o futuro. Em breve, teremos 
déficit de profissionais em nosso mercado, o já chamado 
apagão profissional ou apagão da mão de obra, tema 
que já abordei desta tribuna e sempre tenho trazido a 
esta Casa, quando, ao falar das obras do PAC, fazia 
relação com a escassez de mão de obra especializada 
com que nos defrontamos em alguns setores.

Além disso, não podemos apenas nos contentar 
com o acesso ao ensino. É preciso que este aprendi-
zado seja de qualidade. Digo isso com tristeza, porque, 
divulgado um ranking com as 100 melhores institui-
ções de ensino superior no mundo, o Brasil não figura 
dentro dessa lista. Divulgado numa reportagem, Se-
nadora Marinor, pela Folha de S.Paulo.

Concedo um aparte a V. Exª.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Na semana 

passada, Senador, eu fiz um pronunciamento na tri-
buna desta Casa preocupada com as metas e com os 
recursos que o Governo pretende dispor para enfrentar 
e aprovar nesta Casa o Plano Nacional de Educação. 
Uma das preocupações que eu levantei foi exatamente 
essa, e falei diretamente ao Ministro de Educação, na 
Comissão de Educação. Não adianta a expansão uni-
versitária sem qualidade, sem recursos para estruturar 
a universidade, para ter centro tecnológico, para ter 
biblioteca, para ter uma estrutura como as melhores 
universidades do mundo têm. Nós não vamos nunca 
nivelar os índices educacionais do Brasil, que são dis-
crepantes, considerando as regiões brasileiras – na 
minha região, na Amazônia, no Pará, nós temos os 
piores índices educacionais do Brasil. Mas o Governo 
não vai conseguir enfrentar essa discrepância, se não 
melhorar essas metas, se não encontrar uma forma, 
seja por meio do aumento do percentual do PIB de 
7% para 10% – e aí o Governo faz uma comparação 
com os países da Europa, com os países do primeiro 
mundo. Ora, os países do primeiro mundo gastam de 
7% a 8%, mas têm estrutura, não precisam construir 
escolas, não precisam fazer concurso público, não 

precisam iniciar processos de qualificação, não preci-
sam investir nas universidades para os próprios pro-
fessores. Até hoje, mesmo depois de termos lei que 
obriga o Governo a qualificar os profissionais para que 
não exista no Ensino Fundamental nem no Ensino 
Médio nenhum profissional sem o nível superior, nós 
não conseguimos atingir esse patamar. Então, como 
podemos pensar em educação de qualidade neste 
País? Como podemos pensar em utilizar um percen-
tual do PIB e querer comparar com países de primeiro 
mundo, onde os níveis educacionais são os maiores 
do mundo? Ou nós investimos em infraestrutura e ni-
velamos essa matriz organizativa educacional, para 
que possamos dizer: existe hoje no Brasil um sistema 
nacional organizado. Isso não existe. Os professores 
de alguns estados, para terem direito ao PIB, tiveram 
que monitorar os bastidores do Supremo semana pas-
sada, porque alguns governadores se acham no direi-
to de não pagar o piso unificado nacional. Então, que 
País é esse? Como vamos pensar o desenvolvimento 
do País com essa lógica perversa que tem permeado 
a educação no nosso País, sobretudo num processo 
quase sem possibilidade de freio, que é o processo 
de privatização do ensino no Brasil? No eixo do cen-
tro do País, Sul e Sudeste, 70% das universidades 
são privatizadas hoje. Nós estamos com uma lógica 
diferente na Região Amazônica, graças a Deus, por 
conta do descaso. Porque, senão, estaríamos com os 
mesmos percentuais. Temos cerca de 30% do ensino 
privatizado lá. O que é bom. O que é bom. Mas foi por 
mero acaso. Agradeço o aparte a V. Exª.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) 
– Quero concordar plenamente com a opinião de V. 
Exª. Realmente é uma triste realidade que temos que 
conhecer. A educação tem verdadeiramente que fazer 
parte das discussões do dia a dia e se tornar prioridade 
efetiva. Dentro do ensino superior, tanto na Amazônia 
como no Piauí, cresceu o ensino privado até pela la-
cuna do ensino público. Mais presente, mais aberto, 
uma estrutura mais acessível, que esse ensino, essa 
universidade se tornasse cada vez mais ampla e aten-
desse dentro do ensino da extensão, da pesquisa, na 
sua amplitude da sua função educacional.

Então, Senadora Marinor, quero incorporar plena-
mente o aparte de V. Exª. Essa é a discussão que temos 
que ter, uma luta diária aqui no Senado Federal.

Talvez eu esteja mais decepcionado com essa 
informação, porque, no meu Estado do Piauí, sempre 
tive as melhores referências com relação ao ensino 
em geral. No Ensino Médio, temos grandes exemplos 
de instituições que sempre se destacaram dentro das 
avaliações nacionais, como também o ensino público, 
por intermédio da Prefeitura de Teresina, que hoje é 
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a capital com melhor referência de educação entre as 
capitais do Nordeste. O mesmo não vem acontecen-
do com o ensino superior em algumas situações. A 
Universidade Federal do Piauí, que já oferece quatro 
cursos de doutorado e outros 23 de mestrado, além 
dos cursos tradicionais de formação de ensino supe-
rior, isto para atender uma demanda sempre crescen-
te de estudantes do Piauí e de outros estados, temos 
observado melhoria na qualidade de ensino, mas há 
carências importantes.

Semana passada, recebi um documento dos estu-
dantes do curso de Psicologia do Campus de Parnaíba. 
Nesse documento, eles cobravam um pronunciamento 
nosso aqui no Senado. Lá se trata de uma realidade 
bem difícil: dentro do curso de Psicologia, faltam tes-
tes psicológicos essenciais à formação, faltam profes-
sores. Atualmente, o curso está sem 13 disciplinas e 
orientações para o estágio profissionalizante, o TCC. 
Há livros e outros materiais constantes em pregões, 
desde 2008, que jamais chegaram à universidade, 
àquele campus de Parnaíba, que é a segunda cidade 
do Piauí; a inexistência da maioria dos livros que com-
põem a literatura básica do curso; o não funcionamento 
do Serviço-Escola de Psicologia, por falta de material, 
de móveis, de profissionais necessários.

Essa é uma triste realidade, que temos que co-
brar, que combater.

Ao mesmo tempo, com a mesma qualidade e 
competência, temos a nossa Universidade Estadual, 
a UESPI, precursora do desenvolvimento regional por 
meio da educação de nível superior. Contudo, vivemos 
um momento conturbado em nossa universidade esta-
dual. Ao longo da história, a nossa UESPI, nascida da 
iniciativa pioneira de grandes visionários e amparada 
pela coragem e determinação, tem vencido obstáculos 
e transposto barreiras, mas os obstáculos estão cada 
vez maiores e as barreiras cada vez mais intransponí-
veis. Reconhecida como uma instituição séria e sem-
pre promissora, a UESPI está passando por uma crise 
sem precedentes. Os professores, até alguns dias em 
greve, suspenderam a greve em respeito aos alunos da 
instituição. Todavia, a possibilidade de uma nova para-
lisação ainda não está completamente afastada. São 
reivindicadas melhorias estruturais para a instituição e 
também aumento salarial para os professores.

Todos entendemos que uma grande instituição 
de ensino se faz através de um trabalho consistente, 
persistente e continuado e que, para isso, é preciso 
investir no seu quadro funcional. Ademais, é preciso 
investir na produção científica. A pesquisa cientifica, 
a inovação tecnológica devem ser realidades impor-
tantes da nossa UESPI.

Também registro um e-mail, Presidente Ivo Cas-
sol, de um aluno da cidade de Picos – que é a terceira 
cidade do Piauí –, o aluno Paulo Ricardo, que fala da 
situação do curso Bacharelado em Direito, naquela ci-
dade, com biblioteca deficiente, laboratórios, inclusive 
de acesso à informática, também carentes para que 
aquela instituição se desenvolva.

E nós vemos aqui o quanto é agonizante a situ-
ação da UESPI no Estado do Piauí. É claro que, para 
todos nós, a magnitude do compromisso que a UESPI 
assumiu com a nossa sociedade que de forma con-
creta tem mudado e continuará mudando a realidade 
cultural, social, política e econômica do nosso Estado. 
A UESPI entrou com força, garra e determinação na 
educação superior. Sempre em consonância com as 
políticas nacionais de ação inclusiva, estimulando um 
olhar externo sem deixar a cada momento de apre-
sentar uma visão mais adaptada à nossa realidade 
regional. São ações múltiplas que só se tornarão ver-
dadeiras pela dedicação e entrega das pessoas que 
fazem aquela instituição de forma nobre construir a 
história da UESPI.

E peço aqui, faço um apelo ao Governador do Es-
tado, que dedique especial atenção à causa da nossa 
Universidade Estadual.

Era o que eu tinha a registrar nesta noite.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 

– Obrigado, Senador João Vicente.
E também se inscreveu a Senadora Marinor Bri-

to, do PSOL do Pará.
Tão logo passar os trabalhos para o João Vicen-

te, nosso Senador, usarei da palavra; em seguida, V. 
Exª fará uso da tribuna. (Pausa.)

O Sr. Ivo Cassol deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. João Vicente 
Claudino, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – Concedo a palavra ao Senador Ivo Cassol.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Cumprimento os Srs. Senadores, a Srª Senadora 
Marinor Brito, deixo o nosso abraço para os prefeitos 
presentes aqui na Casa, aos estudantes, que também 
estiveram por aqui, cumprimento o povo do nosso Bra-
sil, mas especialmente, Sr. Presidente, deixo o nosso 
abraço ao povo do meu Estado, Estado de Rondônia 
que sempre tem me acolhido de braços abertos.

Eu ouvia atentamente V. Exª, Sr. Presidente, no 
uso da palavra, quando o senhor colocava os dados 
e a preocupação com a educação em seu Estado e 
também com o nível superior. 
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Eu fui governador por dois mandatos, melhora-
mos a qualidade de ensino no nosso Estado extraordi-
nariamente, mas eu sei que também tem muita coisa 
para fazer para frente.

Desde o primeiro dia do mandato como governa-
dor em 2003, eu ajudei a nossa Universidade Federal, 
construindo um anexo no campus da Unido de Porto 
Velho, para que o curso de Medicina não parasse, uma 
vez que a falta de médicos no Brasil é grande. Antes de 
ter assumido o Governo do Estado de Rondônia, eu fui 
prefeito da cidade de Rolim de Moura, e lá, Senadora 
Marinor, eu lutei como prefeito para levar o curso de 
Agronomia para a minha cidade. Pegamos uma escola 
agrotécnica, fizemos um trabalho múltiplo e a parceria 
com a UNIR. Eu recebi na semana passada documen-
tos e fotos dos vereadores da minha cidade de Rolim 
de Moura, da comunidade de Rolim de Moura, e infe-
lizmente é vergonhoso ver como se encontra aquele 
campus. O trabalho dos professores é extraordinário. O 
trabalho do pessoal da equipe também é extraordinário. 
E nós estamos apurando os demais campi no Estado 
de Rondônia, e a maioria deles está capenga. 

Nós precisamos continuar investindo na educação, 
para ela cada vez mais ser maior, mais forte, e nosso 
País poder chegar em nível de Primeiro Mundo.

Em breve ocuparei novamente esta tribuna para 
trazer dados. Desde o campus de Guajará Mirim, do 
campus de Porto Velho, de Cacoal, Rolim, Vilhena e 
demais campi do nosso Estado. Não só para criticar, 
mas também para auxiliar e poder ajudar, para que as 
pessoas, para que os nossos acadêmicos que lá vão, 
que participam, na verdade, futuramente, possam ter 
condição de dar continuidade à oportunidade que ora 
eles têm.

Mas hoje ocupo esta tribuna, primeiramente, para 
parabenizar todos os nossos parceiros de partido do 
PP. Nós tivemos hoje a convenção nacional. Estiveram 
presentes aqui prefeitos, deputados federais, senado-
res, no auditório do Senado, comandados pelo nosso 
Senador e Líder Francisco Dornelles, ao mesmo tempo, 
com o Ministro das Cidades, Mário Negromonte, pre-
sidentes de partidos dos quatro cantos do Estado de 
Rondônia, além de vereadores, deputados estaduais, 
lideranças do meu Estado, como a liderança que é a 
ex-prefeita de Espigão do Oeste, Lúcia Tereza, ex-de-
putada estadual, uma pessoa determinada, arrojada, 
parceira nossa de partido.

E a minha alegria, Sr. Presidente, foi usar a tri-
buna naquele momento para defender mais uma vez 
a reeleição do nosso Presidente, do nosso Senador, 
para que continuasse comandando o PP no Brasil. 

Por que a reeleição do nosso eterno ministro, 
Senador e Líder nosso, Dornelles? É muito simples. 

É que eu conheci o PP do passado. O PP do passado 
com certeza não dava orgulho para os afilhados dos 
quatro cantos lá de Rondônia, porque ficou mancha-
do de corrupção, ficou manchado nas páginas dos 
jornais e televisões. Sem contar o partido em âmbito 
nacional, o caixa que havia eram dívidas e mais dívi-
das para pagar. 

E na gestão do Presidente Dornelles, com sua 
humildade, sua simplicidade, com os parceiros que 
fizeram essa recuperação do partido nesses anos to-
dos, quero aqui parabenizar todos os companheiros 
de partido, que trouxeram de volta a credibilidade, 
trouxeram de volta a moral, para estimular mais pes-
soas a ingressar no partido como aconteceu comigo 
há dois anos. 

Mas, além disso, é saber que o Presidente Dor-
nelles trabalha muito e ainda com dinheiro em caixa, 
enquanto no passado sequer havia dinheiro em caixa 
para poder trabalhar.

Então, parabéns pela recondução, por mais dois 
anos, à presidência do nosso partido, nosso Senador, 
e toda a nova diretoria que está compondo o Partido 
Progressista do Brasil. 

Participando dos eventos, dos compromissos de 
Senador, participei também de uma audiência pública, 
hoje à tarde, na qual debatíamos o trem que chamam 
de bala. De repente esse trem pode ser até o trem tar-
taruga, mas eu queria que fosse o trem a jato, o trem 
foguete, que fosse muito mais rápido. Eu sou da base 
do governo, trabalhamos para dar condições para que 
a Presidente Dilma possa colocar em prática os proje-
tos de interesses nacionais. 

Mas eu vejo essa medida provisória, eu vejo 
esse projeto do trem-bala com preocupação, Sr. Pre-
sidente. Por que vejo com preocupação? Porque estão 
colocando como valor estimado 35 bilhões de reais, 
quando na verdade o projeto executivo não existe. Só 
existe um projeto básico no papel, e, pela experiência 
de outros países com 258 obras de tal magnitude, em 
mais de 240 obras estourou-se o orçamento em mais 
de 40% do valor contratado. 

Eu vejo o BNDES arrumar 20, 25, 30 bilhões 
com tanta facilidade para uma obra dessas! Não sou 
contra, de maneira nenhuma, o Rio de Janeiro, sou a 
favor do Rio de Janeiro, o que eu puder ajudar o Rio 
de Janeiro, São Paulo, o Estado de São Paulo, Cam-
pinas, vocês têm na pessoa do Senador Ivo Cassol 
um aliado. Mas ao mesmo tempo nós temos que fazer 
uma reflexão. 

Se nós temos hoje dificuldade para cumprir com 
as emendas já empenhadas, já contratadas com todos 
os Municípios da Federação brasileira, com os vinte Es-
tados da Federação brasileira, estão sendo cancelados 
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bilhões de reais, por falta de recursos; se ao mesmo tem-
po foram contingenciados mais de 50 bilhões de reais... 
E, aí, com a falta de infraestrutura, ou falta de recursos, 
com os nossos portos, os nossos aeroportos, as nossas 
BRs – vejam a BR-364, que está numa situação precá-
ria em vários trechos, a duplicação em vários trechos. 
Estive hoje à noite com o Diretor do Dnit, Dr. Pagot, que 
é um profissional, um técnico capacitado, arrojado, de-
terminado, preocupado com as rodovias brasileiras e 
ao mesmo tempo se debate muitas das vezes com as 
dificuldades que vêm pela frente. 

Se o BNDES tem esses 25 bilhões, por que não 
melhorarmos a nossa infraestrutura? Nós estamos aí 
próximos da Copa do Mundo, 2014 está chegando, 
e nem os estádios estão completos ainda, não estão 
prontos. E os nossos aeroportos? Eu dizia para o Se-
nador Blairo Maggi quantos anos fazia que estavam 
mexendo no Aeroporto de Cuiabá. Ele falou que há dez 
anos. E ainda está no começo, está pela metade. Ao 
mesmo tempo, nós assistimos e vemos vários outros 
aeroportos com a mesma dificuldade.

A infraestrutura está faltando, e não é por falta 
de garra da equipe do Governo. Muitas das vezes é 
por falta de recursos. Eu sou a favor de que temos 
de pensar no futuro, mas precisamos ter mais tempo 
para trabalhar e estudar as medidas provisórias aqui 
nesta Casa. Não temos, no meu entendimento, pela 
maneira como está acontecendo, a rapidez com que 
precisamos votar e aprovar.

E como estão em outros países obras dessa 
magnitude? Como estão na China? E por falar em Chi-
na espero que a nossa Presidente, além de ampliar 
as relações comerciais com o Brasil, com o grupo de 
empresários junto, levando a carne do nosso produ-
tor, principalmente a carne de porco... Imaginem, se 
a China começar a comer de verdade carne de boi! 
Rondônia e Mato Grosso vão conseguir melhorar mui-
to e vai ser bom para todo mundo, porque temos uma 
pecuária forte, como os demais Estados.

Quem sabe a nossa Presidente do Brasil, a Pre-
sidenta Dilma possa trazer da China os empreendedo-
res que irão fazer esse trem-bala? E não colocarmos 
dinheiro do BNDES. Tudo bem! Não é dinheiro do Or-
çamento, e sim do BNDES? Ótimo, mas a que preço 
vamos colocar esses recursos nesses investimentos? 
Pelo menos, a equipe que participou dessa audiência 
pública não nos deu segurança de como será o paga-
mento; se a obra é viável. Sabemos que haverá pas-
sageiros, porque o movimento entre São Paulo e Rio é 
muito grande. Precisamos de mais dados. São muitas 
serras a serem cortadas, são muitos gargalos que há 
pela frente. São muitas situações criticas, Sr. Presiden-
te, que temos de observar antes e num todo. 

Ao mesmo tempo, precisamos duplicar muitas 
rodovias. Por mais que as rodovias gastem, quantos 
bilhões estão sendo investidos em nossa infraestrutura, 
em nossa rodovias? Por que não pegar parte desse 
dinheiro do trem-bala e colocá-lo no trem tartaruga e 
fazer a ferrovia de Sapezal para levar a soja até Porto 
Velho, para que não tenhamos 1.800 carretas pondo 
em risco todas as famílias?

Dizia também o Senador do Mato Grosso do 
Sul: “Por que não termos também aquela produção 
do Mato Grosso do Sul em parte escoada por trem, 
como já acontece, interligando os quatro cantos do 
País por ferrovia?

Mas está faltando recurso. E, com certeza, o trem 
de carga mesmo sendo lento tem um custo/benefício 
muito maior do que outra situação. 

Sei que muitos representantes do Rio estão tra-
balhando para que amanhã se possa aprovar essa 
medida provisória. Mas é bom toda equipe técnica 
analisar com carinho porque, dos 35 bilhões, 25 bi-
lhões são do BNDES.

Eu vejo que o BNDES fala em 2 bilhões, 20 bi-
lhões com tanta facilidade. E vejo muitos empresários 
pequenos ou de porte médio terem dificuldade para 
ter acesso a esse dinheiro; enquanto os grandes têm 
facilidades no acesso aos recursos.

Então, é esta Casa que tem de tomar providên-
cias e entrar em ação. É com isso que estamos traba-
lhando diuturnamente.

Sr. Presidente, hoje, fiz um aparte ao Senador que 
defendia um plebiscito para que a população brasileira 
vá às urnas novamente, para que se desarme mais ou 
se desarme menos, como reação ao que aconteceu. No 
aparte que fiz ao Senador, eu disse que eu, Senador 
Ivo Cassol, sou contra mais um plebiscito. O povo do 
Brasil já decidiu; o povo decidiu que arma é proibido e 
que, para andar armado, precisa-se ter autorização, 
porte, registro, sendo que a burocracia para tirar esses 
documentos na Polícia Federal é muito grande.

Ao mesmo tempo, o povo brasileiro e os Senado-
res assistiram ao que aconteceu na semana passada! 
A arma que matou aquelas doze crianças e atingiu 
várias outras crianças e adolescentes não foi regis-
trada; era uma arma que estava na mão de bandido. 
O que precisamos fazer, sim, nesta Casa, Senadora e 
Sr. Presidente, é botar, na faixa de fronteira, a Polícia 
Federal e o Exército para não deixarem entrar mais 
arma para cá. No meu Estado, há 1.470 quilômetros 
de faixa de fronteira. Passa arma constantemente de 
lá para fomentar o crime no Rio de Janeiro. No Rio de 
Janeiro, o Governador fez um trabalho bonito nos mor-
ros e entrou nas favelas. Mas não adianta só fazer esse 
trabalho, Governador Sérgio Cabral! Precisamos com-
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bater na raiz, de onde sai o mal! É a droga que passa 
pelas fronteiras nossas e fomenta a criminalidade nos 
grandes centros. É isso que tem de fazer!

Vamos pegar o dinheiro que gastariam para fa-
zer o plebiscito. No passado, foram mais de R$ 400 
milhões...

A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Daqui a 
pouquinho, Senadora, já lhe dou um aparte.

Vamos colocar esse recurso para o Exército bra-
sileiro, para que ele possa montar e construir estrutu-
ras na divisa com Mato Grosso, com Mato Grosso do 
Sul, com o Paraná, com Rondônia, com Acre, com o 
Amazonas. Vamos colocar a nossa Força Aérea Bra-
sileira, com nossos caças e helicópteros, também na 
faixa de fronteira. 

Eu fui Governador, Sr. Presidente, e eu tinha que 
colocar a Polícia Militar, com os poucos policiais que 
tínhamos para coibirem o tráfico de droga e o tráfico 
de arma, enquanto a Polícia Federal tinha meia dúzia 
ou um pouco mais de policiais para poder cuidar de 
1.470 quilômetros de faixa de fronteira. 

O que precisamos não é mais desarmar o pesso-
al do bem. Temos de desarmar, sim, os bandidos, os 
criminosos, porque esses continuam armados, esses 
continuam andando para cima e para baixo, com arma 
a todo instante. É isso que precisamos.

Senadora Marinor – vou conceder um aparte a V. 
Exª –, defendo dessa maneira para podermos ter mais 
recursos, uma vez que somos contingenciados em 
todo Orçamento. Na nossa faixa de fronteira, precisa-
mos coibir a droga. Junto com a droga, vem a arma. O 
que destrói um lar, uma família, hoje vemos... Filhos de 
amigos meus, de amigas minhas, com 14 anos, com 15 
anos, com 16 anos estão viciados. Os pais não sabem 
o que fazer com os filhos viciados, drogados. E já não é 
só nos grandes centros que isso acontece. A droga não 
está só no Rio de Janeiro, não. A droga não está só em 
São Paulo. A droga está também em Rondônia, está nas 
escolas, está na zona rural, está em todos os lugares. 
Então, nós precisamos combatê-la lá na raiz.

Com a palavra a Senadora Marinor.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Eu queria 

somar-me à parte do pronunciamento de V. Exª que diz 
respeito à falta de controle da Polícia Federal no com-
bate ao tráfico de drogas. Aliás, traficar para o Brasil e 
do Brasil é a coisa mais fácil que existe: seja tráfico de 
armas, seja tráfico de drogas, seja tráfico de pessoas 
– que estão sendo levadas e trazidas para o trabalho 
escravo, levadas para a prostituição infanto-juvenil, me-
ninas, meninos. É muito fácil traficar no País. Não é só 
a fronteira que não tem o controle da Polícia Federal. 

Aqui mesmo, do Estado de Goiás, um dos polos do 
tráfico de pessoas, o principal polo, 18,9% das pessoas 
traficadas do Brasil saem do Estado de Goiás. Então, 
eu me somo ao pronunciamento de V. Exª no que diz 
respeito a esse desgoverno. Mas eu queria, se V. Exª 
me permitir, exercer o contraditório no que diz respei-
to ao plebiscito, por alguns motivos, Senador. Eu acho 
que nós temos a obrigação de refletir, cada vez mais, 
sobre essas temáticas, porque nós decidimos muitas 
vezes o rumo do ar que o povo brasileiro respira. En-
tão, no País o número de homicídios aumentou, entre 
o ano de 2010 e 2011, 103%, a maioria dos quais com 
arma de fogo. Isso virou uma coisa tão rotineira na vida 
das pessoas, nas cidades, que, como V. Exª disse, em 
todas as cidades e não mais só nas capitais, que não 
choca mais o País. Isso não mobiliza mais as autori-
dades. Mas isso é parte do cotidiano. Jovens, negros, 
adolescentes estão matando e morrendo todos os dias 
nas cidades brasileiras. Não é um grupo de sete ou de 
onze crianças que estavam na escola, uma barbarida-
de que choca, que emociona, mas é parte da rotina do 
povo brasileiro estar matando e morrendo. Então, eu 
defendo os mecanismos de participação direta do povo 
nas decisões. Agora, sem que o Governo instrumenta-
lize o debate, porque com todo e qualquer debate que 
aconteça de forma plebiscitária, sem que a população 
tenha a oportunidade de saber o lado bom e o lado 
ruim, onde está o nó crítico da questão, nós vamos ter 
resultados como os que nós tivemos. O povo brasileiro 
não teve a oportunidade porque houve uma campanha 
midiática muito favorável ao não desarmamento. E é o 
que dá: o não desarmamento beneficiou quem afinal de 
contas, senão o crime organizado, o tráfico de armas? 
Porque a Polícia Federal, o governo se escora nessa 
decisão plebiscitária, quando, na verdade, quem pre-
cisa mesmo ser desarmado é quem está patrocinando 
as mortes do povo brasileiro, seja com a facilidade de 
traficar a arma, seja com a facilidade de redistribuí-la 
aqui no País. E com certeza não é à minha casa que 
ela chega. Vai chegar na casa do traficante, vai che-
gar na casa do aprendiz de traficante, do vulnerável 
ao tráfico, que hoje é a maioria do povo brasileiro. En-
tão, eu acho que a gente deveria refletir muito sobre 
isso, acho que precisamos monitorar essa questão. 
Não temos sequer um mapeamento dessa questão 
no Brasil. O Governo Federal negligencia a sua tare-
fa. A pesquisa que foi feita agora, encomendada pelo 
Ministério da Justiça, precisa ser destrinchada aqui 
neste Congresso, porque precisamos analisar esses 
dados e refletir sobre qual é o nosso papel ao tomar 
uma decisão, ao buscar reconstruir uma decisão para 
aumentar os mecanismos de participação do povo – 
aumentar com instrumentos.
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obriga-
do, Senadora, pelo aparte.

A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Eu é que lhe 
agradeço, Senador.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Eu que-
ro dizer a V. Exª que pactuo com parte do seu discurso. 
Quanto à outra parte... Nós já tivemos, há pouco tempo, 
um plebiscito. No meu ponto de vista, antes, Srª Senado-
ra, de um novo plebiscito, nós precisamos tomar medidas 
enérgicas em relação às nossas faixas de fronteira, ao 
contrabando de arma, ao contrabando de drogas. E há 
outra coisa principal, Senadora: a senhora já percebeu, 
quando a senhora citou os índices de assassinatos, que 
a maioria é praticada com armas contrabandeadas?

Boa parte, na maioria disso aí, é difícil a senhora 
ver um crime passional. É difícil. Parte das armas usa-
das nesses crimes, infelizmente, Sr. Presidente, acabou 
saindo de dentro de uma delegacia, ou de dentro de 
um quartel, porque os bandidos são audaciosos, são 
encorajados a enfrentar a nossa polícia, a roubar as 
armas do governo, ou estadual ou federal, para depois 
usá-las na criminalidade, como já aconteceu em vários 
lugares no Brasil.

Então, antes que se faça um plebiscito... Porque 
não são as pessoas de bem que estão matando. Não 
são as pessoas numa briga de casal que estão usan-
do arma dentro de casa e estão matando, porque po-
dem pegar uma faca, um canivete, uma navalha, uma 
tesoura. Estou me referindo às mortes que ocorrem 
no Brasil, às mortes que estou acompanhando; esses 
assassinatos são fruto de roubos, de sequestro. Tínha-
mos que ter uma maneira de coibir que essas armas 
chegassem na mão desses traficantes.

Da mesma maneira, o trabalho que foi feito no Rio 
de Janeiro, nos morros. Quando tomaram conta dos 
morros, Sr. Presidente, o que aconteceu? Os trafican-
tes que mandavam nos morros fugiram e se elitizaram. 
Vocês, o povo carioca, povo brasileiro, vocês acham 
que parou de ter droga no morro? Não.

Simplesmente eles pararam de mandar nos mor-
ros, mas a droga continua nos quatro cantos deste País. 
Se queremos combater a criminalidade, Senadora, 
precisamos, em primeiro lugar, combater o tráfico de 
droga. É ele que fomenta, é ele que sustenta a crimi-
nalidade, é o cidadão viciado que rouba a mãe, rouba 
o pai, rouba os vizinhos, faz qualquer coisa. Então nós 
temos que combater o problema na raiz. E por isso o 
meu chamamento: em vez de gastar esse dinheiro 
hoje, vamos usá-lo, vamos dá-lo às Forças Armadas; 
vamos construir estruturas nas faixas de fronteiras; 
vamos colocar equipamentos com esses milhões que 
vamos gastar para coibir a droga.

Vou dar um exemplo aqui para o Sr. Presidente, 
para encerrar, que já estou aqui há alguns minutos. 
Senadora, vou dar um exemplo para a senhora, que é 
do Pará. Com certeza, a droga não vem por navio dos 
Estados Unidos, não vem dos outros países; a droga 
sai daqui dos países vizinhos, dos países andinos. É 
com esse corredor que nós temos que acabar; é esse 
corredor que nós temos que aniquilar. Mas lá pelos 
navios, sim, pode ir outra coisa, as armas, porque, lá 
fabricam bastante. Com certeza, vêm para países como 
o Paraguai, vêm para países como a Bolívia e você 
consegue qualquer arma que quiser, de metralhadora 
a fuzil, de bazuca a não sei o quê.

No meu entendimento, nós precisamos, urgente-
mente, que esta Casa pegue as economias para colo-
car estrutura. Alguém diz o seguinte: “Mas o Exército 
brasileiro não está preparado”. Está, sim. Está, sim. 
Sabe por quê, Sr. Presidente? Porque ele está prepa-
rado para uma guerra.

Quando o Exército entrou no Rio de Janeiro, ban-
dido correu para tudo quanto é lado. Eles não alisam, 
porque lavar cabeça de burro é perder água e sabão. 
Não adianta, os caras correm mesmo. Vocês viram a 
corrida que deu no morro, para tudo quanto é lado. 
Então é assim que tem que ser feito. É botar ordem na 
casa. Quando se tem ordem, tem respeito. É por isso 
que agradeço, mais uma vez, por essa oportunidade.

Quero aqui aproveitar para encerrar e dizer que, 
na próxima semana, depois da Páscoa, estou preparan-
do um material completo sobre os oito anos que eu fiz 
no governo, quando, por várias vezes, dei aumento para 
os servidores. Eu queria ter dado muito mais aumento. 
Qual o governante que não quer melhorar o salário dos 
seus servidores? Quem não quer fazer isso? Quem de 
nós não quer pagar salário melhor para a empregada 
doméstica, para o motorista, para o assessor? Quem, 
no Senado, não quer ganhar mais? Quem que está me 
ouvindo, que está assistindo, não quer ganhar mais? 
Mas você tem que trabalhar dentro do limite.

E aí – pasmem –, esta semana eu vi que o Go-
verno do meu Estado de Rondônia, esse Governo da 
nova Rondônia, do novo Governo, mandou um projeto 
de lei de 6% de aumento para a Assembleia Legislati-
va, dizendo que não podia dar mais aumento porque o 
ex-governador, o governo anterior, tinha deixado quase 
R$200 milhões de dívida para um Estado que tem R$6 
bilhões. E botou como dívida para mim, para o João 
Cahula, nosso Governador, precatórios. Precatórios, 
todo mundo sabe, é dívida de governos incompetentes 
do passado. Nos meus oito anos eu paguei todas as 
dívidas e paguei ainda conta dos precatórios.

Mas colocaram como dívida. E colocaram o com-
parativo do que eu tinha dado de aumento. Mas eu quero 
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lembrar àquela administração do Estado de Rondônia 
que eu dei 4,5% de aumento e dei mais R$200,00 para 
cada professor que estivesse na sala de aula. Só para 
a educação foram 18,48% que dei de aumento para 
os professores.

Para a Polícia Militar do meu Estado, no final de 
2009, dei um aumento de 23,75%. Incorporei isso ao 
salário, incorporei essa gratificação ao salário e depois 
dei mais 4,5%.

Agora o novo Governo dessa nova Rondônia vem 
dizer para o povo do meu Estado que não pode dar 
aumento porque ficaram R$169 milhões, porque está 
descontando muitas outras coisas.

Eu quero dizer mais. Sabe quanto deu de aumen-
to de receita, que eu deixei, em janeiro e fevereiro? 
Deu R$222 milhões a mais de arrecadação. Então, 
se tivesse ficado alguma dívida, com certeza, essa 
arrecadação em excesso daria para pagar e ainda 
sobrava dinheiro.

Mas quando mais fiquei triste hoje foi quando me 
ligaram da cidade de Buriti, a cidade onde o Estado tem 
o hospital – e olha que o Governador de Rondônia é mé-
dico... Levou o Jornal Nacional e mostrou para o Brasil 
que tinha fila em Porto Velho. É verdade, tinha fila, por 
causa das usinas. Todo mundo sabe disso. E na cidade 
de Buriti nós nunca deixamos faltar medicamento, nun-
ca deixamos faltar nada, profissionais. Hoje, o hospital, 
infelizmente, se encontra sem condições. Os doentes 
estão pedindo a seus familiares para comprarem me-
dicamentos. Não posso compactuar com isso, porque 
prometeram para Rondônia uma nova Rondônia, pro-
meteram para o meu Estado um novo governo.

Então, estou aqui, nesta tribuna, chamando a 
atenção do governador do meu Estado para que tome 
providência urgentemente, com a sua equipe, porque 
está levando a cometer erros.

Governador Confúcio, você está cometendo erros!
Quero dizer mais aqui, Sr. Presidente: não existe 

secretário municipal ruim; existe prefeito ruim. Não exis-
te secretário estadual ruim; existe governante ruim.

Sr. Governador, não dá mais para culpar os se-
cretários. O senhor tem que tomar providências. É sua 
responsabilidade.

Veja a situação que está o João Paulo II, com filas 
e filas, com pacientes no chão. Não estão deixando a 
imprensa entrar e filmar. Na semana passada, o De-
putado Euclides Maciel entrou com uma microcâmera 
e filmou os pacientes no chão. E cadê a parceria que 
iam fazer no interior? Espero que façam, porque que-
ro aplaudir a administração. Agora, não vou aceitar, 
de maneira nenhuma – enquanto houve aumento de 
receita, mais de 20%, já que a média vai dar mais de 
20% este ano, porque, só nos primeiros três meses, 

já deu mais de 40% de aumento de receita –, dizerem 
que não podem dar aumento para os servidores porque 
ficou débito da Administração passada. Quem dera, Sr. 
Confúcio, se os débitos que deixamos para ti fossem 
iguais aos que o PMDB teu deixou para nós, iguais aos 
que o outro partido, do governador que foi parceiro seu, 
deixou para trás, deixando salários atrasados, deixan-
do encargos sociais para trás. Encargos sociais nem 
pagaram. Quebraram o Beron. Hoje há hoje dinheiro 
em caixa porque foi o meu governo que pagou. Sem 
contar que não pagaram os fornecedores, não paga-
ram os prestadores de serviço, e com vários meses, 
como falei no começo, de salário atrasado.

Era essa reflexão que eu queria que o governa-
dor do meu Estado fizesse para parar de falar porcaria, 
para parar de falar asneira, para parar de ficar querendo 
culpar o meu time que fez parte daquele governo que 
moralizou aquele Estado, que consertou aquele Esta-
do de bandido e ladrão que tinha lá, porque o governo 
deles, Presidente, que viciou. O Governo deles é que 
manteve, no passado. E eu enfrentei, denunciei. A mí-
dia nacional, o Fantástico foi ao Estado de Rondônia... 
E muitas pessoas me chamavam de louco. “Esse Go-
vernador é louco, denunciando, fazendo isso. Não tem 
medo de morrer?” Quem não tem medo de morrer? Todo 
mundo tem. Mas eu não vou ficar aqui para semente, 
não. O povo me deu um cargo público, e é com esse 
cargo público que vou retribuir, com muita honra. Não 
vou ser mais um que passa pela vida política só para 
ter um cargo: “Fui isso, fui aquilo”. O cargo não me faz 
a cabeça, a posição não me faz a cabeça, o mandato é 
pela vontade de Deus e pelo voto da população. Foi por 
isso que moralizamos e consertamos esse Estado.

Espero que o Governador, a partir de agora, tome 
providências, arrume as estradas do Estado, comece 
a fazer, porque dinheiro tem. Dinheiro tem! Tem mais 
de R$300 milhões em caixa, como já falei esses dias. 
Não estão pagando os fornecedores, para depois ven-
der facilidades.

Portanto, Sr. Presidente, quero aqui deixar o meu 
abraço, agradecer pela compreensão de V. Exª, agra-
decer o aparte da Senadora Marinor Brito, dizer ao 
povo do Pará que, em breve, estaremos no Pará, em 
audiência pública da Subcomissão da Belo Monte, e 
aproveitar também essa oportunidade e desejar...

A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – A ida de V. 
Exª é uma honra.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Fico fe-
liz. Olhe, me convide para jantar ou almoçar que farei 
questão de...

A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – O convite 
está feito, Excelência.
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Então, 
está combinado.

A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Eu vou até 
para a cozinha, se for necessário.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado, 
agradeço de coração, mas quero aqui aproveitar uma 
semana antes da Páscoa e desejar ao povo brasileiro, 
ao povo do meu Estado uma feliz Páscoa, de muita 
paz, muito amor, muita alegria. Sei que é cedo ainda, 
o trabalho continua, mas, ao mesmo tempo, quero me 
colocar à disposição e parabenizar os servidores das 
usinas de Jirau e de Santo Antonio, que voltaram ao tra-
balho, pedindo sempre aos sindicatos que não deixem 
as vontades individuais sobreporem-se aos interesses 
nacionais, porque o que aconteceu no meu Estado não 
foi bom para a Nação, não foi bom para o povo de Ron-
dônia. O povo de Porto Velho viveu momentos de terror, 
momentos difíceis, mas é um povo trabalhador, um povo 
aguerrido, um povo que acredita, um povo que faz.

Por isso, agradeço a oportunidade e deixo o meu 
abraço.

Até a próxima oportunidade, se Deus assim o 
permitir.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 

– PI) – Concedo a palavra à Senadora Marinor Brito.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, ouvintes, telespectadores da Rádio e TV 
Senado, funcionários da Casa, os que até este horário 
acompanham aqui os nossos pronunciamentos, estou 
vindo de Belém, não pude participar da votação nomi-
nal hoje porque, junto com a Universidade Estadual do 
Pará, com a Universidade Federal do Pará e o Movi-
mento Xingu Vivo, realizamos um seminário chamado 
Energia e Desenvolvimento, a Luta contra as Hidrelé-
tricas na Amazônia, numa reflexão teórica, científica, 
tendo por base os estudos feitos por diversas univer-
sidades brasileiras, por diversos cientistas que com-
põem hoje o painel de especialistas que debatem os 
impactos socioambientais e analisam as perspectivas 
energéticas brasileiras. E o debate feito por meio dos 
diversos instrumentos jurídicos que foram utilizados 
nesses vinte anos em relação a Belo Monte. 

Por isso, não consegui chegar a tempo de par-
ticipar da votação, mas fiz questão de vir registrar a 
minha presença e, mais do isso, dizer da minha pre-
ocupação, Senador, com uma movimentação política 
que me parece estar acontecendo no Senado Federal, 
espero que não seja verdadeira, no sentido de boicotar 
uma decisão da Comissão de Direitos Humanos desta 
Casa, que aprovou uma diligência a Belo Monte no dia 
16, no próximo sábado, portanto, para ouvir o outro lado 

da história, para ouvir as comunidades tradicionais, os 
indígenas, os ribeirinhos, os pescadores, que não estão 
sendo ouvidos pelos diversos governos que se suce-
deram nesses últimos vinte anos, que não tiveram a 
oportunidade de participar, assim como os estudiosos 
da questão energética, a Academia Brasileira não foi 
ouvida no debate feito pelo Governo Federal quando 
definiu o modelo energético e a implantação das hidre-
létricas, tendo a Região Amazônica, em especial o Es-
tado do Pará, como celeiro da exploração dos recursos 
hídricos e da constituição de um modelo que sequer 
foi analisado cientificamente pelo Governo.

Lamentavelmente, os estudos socioambientais 
feitos até agora foram realizados a partir, pasmem, das 
empreiteiras que têm interesse e que estão envolvidas 
no projeto de Belo Monte. É a raposa tomando conta 
do galinheiro. É inusitado que o Governo brasileiro, 
que tem no seu plano plurianual a decisão de ocupar 
o espaço da Pan-Amazônia, da América Latina, como 
foco de comercialização de energia, não tenha tido o 
cuidado de delegar, de contratar cientistas, de contratar 
as universidades brasileiras para estudar os impactos 
deste ou daquele modelo – porque são vários mode-
los energéticos existentes no mundo. Nós poderíamos 
optar por vários modelos energéticos, até pelo mesmo, 
com custo muito menor do que o BNDES anuncia gas-
tar na hidrelétrica de Belo Monte, gerando, segundo 
o painel de especialistas, muito mais energia do que 
vai ser gerada em Belo Monte.

Então, nós lamentamos que esse movimento, 
nestes últimos dias, tenha tirado o avião da Aero-
náutica que estava previsto para levar os Senadores. 
Nós estamos nos organizando, com a dificuldade do 
transporte na Amazônia, para viajar em avião de linha, 
tendo de ficar muito mais tempo na região, o que já é 
um dificultador para o deslocamento dos Senadores. E 
Senadores da base do Governo que estavam absolu-
tamente convencidos da importância e da necessidade 
de ouvir as comunidades tradicionais, nestes últimos 
dias, desistiram da viagem.

Com um, com dois, com meio, com quatro, com 
dez, com cinquenta, com oitenta e um, nós vamos a 
Belo Monte. E vamos ouvir. Eu vou exercer o meu papel 
de Senadora da República. Eu vou ouvir as comunida-
des tradicionais. Eu vou visitar a área e vou junto com 
o Ministério Público Federal, com a OAB, tanto a do 
Estado do Pará quanto a OAB nacional, com entida-
des nacionais que têm, sim, preocupação com o povo 
da Amazônia. Que não têm no lucro e na distribuição 
desse lucro entre os setores das elites brasileiras a 
sua prioridade.

O BNDES, que é o segundo maior banco estatal 
do mundo, que financia o projeto de Belo Monte, tem, 
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no seu projeto de financiamento das hidrelétricas, finan-
ciamento de hidrelétricas em outros países da América 
Latina – no Peru, por exemplo – a juros que o povo 
brasileiro não tem o direito de pagar, baixinhos, a 4% 
ao ano. Esse é um megaempreendimento, que envolve 
vários países da América Latina. E pasmem V. Exªs: 
nós não temos o levantamento da necessidade ener-
gética do povo brasileiro. Esse debate tem sido feito 
de uma forma muito irresponsável e em nome do mito 
do apagão que o País vivenciou nesses últimos anos, 
mas nós nem sabemos se o que se gera de energia 
neste País, se ficasse no País a energia, seria ou não 
suficiente para atender ao povo brasileiro.

Vejam: a hidrelétrica de Tucuruí, até hoje, há mais 
de vinte anos instalada, não tem energia destinada aos 
sete Municípios da região. Há locais nos Municípios de 
Tucuruí, de Cametá, de Oeiras do Pará, de Baião, de 
Limoeiro do Ajuru que não têm energia elétrica, que 
ainda funcionam com motor, não tem 100% de energia 
na região. E aí nós temos que ficar calados, batendo 
palmas para o Governo Federal e para as empreiteiras 
por mais um anúncio de um megaprojeto para nossa 
região, uma região que já viveu o ciclo da borracha como 
a grande maravilha da geração de renda, emprego e 
desenvolvimento. E o que ficou na região? Uma região 
que já viveu os grandes anúncios de desenvolvimento 
com a Transamazônica, que até hoje não é asfaltada, 
que até hoje não foi concluída. 

Agora, Belo Monte é o salvador da pátria; Belo 
Monte, que vai inundar uma região imensa; Belo Mon-
te no rio Xingu, que passa por dois Estados que tem 
mais de trinta populações indígenas diferentes que 
vão sumir do mapa – vão sumir do mapa. 

Nós não podemos ficar calados. Eu apelo aos 
Senadores da República, inclusive aos que se po-
sicionaram contra a decisão da OEA, com notinhas 
prontas, sem refletir sobre por que o povo da Amazô-
nia procurou a OEA.

Será que o povo da Amazônia está sendo ouvido 
em alguma esfera de Poder? Não, não está. A primeira 
ação contra a instalação de Belo Monte foi exatamente por 
isso, há 20 anos, porque não foi respeitada a Constituição 
Federal, que obriga que, para se fazer qualquer empre-
endimento em áreas indígenas, as populações indígenas 
devem ser ouvidas. Sequer foi aprovada no Congresso 
Nacional a decisão. E, felizmente, nós ganhamos essa 
ação. Foi até o Supremo, e nós ganhamos a ação.

De lá para cá, existem mais dez ações, e uma trás 
da outra tem derrotado a tese do Governo, sobretudo, 
quando se trata do descumprimento da lei, quando se 
trata do descumprimento dos itens que compõem os 
contratos assinados com as empreiteiras, a participação 
do Governo na estruturação das cidades da região de 

Belo Monte, seja do ponto de vista do saneamento, das 
escolas, das unidades de saúde, dos hospitais.

Ora, temos uma região absolutamente vulnerável 
socialmente, com altos índices de desemprego, de vio-
lência sexual contra crianças e adolescentes. É o foco 
do tráfico de meninos e meninas para fora do País. 

Infelizmente, o Governo não está preocupado com 
isso, porque, se estivesse, a Presidenta Dilma abriria 
as portas do Palácio para ouvir o povo daquela região, 
abriria as portas do Governo para ouvir os especialistas 
que têm, ao longo dos anos, pesquisado essa área e 
mostrado a incongruência desse projeto

Está em minhas mãos a Carta de Belém, que foi 
escrita hoje, num seminário realizado na Universidade 
Estadual do Pará que, como eu disse, foi parceira, junto 
com a Universidade Federal do Pará, e recebeu um gru-
po de especialistas na área: Dr. Guilherme Carvalho, Dr. 
Francisco Del Moral, que debateram sobre os modelos 
energéticos e a política de desenvolvimento para a Ama-
zônia, e também o Deputado Edmilson Rodrigues, que foi 
o Deputado mais votado do Pará, Doutor em Geografia 
Humana pela USP, foi Prefeito por oito anos na cidade de 
Belém, Prefeito premiado nacional e internacionalmente, 
com gestão participativa, com um modelo de gestão que 
retirou das ruas as meninas e os meninos, foi o primeiro 
a implantar o Bolsa Escola, foi premiado em Dubai, por 
duas vezes, como o Prefeito Criança, foi premiado pelas 
melhores práticas de inclusão social. 

Esse painel de especialistas que debateu hoje 
nos trouxe muitas reflexões, sobretudo a reflexão de 
que é preciso resistir e de que é preciso insistir com os 
Senadores da República, de que é preciso insistir com 
os Deputados Federais, com os Governadores dos Es-
tados onde tem previsão de construção de hidrelétrica, 
com a Presidenta Dilma Rousseff, que esse projeto não 
pode descer goela abaixo do povo da Amazônia, que 
ele não pode ser implantado de qualquer jeito, como 
temos ouvido os Ministros se posicionarem. Não é de 
qualquer jeito! O povo da Amazônia tem que ter voz! 
O povo da Amazônia tem que ser ouvido!

Esta Carta de Belém, dentre outras reflexões, 
traz o alerta de que vamos resistir; vamos resistir até 
que o povo daquela região seja ouvido! Porque não 
queremos lá mais duzentas mil pessoas que estão se 
deslocando quando o Governo está anunciando a ge-
ração de vinte mil empregos, quando só na cidade de 
Altamira temos dezoito mil desempregados! Não que-
remos mais prostituição infantojuvenil. Não queremos 
mais o espaço privilegiado pela vulnerabilidade social 
para injeção da droga naquela região. Não queremos 
mais as mazelas que o Estado brasileiro tem produzi-
do para o povo brasileiro, à luz dos interesses interna-
cionais dos grandes empreendedores, dos que têm a 
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facilitação do dinheiro público com juros baixos, para 
gerar fome, miséria e prostituição para o nosso povo. 
Não querermos mais! 

Enquanto eu tiver voz aqui, neste Senado Fede-
ral, enquanto não vieram para cá, para o meu lugar, os 
fichas-sujas, eu vou continuar apelando às autoridades 
brasileiras em nome do povo da Amazônia.

Passo, agora, à leitura da Carta de Belém, que 
foi escrita e aprovada no dia de hoje, no seminário rea-
lizado na Universidade Estadual do Pará. 

Carta de Belém em defesa dos rios, da 
vida e dos povos da Amazônia

Os participantes do seminário ‘Energia 
e desenvolvimento: a luta contra as hidrelétri-
cas na Amazônia’, após ouvir professores e 
pesquisadores de importantes universidades 
afirmarem que Belo Monte não tem viabilidade 
econômica, pois vai produzir somente 39% de 
energia firme, 4,5 mil MW dos 11 mil prometi-
dos. Afirmarem ainda que a repotenciação de 
máquinas e equipamentos e a recuperação do 
sistema de transmissão existente poderiam 
acrescentar quase duas vezes o que esta 
usina produziria de energia média, investindo 
um terço do que se gastaria na construção 
de Belo Monte.

Após ouvirem o procurador do Ministério 
Público Federal [Dr. Felício Pontes] falar sobre 
a arquitetura de uma farsa jurídica: falta de 
documentação, oitivas indígenas que nunca 
existiram, licenças inventadas e ilegais, estudos 
de impacto incompletos e que não atendem 
as exigências sociais, ambientais e da própria 
legislação. Após ouvirem o povo Gavião da 
Montanha, relatando a luta que até hoje tra-
vam contra a Eletronorte, que os expulsou de 
suas terras quando a hidrelétrica de Tucuruí 
começou a ser construída, tendo sua cultura 
seriamente ameaçada, enfrentando doenças 
e problemas sociais que antes não conheciam. 
Mostrando que sua luta já dura mais de 30 
anos, e que até hoje não conseguiram sequer 
direito a uma nova terra.

Após ouvirem os movimentos e organi-
zações sociais denunciarem que os povos do 
Xingu, agricultores, ribeirinhos, pescadores, 
indígenas, extrativistas, entre outros grupos, 
estão sendo criminalizados e simplesmente 
ignorados. Situação reconhecida pela Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos da 
OEA, que solicitou ao governo brasileiro que 
pare a construção de Belo Monte enquanto os 
povos indígenas não forem ouvidos.

Após verem os exemplos históricos dos 
grandes projetos na Amazônia, inclusive exem-
plos mais recentes como o das hidrelétricas 
no rio Madeira, onde foi verificado desde o 
não cumprimento dos direitos trabalhistas, até 
mesmo trabalho escravo, levando os trabalha-
dores a se rebelarem contra a opressão que 
vinham há muito tempo sofrendo.

Afirmam que a UHE [Usina Hidrelétrica] 
Belo Monte não tem nenhuma sustentabilida-
de social, econômica, ambiental, cultural e/ou 
política, por isso representa uma insanidade.

Afirmam que o governo brasileiro trata 
hoje Belo Monte de forma obsessiva, irracio-
nal, movido unicamente pela necessidade de 
atender a interesses políticos e econômicos, 
em especial os das grandes empreiteiras.

Afirmam que é possível impedir a cons-
trução da UHE [Usina Hidrelétrica] Belo Monte, 
defendendo os rios, a floresta, as populações 
rurais e urbanas, a vida na Amazônia, no Bra-
sil e no mundo.

Diante disso, os participantes deste semi-
nário assumem os seguintes compromissos:

– fortalecer uma grande frente contra o 
barramento dos rios da Amazônia;

– fortalecer o movimento contra Belo 
Monte, inclusive criando novos comitês;

– cobrar um grande debate no Senado 
Federal, com a presença dos Senadores e 
povos do Xingu. [...]

Faço uma ressalva, exatamente porque 
o Governo não está ouvindo, o Congresso não 
está ouvindo, os Senadores estão criando difi-
culdades ou sendo pressionados a não irem a 
Belo Monte. Então, o povo do Xingu quer ser 
ouvido pelos Senadores e decidiu cobrar um 
grande debate no Senado Federal com a pre-
sença dos Senadores e do povo do Xingu.

A carta finaliza:
Belo Monte não!
Terra sim!
Viva o rio Xingu, vivo para sempre!
Viva os rios da Amazônia, vivos para 

sempre!
Belém, 12 de abril de 2011.

Essa é a carta escrita pelos ambientalistas, pe-
los movimentos sociais, pelos indígenas, pelos povos 
tradicionais, que participaram, no dia de hoje, conosco. 
Tive orgulho de estar numa mesa, colaborando com a 
discussão, junto com essas autoridades da área aca-
dêmica, que nos deram uma lição de que é possível 
resistir, que nós temos elementos científicos fortes para 
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demonstrar e tentar sensibilizar as autoridades, sobre-
tudo o Governo Federal, dessa forma insana como está 
sendo conduzido o processo de Belo Monte.

Não é à toa que a decisão da OEA foi favorável 
às populações tradicionais. Não é à toa que a decisão 
da OEA foi exigir do Governo brasileiro a paralisação 
das obras de Belo Monte. 

E aqui quero deixar muito claro: não existe nenhu-
ma contradição entre defender os rios da Amazônia, 
entre defender a vida e a vida dos povos da Amazô-
nia e pensar o desenvolvimento da região, e pensar 
o desenvolvimento numa perspectiva sustentável. É 
possível, e temos instrumentos suficientes nas acade-
mias, nas pesquisas feitas Brasil afora, inclusive fora 
do País, que nos possibilitam, caso o Governo resolva 
refletir sobre essa questão, que o desenvolvimento na 
nossa região seja feito à luz dos interesses do próprio 
povo da região, e não a partir exclusivamente do lucro 
dos empreiteiros, que historicamente têm explorado o 
nosso povo, explorado a nossa região.

Agradeço a atenção do Senador, nosso Presi-
dente em exercício nesta sessão.

Coloco-me à inteira disposição, através do nosso 
blog, do nosso site, para conversar com outras comuni-
dades ribeirinhas, com outras comunidades indígenas, 
com as ONGs, com os que lutam em defesa do povo 

brasileiro, para que possamos reforçar a luta em de-
fesa dos rios da Amazônia, a luta em defesa do povo 
da Amazônia, do povo brasileiro.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

PTB – PI) – Quero parabenizá-la, Senadora Marinor 
Brito, pela atuação sempre firme na defesa dos inte-
resses do grandioso...

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Está 
convidado a ir a Belo Monte.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Fico agradecido.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL –- PA) – Vamos 
lá? Vamos a Belo Monte? 

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Podemos ir. Vamos programar.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Faça 
isso. É sábado agora, dia 16.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Está certo.

Quero parabenizá-la pela defesa dos interesses 
do Pará, da Amazônia e dos povos que constituem o 
grande povo amazônida.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 404, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, seja apresenta-
do pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimen-
to da Senhora Aracy Moebius de Carvalho Guimarães 
Rosa, apresentando condolências à família.

Justificação

O Brasil está de luto com a perda da viúva do 
escritor João Guimarães Rosa, a Senhora Aracy Mo-
ebius de Carvalho Guimarães Rosa, que faleceu no 
último dia 3 de março.

Ela tinha 102 anos e sofria do Mal de Alzhei-
mer. Dona Aracy prestou serviços ao Itamaraty, ao 
trabalhar no Consulado Brasileiro em Hamburgo, e 
é conhecida por ter ajudado muitos judeus, que fu-
giam do Holocausto, a entrarem ilegalmente no Bra-
sil durante o governo de Getúlio Vargas. Ela tem o 
nome escrito no Jardim dos Justos entre as Nações, 
no Museu do Holocausto (Yad Vashem), em Israel e 
também é homenageada no Museu do Holocausto 
de Washington (EUA).

Rosa quando foi para a Alemanha, conheceu 
Aracy e se apaixonaram. Quando voltaram juntos ao 
Brasil, em 1942, Rosa e Aracy casaram-se por pro-
curação, no México, já que ainda não era permitido o 
divórcio aqui. Eles ficaram juntos até a morte dele em 
1967. Durante os quase 30 anos de romance, o escri-
tor publicou toda a sua obra. O livro Grande Sertão: 
Veredas foi dedicado a Aracy, que detém os direitos 
integrais da obra.

O velório foi no Hospital Albert Einstein, Aracy já 
foi cremada no Crematório Horto da Paz. Dona Aracy 
ia completar 103 anos no dia 20 de abril.

Apresento hoje um requerimento para que o 
Senado Federal possa expressar, em meu nome e de 
todos os demais senadores, os nossos sinceros sen-
timentos de pesar pela morte dessa destacada brasi-
leira. – Senadora Lídice da Mata.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A Presidência encaminhará o voto de pe-
sar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 405, DE 2011

Nos termos do artigo 256, I do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro a retirada do requerimen-
to nº 264, de 2011.

Sala das Sessões, – Senador Luiz Henrique 
da Silveira.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – A Presidência defere o requerimento.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
REQUERIMENTO Nº 406, DE 2011

Nos termos do art. 50 da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, solicito que sejam prestadas, 
pelo Senhor Ministro dos Transportes, as seguintes 
informações:

Quais os termos do convênio para a cons-
trução do “Terminal Pesqueiro de Manaus”, 
abrangendo desde a entidade conveniada, 
prazos, metas e objetivos, bem como o mon-
tante de recursos repassados pelo Ministério 
dos Transportes para a construção do referi-
do terminal?

Houve contrapartida do órgão conve-
niado e a quem caberá a administração do 
terminal?

O Ministério integra alguns dos pólos da 
ação reivindicatória da área onde foi constru-
ído o terminal? Por ocasião da celebração do 
convênio, o Ministério tinha informações so-
bre o domínio do terreno onde foi construído 
o terminal? 

Quais as ações que o Ministério tem 
desenvolvido para por em funcionamento o 
terminal pesqueiro?

Justificação

Em recente visita a Manaus, a Ministra da Pes-
ca e Aquicultura, Senadora Ideli Salvatti, reconheceu 
o potencial da pesca no Estado do Amazonas e des-
tacou a importância do “Terminal Pesqueiro de Ma-
naus”, rechaçando a possibilidade da sua Pasta em 
administrá-lo em razão de litígio envolvendo o terreno 
onde foi construído o referido terminal. Para autorida-
des estaduais, por sua vez, o terminal, com capacidade 
de apenas 200 toneladas, tem uma estrutura incom-
patível com a demanda de Manaus, constituindo-se, 
na realidade, num posto de embarque e desembarque 
de mercadorias. A imprensa noticiou que foram gastos 
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recursos da ordem R$ 14 milhões provenientes do Mi-
nistério dos Transportes. 

É extremamente preocupante que o volume de 
recursos gastos na construção do terminal pesquei-
ro não tenha ainda previsão de funcionamento, nem 
tampouco atenda às reais necessidades daqueles que 
precisam do complexo para sua atividade.

Sendo assim, solicito que o Ministério dos Trans-
portes preste as informações solicitadas para melhor 
avaliação da aplicação dos recursos envolvidos na 
construção do terminal e as conseqüências da sua 
inoperância.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin. 

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 408, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 218, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, que sejam enca-
minhados Votos de Pesar, aos familiares da Senhora 
Yolanda Marques Goulart, falecida nesta terça-feira, 
em decorrência de problemas cardíacos.

Mãe de sete filhos, ela era a última irmã viva do 
ex-presidente João Goulart. Estava internada há três 
dias no Centro de Tratamento Intensivo – CTI, do Ins-
tituto de Cardiologia em Porto Alegre (RS)

Sala das Sessões, 12 de abril de 2011. – Sena-
dora Ana Amélia, Vice-Líder do PP. 

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A Presidência encaminhará o voto de pe-
sar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – A Presidência comunica ao Plenário que 
recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União 
o Aviso n° 266-GP-TCU, de 2011, na origem, encami-
nhando ao Congresso Nacional cópia de deliberação 
daquele Tribunal constatando indícios de irregularida-
de grave com recomendação de retenção parcial de 
valores em obra que menciona. 

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 13 de abril do corrente.

É o seguinte o Aviso:
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Aviso nº 266-GP/TCU

Brasília, 7 de abril de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

A fim de manter atualizadas as informações pres-
tadas a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização a respeito das fiscalizações de 
obras públicas, informo a Vossa Excelência que, con-
soante deliberação deste Tribunal, cuja cópia segue 
em anexo, foram constatados indícios de irregularida-
de grave com recomendação de retenção parcial de 
valores na seguinte obra:

-
cho Divisa PB/PE - Divisa PE/AL (TC 
019.731/2009-3).

Por fim registro que esta Corte de Contas encon-
tra-se a disposição de Vossa Excelência para os escla-
recimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presi-
dente.

COMUNICAÇÃO

Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico aos eminentes pares que no dia 21-3-

2011, ao atuar como Relator no TC 019.731/2009-3, 
adotei, com fulcro no caput do art. 276 do Regimento 
Interno/TCU, medida cautelar determinando que o De-
partamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) promova a imediata adequação dos preços 
praticados no âmbito do Contrato n° 104/2010, cujo 
objeto é a execução de obras de duplicação e restau-
ração com melhoramento na Rodovia BR 101/PE, com 
vistas à eliminação de sobrepreço identificado em 23 
itens da planilha de preços do contrato.

Após a realização de oitiva prévia junto ao DNIT e 
ao consórcio executor da obra, formado pela Constru-
tora OAS Ltda. e pela empresa Mendes Júnior Trading 
e Engenharia S.A., o sobrepreço inicialmente identifi-
cado, no valor de R$18.891.681,17, foi reduzido para 
R$12.675.182,78. Logo, permanece a irregularidade 
e a consequente necessidade de atuação urgente do 
TCU, para evitar prejuízo ao erário.

Até o julgamento de mérito do processo, deverá 
o DNIT obedecer aos valores máximos sugeridos pela 
2ª Secretaria de Fiscalização de Obras deste Tribunal 
(Secob-2), que foram por mim acolhidos, com relação 
aos 23 itens da planilha de preços do contrato que 
apresentaram sobrepreço, a exemplo dos serviços de 
“placa concreto cimento portland”, “sub base de concreto 
rolado” e “barreira simples pré-moldada de concreto”, 

que representam, aproximadamente, 70% do sobre-
preço global que mencionei anteriormente.

Além disso, os pagamentos já efetuados pelo 
DNIT ao Consórcio OAS-Mendes Júnior devem ser 
objeto de desconto em faturas vincendas, consideran-
do eventuais diferenças que forem identificadas entre 
os valores pagos e os valores máximos constantes 
do despacho por meio do qual a medida cautelar foi 
adotada.

Destaco, ainda, que autorizei a Secob-2 a efetivar 
as audiências dos gestores envolvidos com as irregu-
laridades identificadas na representação.

Submeto, nesta oportunidade, tendo em vista 
o disposto no § 1° do art. 276 do Regimento Interno/
TCU, para apreciação deste Plenário, a medida cau-
telar adotada com base no caput do referido artigo 
regimental, nos termos discriminados no despacho 
que fiz encaminhar aos Senhores.

TCU, Sala das Sessões 23 de março de 2011. 
– Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, – Ubi-
ratan Aguiar, Ministro-Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 

– PI) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of. nº 66/2011/CAE

Brasília, 12 de abril de 2011

Assunto: Criação de subcomissão

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 

8ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, realizada em 5 de abril de 2011, foi aprovado 
o Requerimento n° 7 de 2011-CAE, cuja cópia segue 
anexa, para criação da Subcomissão Permanente das 
Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor In-
dividual, com a finalidade de “examinar e debater os 
temas relacionados as micro e pequenas empresas e 
ao empreendedorismo individual”.

Respeitosamente, Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

REQUERIMENTO N° 7, DE 2011-CAE

Nos termos dos artigos 73 e 89 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, requeiro a criação de 
Subcomissão Permanente, no âmbito da Comissão de 
Assuntos Econômicos, destinada a examinar e debater 
os temas relacionados às micro e pequenas empresas 
e ao empreendedorismo individual.
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Justificação

As micros e pequenas empresas representam 
99,2% das empresas brasileiras. Emprega cerca de 
60% das pessoas economicamente ativas do País. 
No entanto, respondem apenas por 20% do Produto 
Interno Bruto brasileiro.

Mesmo sendo essenciais para a economia bra-
sileira e apesar de serem alvo de políticas específicas 
para facilitar sua sobrevivência, a existência de boa 
parte dessas empresas não ultrapassa dois anos.

A mesma preocupação temos que ter com aque-
las pessoas que são consideradas, conforme a Lei 
Complementar nº 128/2008, empreendedor individu-
al, que trabalham por conta própria e que se legaliza 
como pequeno empresário.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2011. – 
Senadora Vanessa Grazziotin.

Of. nº 67/2011/CAE

Brasília, 12 de abril de 2011

Assunto: Substituição de membros

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 9ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada nesta data, o Senador Cyro 
Miranda foi designado membro titular da Subcomis-
são Temporária de Avaliação da Política Fiscal em 
substituição ao Senador Aécio Neves, que passa a 
ser membro suplente dessa Subcomissão.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Ofício nº 26/2011-CMA

Brasília, 6 de abril de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação, nes-

ta data, da Subcomissão Temporária de Acompanha-
mento das Obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 
conforme resultado a seguir:

João Pedro – PT, Rodrigo Rollemberg – PSB 
e Delcídio do Amaral – PT;

PMN/PV: Senador Ivo Cassol – PP e Valdir 
Raupp – PMDB;

-
beiro – PSDB; e

Jorge Viana – PT e Pedro Taques –  PDT;

PV: Senador Lobão Filho – PMDB e Eduardo 
Braga – PMDB;

Nunes Ferreira – PSDB; e

– PTB.

Ribeiro.

Ivo Cassol.
-

cídio do Amaral.

Diante do exposto, solicito as alterações necessá-
rias para conhecimento dos Senadores desta Casa.

Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da CMA.

Ofício nº 22/2011 – PRES/CAS

Brasília, 12 de abril de 2011

Assunto: Instalação dos trabalhos e eleição do Presi-
dente e Vice-Presidente da CASSAUDE/CAS

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 89, inciso VI, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que foi instalada, em Reunião Extraordiná-
ria realizada nesta data, 12 de abril do corrente ano, 
a Subcomissão Permanente de Promoção, Acompa-
nhamento e Defesa da Saúde, da Comissão de As-
suntos Sociais.

Foram eleitos, em escrutínio secreto, Presiden-
te, o Senador Humberto Costa, e Vice-Presidente, o 
Senador Eduardo Amorim, dessa Subcomissão para 
o biênio 2011/2012.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – A Presidência designa o Deputado Otavio Leite, 
em substituição ao Deputado Duarte Nogueira, como 
membro titular, e o Deputado Antonio Imbassahy, em 
substituição ao Deputado Otavio Leite, como membro 
suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 529, de 2011, 
que “Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, no 
tocante à contribuição previdenciária do microempre-
endedor individual”, de conformidade com o Ofício nº 
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357/2011/PSDB, da Liderança do PSDB na Câmara 
dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 357/2011/PSDB

Brasília, 12 de abril de 2011

Assunto: Indicação de membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Otavio 

Leite, como membro titular, e o Deputado Antonio Im-

bassahy, como membro suplente, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a analisar a medida Pro-
visória nº 529/11, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, no tocante à contribuição previdenciária 
do microempreendedor individual.

Respeitosamente, – Duarte Nogueira, Líder do 
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Sobre a mesa, propostas de emenda à 
Constituição que passo a ler.

São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – As propostas de emenda à Constituição que aca-
bam de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes 
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – A Srª Senadora Vanessa Grazziotin e o Sr. Se-
nador Romero Jucá enviaram discursos à Mesa, para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203.

S. Exªs serão atendidos.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Sem apanhamento taquigráfi co.) – Sr. Presiden-Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, ainda no mês passado fui 
acionada pelo ex-prefeito Hamilton Vilar, do município 
de Careiro Castanho, do meu Estado, para que ajudas-
se uma família amazonense que vivia no Japão e foi 
vítima do forte terremoto que abalou aquele país. Os 
descendentes de japoneses moravam e trabalhavam 
em Otawara, a 70 quilômetros da área onde houve a 
explosão do reator nuclear, em Fukushima.

Imediatamente entrei em contato com o Ministério 
das Relações Exteriores solicitando que os membros 
da família, ao todo três mulheres e quatro crianças, 
fossem incluídos na operação de resgate dos brasi-
leiros próximos as áreas de riscos.

Todos também estavam dispostos a voltar ao 
Brasil. A família, que tentava melhorar de vida naque-
le distante país, perdeu todos os bens por causa do 
terremoto e não tinha condições de arcar com a des-
pesa do retorno. 

Com os familiares apreensivos no Amazonas e 
devido a gravidade do problema, solicitei ao Itamara-
ty que priorizasse o retorno deles. O comunicado que 
recebemos era que isso seria priorizado, no entanto, 
dentro dos critérios de repatriação, o que levaria um 
tempo maior devido às regras legais.

Depois de conversar sobre o assunto com o 
governador Omar Aziz, que ficou muito sensibiliza-
do, houve uma solução mais rápida para o problema. 
Tratou o governador de se comprometer em bancar 
os custos das passagens, mas para isso deveria ser 
acionado oficialmente.

E partiu desta Casa o encaminhamento. Também 
sensibilizado com o problema, o senador Fernando 
Collor, presidente da Comissão de Relações Exterio-
res, fez o pedido ao governo amazonense para que 
ajudasse os brasileiros. 

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
tenho a grata satisfação de anunciar o desfecho da 
situação. Amanhã, às 12h20, a família amazonense 

chega no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes 
de Manaus.

Fiz questão de me pronunciar sobre o assunto 
para destacar que a solução do problema só foi pos-
sível graças a solidariedade de todos. Sociedade, par-
lamento e executivo que se uniram em prol de uma 
causa justa.

Por intermédio da família amazonense, quero 
também prestar minha solidariedade aos mais de 250 
mil brasileiros que vivem no Japão e que, direta ou indi-
retamente, foram afetados pelo forte terremoto seguido 
de um tsunami que devastou aquele país.

Era o que eu tinha a dizer, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores.

Muito obrigada, Sr. Presidente
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, convencionou-se, entre nós, que a 
marca dos cem primeiros dias de mandato representa 
uma excelente ocasião para que se faça um primeiro 
balanço das iniciativas do Presidente da República – 
em nosso caso, da Presidenta Dilma Rousseff. Esse 
período, de pouco mais de três meses, oferece várias 
indicações do estilo e da dinâmica que a Chefe do 
Poder Executivo pretende imprimir à sua administra-
ção e aponta para o rumo que o País deve tomar nos 
próximos anos.

Muito se falou, ainda durante a campanha pre-
sidencial, que a Presidenta Dilma seria mera continu-
adora do ex-Presidente Lula, que governaria o País a 
partir dos bastidores como uma espécie de eminência 
parda. Não foram necessários cem dias, nem mesmo 
dez, para mostrar que a Presidenta Dilma tem luz 
própria e ideias originais sobre a melhor forma de go-
vernar o Brasil.

É evidente que, sendo do mesmo partido que o 
ex-Presidente Lula, a Presidenta Dilma daria continui-
dade aos principais programas iniciados no Governo 
Lula, e assim o fez. O PAC segue firme, o Bolsa Família 
foi reajustado no mês passado, o Minha Casa, Minha 
Vida passou por atualizações e melhorias, o controle 
fiscal e inflacionário continua sendo feito com respon-
sabilidade e rigor.

A sequência a esses programas e políticas, con-
tudo, vem sendo dada de forma a evidenciar, antes de 
tudo, a marca pessoal que a Presidenta Dilma imprime 
a suas ações.

Seu perfil gerencial, seu cuidado tanto com os 
aspectos técnicos quanto os desdobramentos políticos 
das questões sobre as quais se debruça, sua sensibi-
lidade para questões como os direitos das mulheres 
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e sua defesa incondicional dos direitos humanos são 
alguns dos traços que os brasileiros estão passando 
a admirar cada vez mais.

Essa admiração é refletida, evidentemente, nas 
pesquisas de popularidade referentes aos seus primei-
ros meses no Palácio do Planalto. Recente pesquisa 
do Ibope mostrou que a avaliação de seu governo 
ao final do primeiro trimestre, com 56% de avaliação 
boa ou ótima, superou a avaliação positiva obtida por 
Fernando Henrique Cardoso em 1995 e pelo próprio 
Presidente Lula em 2003.

Outras pesquisas mostram que a avaliação posi-
tiva do Governo Dilma é mais difusa entre os segmen-
tos econômicos que formam a sociedade brasileira. 
A diferença de popularidade entre as parcelas mais 
rica e mais pobre da população, que no Governo Lula 
chegava a 17 pontos percentuais, caiu para 10 pontos 
no Governo Dilma. 

A Presidenta Dilma vem minando as resistências 
até de veículos da imprensa tradicionalmente críticos 
aos governos do Partido dos Trabalhadores. O mes-
mo acontece aqui, no Parlamento, onde deputados e 
senadores da oposição, sem abrirem mão de suas crí-
ticas, admitem os acertos e o equilíbrio das decisões 
da Presidenta Dilma em relação a várias questões, 
como, por exemplo, o posicionamento firme em rela-
ção aos conflitos na Líbia e ao tratamento desumano 
reservado às mulheres no Irã.

Dessa forma, Sr. Presidente, parabenizamos a 
Presidenta Dilma por esses primeiros 100 dias no Go-
verno, que foram uma combinação feliz de seriedade, 
responsabilidade, simpatia e muito trabalho. As pers-
pectivas para os próximos quatro anos, com base nos 
primeiros 100 dias de Governo Dilma, são, portanto, 
as mais positivas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

PTB – PI) – Nada mais havendo a tratar, a Presidên-
cia vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos 
Srs. Senadores que constará da próxima sessão deli-
berativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas, 
a seguinte

 
ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 511, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 7, de 2011, que autoriza a 

criação da Empresa de Transporte Ferroviário 
de Alta Velocidade S.A. - ETAV; estabelece me-
didas voltadas a assegurar a sustentabilidade 
econômico-financeira do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES; dispõe sobre a autorização para garantia 
do financiamento do Trem de Alta Velocidade 
– TAV, no trecho entre os Municípios do Rio 
de Janeiro – RJ e Campinas – SP; e dá outras 
providências.

(Lida no Senado Federal no dia 7-4-
2011)

Relator revisor: Senadora Marta Suplicy

(Sobrestando a pauta a partir de: 2-2-
2011)

Prazo final prorrogado: 17-4-2011

2 
REQUERIMENTO Nº 280, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 280, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 561, de 2009, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária (fiscalização de 
contratos de obras e serviços de engenharia, 
arquitetura e agronomia).

3 
REQUERIMENTO Nº 281, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 281, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 606, de 2007, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricul-
tura e Reforma Agrária (alterações no Fundo 
Nacional de Meio Ambiente).

4 
REQUERIMENTO Nº 282, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 282, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 632, de 2007, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária (benefícios fiscais 
a setores exportadores).
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5 
REQUERIMENTO Nº 285, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 285, de 2011, de autoria do Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 204, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho ini-
cial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Constituição, Justiça e Cidadania (promoções 
na carreira militar).

6 
REQUERIMENTO Nº 298, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 298, de 2011, de autoria do Senador Welling-
ton Dias, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2009, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 94, de 2011, por 
regularem a mesma matéria (institui o dia 13 
de março, dia da Batalha do Jenipapo, no ca-
lendário das efemérides nacionais).

7 
REQUERIMENTO Nº 299, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 299, de 2011, de autoria do Sena-
dor Humberto Costa, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2011, além 
das Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Sociais (altera o Código Penal).

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Sem mais nada a tratar, declaro encerra-
da a presente sessão.

(Levanta-se a Sessão às 22 horas e 18 
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
JOSÉ SARNEY

12-4-2011 
terça-feira

10h – Recebe a Senadora Ângela Portela acompa-
nhada da Ministra Cármem Lucia, do Superior Tribu-
nal Federal, Ministro Eduardo Cardozo da Justiça, 
Ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos 
Humanos, Ministra Luiza Bairros, da Promoção da 
Igualdade racial e a Ministra Iriny Lopes, da Secre-
taria de Política para as Mulheres.

Sala de Audiências

11h – Reunião de Líderes 

Sala de Audiências

11h30 – Recebe o Senador Cassildo Maldaner acom-
panhado do Senhor Rubens Ricardo Franz, Presi-
dente da Confederação Maçônica do Brasil

Sala de Audiências

16h – Recebe o Senhor Ângelo Oswaldo Santos, 
Prefeito Municipal de Ouro Preto, MG

Sala de Audiências 

16h30 – Recebe o Senador Ciro Nogueira acompa-
nhado do Deputado Themistocles Filho, presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado do Piauí e o 
Deputado Arnaldo Melo, presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Maranhão.

Sala de audiências.

16h30 – Recebe o Senhor Edmilson Gama da Silva, 
Presidente do Banco Regional de Brasília.

Sala de Audiências

19h – Lançamento do Livro “Além do Feijão com 
Arroz”, do Ministro Maílson da Nóbrega

Livraria Cultural Shopping Iguatemi, SHIN CA 
4 Lote A.
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-

se às 21 horas e 31 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

mento.

Ata da 48ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 13 de abril de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Wilson Santiago,  
Eunício Oliveira, Inácio Arruda e Vital do Rêgo.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Há número regimental. Declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
o Recurso nº 3, de 2011, interposto no prazo regimental 
no sentido de que seja submetido ao Plenário o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 397, de 2008, da Senadora 
Fátima Cleide, que dá nova redação ao inciso V do art. 

67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação), para assegurar aos 
profissionais do magistério em exercício da docência 
em regime de tempo integral metade da carga horária 
em atividades de estudo, planejamento, avaliação e 
outras não incluídas no trabalho de interação com os 
alunos previsto em seu plano curricular.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, c, do Regimento Interno.

É o seguinte o Recurso:
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Peço a 
palavra pela ordem, Srª Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Tem de 
ser concedida a palavra pela ordem de chegada.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Pela ordem de chegada, eu fui o primeiro.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vamos ver. Se concedermos a palavra pela 
ordem de chegada, cada um que estava aqui sabe 
qual é a ordem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Então, Srª Pre-
sidente, quero pedir para falar pela Liderança. Já deve 
estar chegando à Mesa a minha indicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP.) – Pela Liderança, está inscrito o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Peço a palavra para fazer 
uma comunicação parlamentar, Srª Presidente, pela 
ordem de chegada.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplcy. Bloco/PT 
– SP) – É uma comunicação parlamentar?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sim.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª terá a palavra para uma comunicação 
inadiável.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Srª Presidente, pela ordem de chegada, peço a pa-
lavra para uma comunicação inadiável.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, pela ordem de chegada, peço a palavra para uma 
comunicação inadiável também.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, peço a palavra para falar pela Liderança.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
peço que V. Exª me inscreva como Líder.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senador Dornelles estava aqui antes.

Então, para uma comunicação inadiável, está 
inscrito, em primeiro lugar, o Senador Paulo Paim; em 

segundo lugar, o Senador Geovani Borges; e, em ter-
ceiro lugar, o Senador Eunício Oliveira.

Como Líder, está inscrito o Senador Mozarildo, 
em primeiro lugar.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
E o Senador Inácio Arruda.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senador Francisco Dornelles estava aqui 
primeiro. Eu o vi.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Srª Presidente, o Senador Inácio Arruda chegou 
aqui antes de mim.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – V. Exªs têm certeza disso? Se V. Exªs têm 
certeza disso, está bem. Cheguei aqui e vi o Senador 
Francisco Dornelles.

Então, como Líder, está inscrito, em primeiro 
lugar, o Senador Mozarildo Cavalcanti; em segundo 
lugar, o Senador Inácio Arruda; e, em terceiro lugar, o 
Senador Francisco Dornelles. Está certo?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Proponho que V. Exª inverta a ordem: fico no lugar 
do Senador Dornelles, que fica no meu lugar.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não. Então, a ordem está invertida.

A Senadora Marisa Serrano é a primeira ora-
dora inscrita, em permuta com o Senador Eduardo 
Suplicy.

Em seguida, pela Liderança, falará o Senador 
Francisco Dornelles, em permuta com o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

Tem a palavra a Senadora Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Obrigada, Srª Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, há alguns anos, venho 
batendo na tecla, neste cenário, nesta tribuna, dos 
perigos que representam a crescente violência nas 
escolas brasileiras. Inúmeras vezes, fiz isso. Também 
fiz intervenções na Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes para denunciar a grave degeneração das re-
lações sociais dentro das escolas brasileiras. Isso não 
é caso novo. Temos falado muito sobre isso aqui, mas, 
hoje, venho novamente com esse assunto.

O fenômeno do bullying, por exemplo, a agres-
são de alunos a professores, a formação de gangues 
nos entornos das escolas e até dentro das escolas, o 
tráfico de drogas também nas escolas, enfim, inúme-
ros problemas demonstram que a escola começou a 
se transformar no centro que concentra as mazelas 
sócio-culturais do País.

Pela lógica, diante de tanta concentração da-
quilo que chamamos de doenças urbanas no entorno 
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da escola e dentro da escola, haveria um dia em que 
isso culminaria naquilo que vimos em Realengo. Essas 
pequenas tragédias vão se avolumando, até dar um 
estouro, como o que aconteceu no Rio de Janeiro, que 
deixou todos nós brasileiros consternados, haja vista 
a selvageria e a loucura a que o ser humano chegou.

Imaginem que até a Internet tem sido acusada 
de ser um fator estimulador da violência. Recebi vá-
rias mensagens, via Twitter, de pessoas reclamando, 
dizendo que a Internet é uma ferramenta necessária, 
que veio para ficar, que é importantíssima, fundamen-
tal, e que não é a Internet que vai motivar ou estimular 
a agressão e a selvageria no País. A Internet pode ser 
usada para o bem ou para o mal, como todos os ou-
tros meios de comunicação neste mundo. Assim, pode 
fazer com que pessoas queiram mostrar sua insegu-
rança, sua insatisfação, achando que a justiça divina 
está dando forças para que se cometa um suicídio, um 
assassinato ou um ato tresloucado.

Hoje mesmo – estamos vendo isto –, uma pessoa 
subiu no mastro maior da Bandeira Nacional, querendo 
colocar fogo na Bandeira. E conseguiu atear fogo em uma 
parte da Bandeira. Que ato tresloucado dessa pessoa! 
Por que essa pessoa fez isso? Para aparecer na mídia? 
Para ter seu nome divulgado? Essa pessoa fez isso para 
chamar a atenção para determinado problema? Essa é 
a tônica que estamos vendo em nosso País.

Quero dizer que os tempos estão loucos. E, mui-
tas vezes, estamos nos sentindo impotentes. Imagino 
como o diretor da escola de Realengo se sentiu im-
potente ao não conseguir impedir que aquela tragédia 
acontecesse, barrando a entrada do assassino.

Pensamos que as soluções podem ser simples, 
mas elas não o são. Mas não podemos perder a espe-
rança, temos de continuar lutando, temos de lutar muito 
para prevenir esse tipo de ato, para alertar as pessoas, 
para controlar essa situação e, se necessário, para punir. 
Temos de estar alertas para uma questão como essa.

Esse acontecimento causou assombro, porque 
nos confrontou com a questão de que o homem, como 
disse Santo Agostinho, “pode ser feito de sombra e de 
luz”. Ou ainda, como afirmou Freud, “nos homens, con-
vivem interiormente a porção de vida e o instinto de 
morte”. Mas a dor e a perplexidade permanecem além 
das teorias, além dos pensamos filosóficos. Não pode-
mos permitir e aceitar que nossa sociedade construa 
monstros. Recusamo-nos a acreditar nisso. A formação 
dos nossos filhos não pode ter esse fim.

A única coisa que quero ainda discutir aqui, e 
sobre a qual podemos refletir, é o caldo de cultura que 
leva pessoas a tamanha deformação mental. Eu me 
lembro de uma frase de Nelson Rodrigues que diz: 
“Será que não há inocentes nem vítimas e que todos 

nós, afinal, somos culpados?”. Quer dizer, todos nós 
temos a nossa parcela de culpa?

Quero externar aqui também minha consterna-
ção e minha solidariedade às famílias que sofreram 
essa terrível perda. A dor não será superada jamais. 
Mas quero dizer que a perplexidade, as dúvidas e as 
ausências de explicações racionais não permitirão que 
se apague a lembrança de um crime que ficará para 
sempre inscrito na história deste País.

Mas aí vem a questão: o que fazer? Não há como 
ficarmos inertes, indiferentes a uma questão como essa, 
mas é neste momento que surgem inúmeras propostas. 
São propostas que pedem medidas para endurecer o 
sistema de proteção e de segurança da população.

Quero fazer coro aqui com inúmeros especialistas 
que deram entrevistas, nesse fim de semana, na mídia 
nacional, sobre esse crime de Realengo, dizendo que 
criar leis midiáticas, endurecer normas, aumentar os 
esquemas repressivos, propor novamente a lei do de-
sarmamento, tudo isso só terá efeito paliativo, não vai 
mudar a configuração que estamos vendo no País.

Sabemos, por experiências anteriores, que, de-
pois que passa a onda de indignação e de comoções 
públicas, como essa que vimos, tudo volta ao normal, 
até que a próxima tragédia aconteça e o clamor da opi-
nião pública faça todo o mundo querer achar e discutir 
uma saída novamente.

No Congresso Nacional, tanto na Câmara como 
no Senado, há centenas de projetos que tratam da 
violência escolar, buscando formas de coibi-la. Milha-
res de projetos sobre a violência tramitam nesta nossa 
Casa. Inclusive, um projeto meu, que tramita aqui, cria 
um sistema nacional de acompanhamento e combate à 
violência nas escolas. Esse projeto é de 2009 ainda.

Ontem, a Mesa do Senado se reuniu – a Senadora 
Marta estava lá, bem como os Líderes – e propôs algo 
que foi aprovado: um plebiscito sobre armas de fogo 
no País, como aquele referendo de 2005, que todos 
vivenciamos. Vamos gastar, pelo menos, meio milhão 
de reais numa ação contra a qual, naquela época, em 
2005, mais de 60% da população já se posicionou. Se 
nós, brasileiros, tivermos mudado de opinião e se, no 
plebiscito, todo o mundo disser que quer a proibição da 
comercialização de armas de fogo no País, acredito que 
isso é balela. Venho de Mato Grosso do Sul e sei que as 
armas entram pelas fronteiras. Há uma larga fronteira 
no País, e as armas vão continuar entrando aqui.

O que vamos fazer, então? Há o Estatuto do De-
sarmamento. Podemos modificá-lo, se necessário, e 
achar saídas para endurecer aquilo que for necessário. 
Acredito que as leis existentes são suficientes, desde 
que sejam, de fato, executadas neste País e que o Exe-
cutivo faça a sua parte também, não só investindo na 
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segurança pública financeiramente, mas também pro-
movendo a formação dos nossos policiais, a integração 
entre as Polícias, o fortalecimento, o acompanhamento 
e a fiscalização das nossas fronteiras. A Justiça também 
tem de fazer sua parte, tem de ser mais célere, mais 
ágil, mais eficiente, sem aceitar a impunidade.

Senadora Marta, o Instituto Teotônio Vilela, do 
meu Partido, levantou uma série de questões sobre 
violência em uma carta, na última sexta-feira. Ficamos 
sabendo que, dos 50.113 homicídios registrados em 
2008, que foi o ano-base...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Concedo-lhe mais dois minutos para concluir. 
É possível?

A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – 
MS) – Desse total de homicídios, 37% tiveram como 
vítimas pessoas com idade entre 15 e 24 anos. É a 
juventude que está morrendo neste País. E morre de 
maneira violenta: ou morre assassinada, ou morre em 
acidentes de trânsito, ou se suicida.

Essa cultura da violência, que está na base, ter-
mina atingindo situações limites, como a que vimos no 
caso de Realengo. Esse contexto dessa violência leva a 
extremismos, como estamos vendo, e estimula os tres-
loucados que andam por aí. Tudo isso se conecta.

A escola é o lugar por excelência da construção 
da democracia. Mais do que o lugar da cultura, do co-
nhecimento, dos ensinamentos técnicos, a escola é 
lugar de interação, de convívio humano, de integração 
social, de respeito ao próximo. É na escola onde se 
aprende a tolerância e se constrói a base da compre-
ensão do outro. É por isso, Srª Presidente...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS) 
– Vou concluir.

Por isso, não só a escola, mas o ambiente familiar 
e a escola, juntos, podem ajudar-nos a construir uma 
sociedade mais justa, consolidando, assim, o avanço 
de nosso processo civilizatório.

Os ensinamentos, a harmonia e, principalmente, 
a interação entre escola e família são fundamentais 
para que possamos construir este outro mundo: um 
mundo de paz, um mundo em que todos os brasileiros 
de bom coração, que é a grande maioria da população, 
possam mostrar que o nosso País é de paz, é um País 
benfazejo. Acredito que a educação para a paz tem de 
ser idealizada, discutida, proposta e, principalmente, 
executada em todas as nossas escolas.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senadora Marisa Serrano.

Com a palavra o Senador Francisco Dornelles, 
pela Liderança.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu quero, inicialmente, mostrar 
minha plena concordância com os argumentos apresen-
tados pela Senadora Marta Suplicy em artigo publicado, 
na Folha de S.Paulo, sobre o trem de alta velocidade.

Srs. Senadores, a votação da Medida Provisó-
ria nº 511, de 2010, que trata do projeto do trem de 
alta velocidade que ligará Campinas, em São Paulo, 
à cidade do Rio de Janeiro, reveste-se de grande im-
portância não somente pela magnitude dos recursos 
envolvidos, mas também por sua função estratégica 
no contexto do transporte brasileiro, especialmente do 
transporte de passageiros.

A linha atenderá a demanda de transporte público 
de uma área que concentra três dos mais importantes 
municípios do País, 20% da população e que é respon-
sável por um terço do PIB brasileiro. Toda essa região 
estará ligada por um meio de transporte seguro, veloz 
e com baixa emissão de poluentes. Estima-se que até 
40 milhões de passageiros poderão ser transportados, 
a cada ano, pelo trem de alta velocidade.

Srª Presidente, um projeto desse porte e dessa 
natureza nunca seria implantado, em nenhum lugar do 
mundo, sem a participação do Poder Público.

Ademais, a integração nacional é um dever do 
Estado, assim como a oferta de um sistema de trans-
porte público de qualidade, competitivo e moderno.

O trem de alta velocidade representa um aporte 
ao sistema de transporte nacional, e não uma inicia-
tiva que paralisará os outros investimentos no setor. 
Ressalto que estão programados, no PAC, investimen-
tos da ordem de mais de R$100 bilhões no setor de 
transporte como um todo.

A implantação do projeto do trem de alta veloci-
dade, nos termos propostos pelo projeto de conversão, 
vai contribuir para descongestionar o espaço aéreo das 
cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, facilitando 
o tráfego entre todos os pontos do Brasil e os Estados 
do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O trem de alta velocidade não é um projeto para 
beneficiar Rio e São Paulo, ele vai viabilizar o tráfego 
aéreo do Brasil, entre Rio e São Paulo.

A Câmara dos Deputados modificou para melhor 
o texto enviado pelo Governo: o BNDES ganhou mais 
proteção em relação aos recursos que investirá no trem 
de alta velocidade; e o projeto de lei de conversão in-
corporou o projeto que cria a Empresa de Transporte 
Ferroviário de Alta Velocidade – ETAV, estatal que será 
sócia do grupo que vencer o leilão do projeto.

Srª Presidente, o trem de alta velocidade tem im-
portância estratégica para o País e constitui uma mu-
dança de paradigma na prestação de serviços públicos 

245ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2011



Abril de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 11153 

de transporte de passageiros. Competitivo e eficiente, 
esse novo modal de transporte é uma sinalização clara 
de que o Brasil se moderniza com velocidade.

Srª Presidente, eu quero cumprimentá-la pelo 
seu relatório, pelo seu artigo. Estou certo de que nós 
vamos aprovar hoje essa importante medida provisória 
sobre o trem de alta velocidade.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Francisco Dornelles. Acre-
dito que o bom senso e a vontade de ousar nos levará 
à implementação de um projeto tão importante para o 
Brasil, não para daqui a quatro, cinco, dez anos, mas 
para o futuro. Obrigada pelas palavras.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, tenho 
o propósito hoje de dar entrada ao projeto de lei que 
dispõe sobre a instituição do Dia Nacional de Doen-
ças Raras.

Diz o texto:

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional de 

Doenças Raras, que será celebrado no último 
dia do mês de fevereiro.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Justamente fevereiro, Senador Paulo Paim, Se-
nadora Ana Amelia, Senadora Marinor, um mês raro, 
que ora tem 28 dias, ora tem 29 dias. Isso nos ajudará 
a memorizar que há doenças raras.

Trata o presente projeto de lei da instituição do 
Dia Nacional de Doenças Raras no Brasil. 

A iniciativa, que chegou às minhas mãos por in-
termédio da professora Adriana de Abreu Magalhães 
Dias, do Instituto Baresi, tem por objetivo inserir a co-
munidade brasileira nesse grande movimento mundial 
que instituiu o último dia do mês de fevereiro como data 
comemorativa de doenças raras. A instituição da data 
comemorativa tem por objetivo despertar a atenção de 
indivíduos, organizações de pacientes, profissionais de 
saúde, pesquisadores de drogas medicamentosas e 
autoridades de saúde pública para as doenças raras, 
que afetam a vida de mais de 13 milhões de brasilei-
ros, ou seja, aproximadamente 6% dos 191 milhões 
de brasileiros e brasileiras. 

Sobre o critério de instituição de datas come-
morativas, a Lei nº 12.345, de 2010, estabelece que 
a alta significação da data deve se definida “por meio 
de consultas e audiências públicas” realizadas por “or-

ganizações e associações legalmente reconhecidas e 
vinculadas aos segmentos interessados”. Para esse 
projeto, anexo resultado de consultas e estudos formu-
lados no segmento pelo Instituto Baresi, cujos tópicos 
principais passo a discorrer na sequência. Além disso, 
avalio que seria de todo interessante realizarmos, no 
âmbito desta Casa, audiências públicas para instruir 
essa matéria e, desde logo, indico para expositores: 
Cláudio Santili, da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo; Adriana Dias e Marcelo Seiko Higa, do Institu-
to Baresi; Martha Carvalho, da Aliança Brasileira de 
Genética; Kátia Ogawa, da Associação Brasileira de 
Osteogenesis Imperfecta – justamente a doença que 
afeta a Srª Adriana Dias, que foi quem me trouxe essa 
proposição que achei altamente relevante –; Jô Nunes, 
da Associação Brasileira da Síndrome de Williams; 
Isaias Dias, do Coletivo das Pessoas com Deficiên-
cia – São Paulo; Carlos Eduardo Danilevicius Tenório 
e Eni Maria da Silva, do Superando Lúpus; Abraham 
Goldstein, da Associação Beneficente e Cultural B’nai 
B’rith; Marly Santos, da Rede Mulher com Deficiência; 
Lilian Manzalli, da Associação Neurofibromatose de São 
Paulo; Taise Cadore, da Associação Brasil Huntington; 
Tatiana Mesquita e Silva, da Abrela; Marcos Teixeira, do 
Grupo de Estudos de Doenças Raras; Adriana Akemi 
Rastelli Ueda, da Associação Comunidade Síndrome 
de Angelman; Merula Stegall, da Associação Brasileira 
de Talassemia (Abrasta); e Rogério Lima, presidente 
da Associação Maria Vitória de Doenças Raras, que, 
justamente hoje, nos visita, ao lado da Srª Cristina Sa-
liba, diretora-secretária dessa instituição. Eles estão na 
tribuna de honra, Srª Presidente.

Sejam muito bem-vindos aqui!
Aliás, justamente a Amavi, informaram-me o Sr. Ro-

gério Lima e a Srª Cristina Saliba, promoverá, em 2012, 
o 1º Congresso Ibero-americano sobre Doenças Raras, 
a ser realizado em Brasília e que deverá contar com todo 
o nosso apoio, justamente porque tem um propósito se-
melhante à instituição do Dia das Doenças Raras.

Do estudo e das consultas, recolho as informações 
de que uma doença rara é uma patologia que ocorre 
com pouca frequência no geral da população. Para ser 
considerada rara, cada doença específica não pode afe-
tar mais de um número limitado de pessoas de toda a 
população. Na Europa, a definição para doenças raras 
abarca as que atingem um em cada dois mil cidadãos. 
Nos Estados Unidos, são consideradas raras as doen-
ças que atingem menos de duzentos mil indivíduos. No 
Japão, a definição jurídica de uma doença rara é a que 
afeta menos de cinquenta mil pacientes no país, ou cer-
ca de uma em duas mil e quinhentas pessoas.

Individualmente, cada uma das patologias ti-
das como raras compromete menos de uma em cada 
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duas pessoas, mas é preciso salientar: há mais de 
cinco mil doenças raras identificadas. A etiologia das 
doenças raras é diversificada: a grande maioria delas 
é de origem genética (80%), mas doenças degenera-
tivas, autoimunes, infecciosas e oncológicas também 
podem originá-las.

Apesar das dificuldades causadas pelas doenças 
raras, inúmeras pessoas com essas doenças presta-
ram e prestam grandes contribuições para a Humani-
dade. Como exemplo, cito o Presidente John Fitzgerald 
Kennedy, com a doença de Crohns; o físico Stephen 
Hawkings, aquele que nos ensinou sobre a origem 
do universo em seus livros, que são best-sellers em 
todo o mundo, e que é portador de esclerose lateral 
aminotrófica; o músico Seal, com lúpus infantil; o ator 
Michael J. Fox, com a doença de Huntingtons; o me-
dalhista olímpico Doug Herland, com Osteogenesis 
Imperfecta; e a aviadora Jessica Cox, que, por uma 
doença congênita, nasceu sem os braços. Estes são 
exemplos de pessoas que, embora sendo portadoras 
de algumas dessas doenças raras, conseguiram supe-
rar tantos obstáculos e realizar ações de extraordinário 
reconhecimento em todo o mundo.

As sequelas causadas pelas doenças raras são 
responsáveis pelo surgimento de cerca de 30% das 
deficiências (que podem ser física, auditiva, visual, 
cognitiva, comportamental ou múltipla, a depender de 
cada patologia). A dificuldade no tratamento médico 
começa com a falta de um mapeamento nacional des-
sas pessoas. A baixa incidência das doenças raras no 
Brasil, quando comparado com outros países, leva à 
suspeita de que muitos casos simplesmente não são 
diagnosticados, em especial em regiões historicamente 
não incluídas, como a Norte e a Nordeste. Dados in-
ternacionais apontam que a mortalidade infantil entre 
pessoas com doenças raras chega a 30% em países 
desenvolvidos. Esse percentual pode ser ainda mais 
alto no Brasil, uma vez que essas crianças não recebem 
o tratamento adequado. Dados concretos embasariam 
o desenvolvimento de uma abordagem coerente das 
necessidades dessa parcela da população.

Estudos recentes efetuados pela Eurordis, or-
ganização que auxilia pessoas com doenças raras 
na União Europeia, comparou dados de oito doenças 
raras em 17 países europeus (num universo de seis 
mil doentes e familiares), mostrando que 25% dos do-
entes inquiridos esperaram de cinco a 30 anos entre 
o aparecimento dos sintomas iniciais e o diagnóstico 
definitivo. Estima-se que, no Brasil, a dificuldade de 
diagnóstico e tratamento seja ainda maior.

Tanto o diagnóstico quanto o tratamento são 
dificultados pela falta de conhecimento sobre essas 
doenças e de protocolos de atendimento específicos. 

Faltam, ainda, profissionais especializados, capazes 
de entender as implicações dos tratamentos em um 
corpo com características especiais. Isso leva ao agra-
vamento de sintomas e sequelas. Muitas vezes, as 
pessoas com doenças raras ou as associações que 
as congregam é que são responsáveis por localizar e 
traduzir as pesquisas mais recentes sobre sua pato-
logia, encaminhando-as para seus médicos.

As pessoas com doenças raras enfrentam gigan-
tescas dificuldades sociais, cujas barreiras são muitas 
vezes intransponíveis. O preconceito contra os sintomas 
físicos pouco comuns dessas patologias é frequente, 
assim como a visão assistencialista que considera es-
ses indivíduos um peso para a sociedade e não uma 
parte integrante dela. Muitos acabam isolados social-
mente devido à falta de estrutura adequada às suas 
necessidades específicas em escolas, universidades, 
locais de trabalho e centros de lazer. A maioria das pes-
soas com doenças raras não tem acesso às condições 
necessárias para atingir seu pleno potencial.

Em 28 de fevereiro de 2011, comemorou-se o 
quarto Dia Mundial de Doenças Rara, quando asso-
ciações em mais de 40 países trabalharam para au-
mentar a conscientização da sociedade ao redor do 
tema “Raro porém igual”. Atuando simultaneamente ao 
redor do mundo, as vozes de pessoas com doenças 
raras serão ouvidas mais claramente.

Para aprofundar o estudo dessas questões e 
estabelecer, em melhores condições, a cidadania das 
pessoas com doenças raras é preciso contemplá-las 
em todas as discussões a respeito de suas necessi-
dades. Com esse grande objetivo em mente, iniciamos 
este caminho, apresentando e solicitando o apoio para 
a aprovação desse projeto de lei que estabelece o Dia 
Nacional de Doenças Raras.

Vamos fazer valer a frase da saudosa Professora 
Drª Rita Amaral, da USP: “Nós podemos se nos unir-
mos! Temos que exigir tudo aquilo a que temos direito 
com a serenidade intransigente que nos diferencia”.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP.) – Obrigada, Senador Suplicy.
Quero saudar os alunos do curso de Direito da 

Faculdade Sudeste Goiano, de Pires do Rio, Goiás. 
Bem-vindos à nossa Casa!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP.) – Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO No 159, DE 2011

Dispõe sobre a instituição do Dia Na-
cional de Doenças Raras. 
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica instituído o Dia Nacional de Doen-

ças Raras, que será celebrado no último dia do mês 
de fevereiro.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Trata o presente projeto de lei da instituição do Dia 
Nacional de Doenças Raras no Brasil. A iniciativa, que 
chegou às minhas mãos por intermédio da Professora 
Adriana de Abreu Magalhães Dias, do Instituto Baresi, 
tem por objetivo inserir a comunidade brasileira nesse 
grande movimento mundial que instituiu o último dia do 
mês de fevereiro como data comemorativa de doenças 
raras. A instituição da data comemorativa tem por ob-
jetivo despertar a atenção de indivíduos, organizações 
de pacientes, profissionais de saúde, pesquisadores 
de drogas medicamentosas e autoridades de saúde 
pública para as doenças raras que afetam a vida de 
mais de 13 milhões de brasileiros. 

Sobre o critério de instituição de datas comemo-
rativas, a Lei no 12.345, de 2010, estabelece que a alta 
significação da data deve ser definida “por meio de con-
sultas e audiências públicas” realizadas por “organiza-
ções e associações legalmente reconhecidas e vincu-
ladas aos segmentos interessados”. Para este projeto, 
anexo resultado de consultas e estudos formulados no 
segmento pelo Instituto Baresi (http://institutobaresi.wor-
dpress.com/), cujos tópicos principais passo a discorrer 
na sequência. Além disso, avalio que seria de todo inte-
ressante realizarmos, no âmbito desta Casa, audiências 
públicas para instruir esta matéria e, desde logo, indico 
para expositores: Cláudio Santili, da Santa Casa de Mi-
sericórdia de São Paulo; Adriana Dias e Marcelo Seiko 
Higa, do Instituto Baresi; Martha Carvalho, da Aliança 
Brasileira de Genética; Katia Ogawa, da Associação 
Brasileira de Osteogenesis Imperfecta; Jô Nunes, da 
Associação Brasileira da Síndrome de Williams; Isaias 
Dias, do Coletivo das Pessoas com Deficiência – São 
Paulo; Carlos Eduardo Danilevicius Tenório e Eni Maria 
da Silva, do Superando Lúpus; Abraham Goldstein, da 
Associação Beneficente e Cultural B´nai B´rith; Marly 
Santos, da Rede Mulher com Deficiência; Lilian Man-
zalli, da Associação Neurofibromatose de São Paulo; 
Taise Cadore, da Associação Brasil Huntington (ABH); 
Tatiana Mesquita e Silva, da ABRELA; Marcos Teixeira, 
do Grupo de Estudos de Doenças Raras; Adriana Akemi 
Rastelli Ueda, da Associação Comunidade Síndrome de 
Angelman; Merula Stegall, da Associação Brasileira de 
Talassemia (ABRASTA); e Rogério Lima, da Associação 
Maria Vitória de Doenças Raras.

Do estudo e das consultas, recolho as informa-
ções de que uma doença rara é uma patologia que 
ocorre com pouca frequência no geral da população. 
Para ser considerada rara, cada doença específica não 
pode afetar mais de um número limitado de pessoas 
de toda a população. Na Europa, a definição para do-
enças raras abarca as que atingem um em cada dois 
mil cidadãos (Regulamento CE sobre Medicamentos 
Órfãos). Nos EUA, são consideradas raras as doenças 
que atingem menos de duzentos mil indivíduos. No Ja-
pão, a definição jurídica de uma doença rara é a que 
afeta menos de cinquenta mil pacientes no país, ou 
cerca de uma em duas mil e quinhentas pessoas.

Individualmente, cada uma das patologias tidas 
como raras compromete menos de uma em cada duas 
pessoas, mas é preciso salientar: há mais de cinco 
mil doenças raras identificadas. A etiologia das doen-
ças raras é diversificada: a grande maioria delas é de 
origem genética (80%), mas doenças degenerativas, 
autoimunes, infecciosas e oncológicas também podem 
originá-las. Apesar das dificuldades causadas pelas 
doenças raras, inúmeras pessoas com essas doen-
ças prestaram e prestam grandes contribuições para 
a humanidade. Como exemplo, cito o Presidente John 
Fitzgerald Kennedy, com a doença de Crohns, o físico 
Stephen Hawkings, com esclerose lateral amiotrófica, 
o músico Seal, com lúpus infantil, o ator Michael J. Fox, 
com a doença de Huntingtons, o medalhista olímpico 
Doug Herland, com osteogênese imperfecta e a avia-
dora Jessica Cox que, por uma doença congênita, 
nasceu sem os braços.

As sequelas causadas pelas doenças raras são 
responsáveis pelo surgimento de cerca de 30% das 
deficiências (que pode ser física, auditiva, visual, cog-
nitiva, comportamental ou múltipla, a depender de 
cada patologia). A dificuldade no tratamento médico 
começa na falta de um mapeamento nacional dessas 
pessoas. A baixa incidência das doenças raras no 
Brasil, quando comparada com outros países, leva à 
suspeita de que muitos casos simplesmente não são 
diagnosticados, em especial em regiões historicamente 
não incluídas, como a Norte e a Nordeste. Dados in-
ternacionais apontam que a mortalidade infantil entre 
pessoas com doenças raras chega a 30% em países 
desenvolvidos. Este percentual pode ser ainda mais alto 
no Brasil, uma vez que essas crianças não recebem o 
tratamento adequado. Dados concretos embasariam 
o desenvolvimento de uma abordagem coerente das 
necessidades desta parcela da população. 

Estudos recentes efetuados pela EURORDIS, or-
ganização que auxilia pessoas com doenças raras na 
União Européia (EU), comparou dados de oito doenças 
raras em dezessete países europeus, (num universo 
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de seis mil doentes e familiares), mostrando que 25% 
dos doentes inquiridos esperou de 5 a 30 anos entre 
o aparecimento dos sintomas iniciais e o diagnóstico 
definitivo. Estima-se que, no Brasil, a dificuldade de 
diagnóstico e tratamento seja ainda maior.

Tanto o diagnóstico quanto o tratamento são 
dificultados pela falta de conhecimento sobre essas 
doenças e de protocolos de atendimento específicos. 
Faltam, ainda, profissionais especializados, capazes 
de entender as implicações dos tratamentos em um 
corpo com características especiais. Isto leva ao agra-
vamento de sintomas e sequelas. Muitas vezes, as 
pessoas com doenças raras ou as associações que 
as congregam é que são responsáveis por localizar e 
traduzir as pesquisas mais recentes sobre sua pato-
logia, encaminhando-as para seus médicos.

As pessoas com doenças raras enfrentam gigan-
tescas dificuldades sociais, cujas barreiras são muitas 
vezes intransponíveis. O preconceito contra os sintomas 
físicos pouco comuns dessas patologias é frequente, 
assim como a visão assistencialista que considera estes 
indivíduos um peso para a sociedade e não uma parte 
integrante dela. Muitos acabam isolados socialmente, 
devido à falta de estrutura adequada à suas necessi-
dades específicas em escolas, universidades, locais de 
trabalho e centros de lazer. A grande maioria das pes-
soas com doenças raras não têm acesso às condições 
necessárias para atingir seu pleno potencial.

Em 28 de fevereiro de 2011, comemorou-se o 4º 
Dia Mundial de Doenças Raras, quando associações 
em mais de 40 países trabalharam para aumentar a 
conscientização da sociedade ao redor do tema “Raro 
porém igual”. Atuando simultaneamente ao redor do 
mundo, as vozes de pessoas com doenças raras serão 
ouvidas mais claramente. 

Para aprofundar o estudo dessas questões e 
estabelecer, em melhores condições, a cidadania das 
pessoas com doenças raras é preciso contemplá-las 
em todas as discussões a respeito de suas necessi-
dades. Com este grande objetivo em mente, iniciamos 
este caminho, apresentando e solicitando o apoio para 
aprovação deste projeto de lei que estabelece o Dia 
Nacional de Doenças Raras, a ser comemorado, como 
em todo o mundo, no último dia do mês de fevereiro.

Vamos fazer valer a frase da saudosa Prof. Dra. 
Rita Amaral, da USP: “Nós podemos, se nos unirmos! 
Temos que exigir tudo aquilo a que temos direito com 
a serenidade intransigente que nos diferencia”. – Se-
nador Eduardo Suplicy.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP.) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP.) – Há expediente que passo a ler.

Nos termos do art. 23 e § 1º da Resolução nº 
20, de 1993, indico os Senadores Humberto Costa, 
Wellington Dias e José Pimentel como membros titu-
lares, e os Senadores Anibal Diniz e Valter Pinheiro e 
a Senadora Angela Portela como membros suplentes, 
para integrarem o Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar. Senador Humberto Costa, Líder do PT e do 
Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 29/2011 – GLDPT

Brasília, 11 de abril de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 23, § 1º da Resolução nº 20, 

de 1993 indico os Senadores Humberto Costa, Welling-
ton Dias e José Pimentel como membros titulares, os 
Senadores Aníbal Diniz, Walter Pinheiro e a Senadora 
Ângela Portela como membros suplentes para integra-
rem o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Atenciosamente, – Senador Humberto Costa, 
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo

 SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP.) – Nos termos regimentais, comunico a indicação 
do Senador Lobão Filho para a titularidade, em vaga 
anteriormente ocupada pelo Senador Gilvam Borges, 
no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Na oportunidade, renovo os votos. – Senador 
Renan Calheiros, Líder do PMDB.

É o seguinte o ofício:

Of. GLPMDB nº 112/2011

Brasília, 13 de abril de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Lobão Filho, para a 
titularidade, em vaga anteriormente ocupada pelo Se-
nador Gilvam Borges, no Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar.

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

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP.) – Os expedientes serão encaminhados à 
publicação.

Com a palavra o Senador Paulo Paim, para uma 
comunicação inadiável.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, nestes 
cinco minutos destinados à comunicação parlamen-
tar, quero fazer dois registros rápidos. O primeiro é 
que recebi da família do ex-Deputado Federal, já fale-
cido, Floriceno Paixão, o livro A Previdência Social 
em Perguntas e Respostas. Portanto, ao fazer este 
registro, homenageio aquele que foi o autor da lei que 
garantiu o 13º salário em nosso País.

Fica aqui um abraço a seu filho Luiz Antônio Pai-
xão por essa obra, a qual ele também assina e que já 
está na 42ª edição; também um abraço à filha do Dr. 
Floriceno, a Srª Ana Maria Paixão.

Floriceno, ao fazer essa obra inesquecível, que 
é publicada pela 42ª vez, saiu do formalismo, usando 
a forma comentada em perguntas e respostas sobre 
a nossa Previdência.

No texto de apresentação, assinado pelos seus 
familiares, diz:

Nos servimos, então, [dessa obra] para 
prestar uma homenagem singela, porém re-
vestida da mais pura sinceridade, a este ci-
dadão que sempre lutou para melhorar a vida 
de todos os brasileiros, desde seu primeiro 
mandato legislativo federal, em 1959.

Faço essa referência ao saudoso Floriceno Pai-
xão, porque foi com ele que eu aprendi, na Assembleia 
Nacional Constituinte, a dar os primeiros passos aqui 
no Congresso Nacional. Tem uma frase dele, Senador 
Pimentel, da qual jamais vou me esquecer. Ele dizia-me 
sempre: “Deputado Paim, entenda que, entre o ideal e 
o possível, há uma distância – V. Exª até tem me dito 
isso algumas vezes –. Saiba que o projeto bom não é 
o projeto sonhado, é o projeto avançado, é o projeto 
aprovado onde se deu alguns passos para atingir o 
objetivo final”. Faço essa referência pelo bom-senso e 
equilíbrio do nosso inesquecível Floriceno Paixão.

Para concluir, Srª Presidenta, quero também regis-
trar que estive na Universidade do Vale dos Sinos, em 
Novo Hamburgo, assistindo a uma palestra de professo-
res e articuladores da chamada Associação de Lesados 
Medulares do Rio Grande do Sul – Leme. É um projeto 
bonito, pioneiro, e que pretende sensibilizar a sociedade 
brasileira para os altos índices de acidentes no trânsito, 
responsáveis por milhares de mortes todos os anos.

O Instituto Leme liga-se a uma ação preventiva e 
seu referido projeto pretende envolver estudantes de 
todo País, de todos os níveis, promovendo mudanças 
de atitudes e comportamento que privilegiem o cui-
dado à vida. O público alvo desse projeto são princi-

palmente adolescentes, que vão de 12 a 16 anos. É 
uma outra opção. 

O projeto avança na divulgação e na montagem 
de jogos educativos, via Internet, que buscam a cons-
trução de uma política de paz, de combate à violência 
e de uma sociedade harmoniosa, solidária. 

Eles entendem que esse projeto, que virão apresentar 
aqui na Comissão de Direitos Humanos – aqui eu termino, 
Presidenta –, poderá ser um instrumento de combate à 
violência junto à nossa juventude em todo o País, não só 
nas escolas, como nas ruas e também no trânsito. 

Na audiência pública, vamos aprofundar o de-
bate sobre a importância desses chamados jogos na 
Internet, que dão uma luz para nós todos que busca-
mos caminhos para combater a violência em todos 
os lugares. 

Era isso, Srª Presidenta. 
Considere na íntegra os dois pronunciamentos, 

porque eu apenas comentei ambos. 
Obrigado. 

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é com satisfação que registro o recebi-
mento do livro “A Previdência Social em perguntas e 
respostas” de autoria do ex-deputado federal, Floriceno 
Paixão, em parceria com Luiz Antonio Paixão.

A obra, que já está na sua 42ª edição, me foi 
entregue pela filha do Drº Floriceno, a senhora Ana 
Maria Paixão. 

A idéia do saudoso Floriceno, desde a primeira edi-
ção, foi levar ao leitor o conhecimento da matéria previden-
ciária de forma acessível, sem rigorismo ou formalismo, 
esclarecendo o tema com fundamento na legislação.

O livro está no esquema de perguntas e respos-
tas, pois é através dessa forma simples que o leitor 
leigo encontrará maior facilidade para a compreensão 
de um assunto para ele complexo e confuso.

O texto da apresentação é assinado pelos fami-
liares e diz:

Nos servimos, então, para prestar uma homena-
gem singela, porém revestida da mais pura sinceridade, 
a este cidadão que sempre lutou para melhorar a vida 
de todos os brasileiros, desde seu primeiro mandato 
legislativo federal, em 1959, na antiga capital.

Sr. Presidente, o meu sempre amigo Floriceno 
Paixão nos deixou no dia 24 de fevereiro de 2011, aos 
91 anos de idade.

Sempre que tenho oportunidade, seja em pales-
tras ou seminários, eu lembro que a Lei do 13º Salário 
sancionada em 1963, pelo então presidente João Bel-
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chior Marques Goulart (Jango), foi originária de projeto 
de lei de Floriceno Paixão. Sem dúvida uma das maio-
res conquistas dos trabalhadores brasileiros. 

A sua atuação no parlamento foi voltada principal-
mente para as questões previdenciárias e trabalhistas. 

Sua voz foi incansável na defesa do patrimônio 
nacional, da reforma agrária e do direito de sindicali-
zação dos servidores públicos. 

Tive a honra de estar ao seu lado durante os tra-
balhos da Assembléia Nacional Constituinte de 1988. 
Foi ali que aprendi a respeitá-lo ainda mais pelo seu 
caráter, sua honradez e seu espírito de justiça social. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Associação dos Lesados Medulares do 
Rio Grande do Sul (LEME), com sede em Novo Ham-
burgo, no Vale do Rio dos Sinos, lançou em fevereiro 
de 2011, um projeto pioneiro em que pretende cons-
cientizar e sensibilizar a sociedade brasileira para os 
altos índices de acidentes no trânsito, responsáveis por 
centenas de milhares de mortes todos os anos.

O projeto será desenvolvido em sessenta esco-
las, públicas e privadas, de vinte municípios da região 
metropolitana e do noroeste do estado.

Segundo dados de sítios da internet sobre esta-
tísticas de trânsito, como o do DENATRAN (Departa-
mento Nacional de Trânsito), somente em 1997 ocor-
reram 113,4 acidentes com vítimas (mortos e feridos) 
para cada 10 mil veículos no Brasil. 

No ano seguinte, entrou em vigor o novo Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) e a queda foi substancial: 
84,8 acidentes com vítimas/10 mil veículos. 

Mas já em 1999 as ocorrências com vítimas volta-
ram ao mesmo patamar, atingindo 116,5 acidentes/10 
mil carros. 

O intuito da LEME, liga-se a uma ação preventiva 
e seu referido projeto pretende envolver estudantes e 
pais, promovendo mudanças de atitudes e comporta-
mentos que privilegiem o cuidado com a vida.

O público alvo do projeto, principalmente, está 
entre adolescentes a partir dos 12 anos, fase em que o 
ser humano começa a se preparar para a vida adulta

Entre outras ações, o projeto prevê o desenvol-
vimento de vídeos games educativos, que simulem 
situações onde o jogador deve evitar acidentes ou 
destruições ao invés de provocá-las.

Sr. Presidente, essa ação da LEME demonstra 
que a entidade não preocupasse apenas com a rea-
bilitação física das pessoas que ela atende, mas tam-
bém com a elaboração de medidas destinadas a evitar 
as lesões.Por isso, eu gostaria de parabenizá-los pela 

bela iniciativa que tenho certeza servirá de modelo a 
todo o Brasil. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Paulo Paim. Será seguido 
o Regimento.

Quero saudar os alunos do 4º ano do Ensino 
Fundamental da Escola de Administração Fazendária 
de São Sebastião, aqui do Distrito Federal. 

Bem-vindos!
Agora, vamos dar a palavra ao Senador Randolfe 

Rodrigues. (Pausa.) 
Não se encontrando S. Exª presente no momento, 

concedo a palavra ao Senador José Pimentel. 
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta desta sessão, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, a nossa cidade de Fortaleza completa hoje, 
neste 13 de abril, 285 anos. 

Nossa cidade é a quinta população do Brasil, a 
quinta cidade mais populosa do Brasil, e é a sexta re-
gião metropolitana mais populosa do Brasil. Uma cida-
de desse porte tem muitos problemas, e não poderia 
ser diferente, mas também já foram construídas muitas 
soluções. E a nossa Prefeita Luizianne Lins é quem nos 
conduz. Com a nossa Prefeita, a Senadora Marta Suplicy 
teve a oportunidade de estar em vários momentos e, 
quando Ministra do Turismo, ajudou bastante na solução 
de graves problemas urbanísticos da nossa cidade. 

Essa cidade está de parabéns! O seu povo, as 
nossas famílias, as famílias cearenses, os brasileiros 
que ali chegam, principalmente porque a Luizianne 
Lins tem feito uma inversão muito forte na forma de 
governar, cuidando bem do seu povo, desenvolvendo 
políticas de inclusão social e com um olhar muito forte 
para o setor educacional. 

O setor educacional de Fortaleza é um dos me-
lhores do Brasil, seja a rede pública ou a rede privada, 
incluindo aí creche, pré-escola, ensino fundamental, 
ensino médio e nossas universidades. 

Se observarmos nos vários concursos públicos que 
são feitos no Brasil, a presença do cearense é muito forte 
em todos os sentidos, em todos os ângulos, fruto exata-
mente dessa bela rede de educação desenvolvida em 
Fortaleza, principalmente envolvendo o setor público.

No setor público, a nossa Prefeita Luizianne Lins, 
após sua posse, em 2005, ela já reformou 239 esco-
las; outras 49 foram ampliadas e 31 foram construídas, 
com mais 49 unidades adquiridas, chegando a mais 
de 900 salas de aula hoje somente na rede pública 
municipal. Temos também ali toda uma rede pública 
de ensino profissionalizante e também de universida-
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des. A Prefeitura também teve o cuidado de instalar 
228 bibliotecas, 221 laboratórios de informática com 
Internet e banda larga e adquiriu ainda 263 mil novos 
livros para as nossas bibliotecas, fazendo uma grande 
estrutura na rede pública de Fortaleza.

O cuidado com as crianças também fez com que 
o número de creches dobrasse nesse período. Saímos 
de 55 para 137 já em pleno funcionamento em 2011.

No setor da saúde, também Fortaleza tem se des-
tacado bastante. O principal hospital de atendimento 
do Estado do Ceará, que acolhe também os Estados 
próximos, é o Instituto Dr. José Frota, o nosso IJF. Esse 
instituto tem uma rede, uma capilaridade e uma capa-
cidade de atendimento muito grande, com excelentes 
profissionais. Além disso, a nossa Prefeita já reformou 
88 postos de saúde e adquiriu mais cinco unidades, ali 
sendo ampliadas. Nesse processo, com as ações da 
nossa Prefeitura, são mais 39 postos que passaram a 
funcionar no terceiro turno e 21 deles também duran-
te os finais de semana, como forma de atendimento 
integral e pleno para as nossas famílias.

Hoje a nossa rede de saúde pública municipal 
tem mais de 5 mil profissionais, envolvendo desde os 
agentes comunitários de saúde até as especialidades 
mais importantes da saúde pública brasileira.

Além disso, temos 232 equipes de saúde bocal 
para que possamos atender bem a nossa criançada, a 
nossa juventude e também os homens e as mulheres 
do Estado. Essa maneira de conduzir o setor de saúde 
pública em Fortaleza levou também a nossa Prefeita 
a criar três centros de atendimento psicológico, além 
dos que já existiam, chegando hoje a 14 unidades na 
região metropolitana e na nossa Fortaleza.

A maior conquista na área de saúde, no entanto, 
é a redução da mortalidade infantil. Comparando com 
a mortalidade em 2004, já tivemos uma redução de 
59% na mortalidade infantil e de 52% na mortalidade 
das nossas gestantes.

Outra grande preocupação dessa cidade metro-
politana é com o sistema de transporte coletivo. Aquela 
cidade, que será uma das subsedes da Copa do Mundo 
de 2014, tem todo o olhar para o transporte coletivo, 
desde o atendimento imediato à nossa população como 
também com esse olhar voltado para 2014.

Exatamente por isso, o nosso Município está fa-
zendo um conjunto de investimentos para reduzir os 
custos do transporte coletivo e melhorar o seu atendi-
mento, fazendo uma série de investimentos para que 
possamos ter um transporte urbano mais eficiente, 
mais eficaz e com melhores condições. Ao mesmo 
tempo, implantou a chamada Tarifa Social, que vigora 
nos feriados e nos finais de semana com um valor bem 

diminuto como forma de estimular o deslocamento das 
famílias na nossa Fortaleza.

Esta gestão também tem um olhar muito grande 
voltado para o setor habitacional. Ali já foram investi-
dos, durante a gestão Luizianne Lins, mais de R$247 
milhões no setor habitacional, numa forte parceria com 
o Governo Federal e principalmente com o programa 
Minha Casa Minha Vida.

Já foram entregues mais de 4 mil moradias po-
pulares, beneficiando em torno de 25 mil pessoas na 
nossa Fortaleza. E estamos construindo mais cinco mil 
novas moradias, que deveremos entregar até o final de 
2012, beneficiando também algo em torno de 30 mil 
pessoas nessa ampliação que ali estamos fazendo.

A nossa Prefeitura tem tido também uma preo-
cupação com a cultura, criando espaços, construin-
do nossos centros urbanos de cultura, arte, ciência 
e esporte. Já entregamos o da Barra do Ceará, que 
era uma das regiões da nossa cidade carente desse 
equipamento, e estamos construindo dois outros que 
queremos entregar também até o final de 2012.

Outra grande preocupação: nós temos ali, em 
Fortaleza, um grande bairro, chamado Pirambu, que há 
mais de 40 anos tem gravíssimos problemas de sanea-
mento básico, habitação e, principalmente, urbanização. 
A nossa Prefeitura está fazendo um grande projeto de 
urbanização nessa região, com o nome Projeto Vila do 
Mar. Nesse projeto são 1.434 novas habitações, além 
dessas que nós falamos que estão sendo feitas. Estão 
sendo construídos cinco quilômetros de orla marítima, 
calçadões, ciclovias, anfiteatro, iluminação pública, 
rede de drenagem, quadras de esporte, praças, quios-
ques padronizados, além de um equipamento que vai 
beneficiar em torno de 300 mil pessoas. Era uma das 
regiões mais sofridas da nossa Fortaleza. 

Esta cidade, que será um das subsedes da Copa 
do Mundo, também está se antecipando e recuperan-
do o ginásio poliesportivo Presidente Vargas, que é o 
nosso estádio da cidade de Fortaleza. Esse estádio 
já está num processo muito adiantado. Até a metade 
de 2011 nós o entregaremos totalmente reformulado, 
com o acompanhamento da FIFA, para ser um dos 
instrumentos para acolher e ajudar na Copa de 2014. 
Ao lado disso, temos outro grande estádio também 
sendo reformado, o Castelão, que é o estádio princi-
pal do nosso Estado para ser arena sede da Copa do 
Mundo, também já no processo de licitação, para que 
possamos chegar em 2014, naquela bela cidade, com 
excelente rede de hotéis, uma excelente estrutura de 
saúde, excelentes equipamentos de educação e com 
a infraestrutura voltada para as nossas famílias. 

Temos ainda um problema gravíssimo a resolver 
que é a questão da segurança pública. Temos muita 
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violência, a exemplo no resto do Brasil. Mas ali o nos-
so Governador Cid Ferreira Gomes, com todo o apoio 
do Estado do Ceará, criou o Ronda do Quarteirão, 
uma experiência positiva que nós queremos discutir 
nas comissões permanentes que estão sendo delibe-
radas nesta Casa para enfrentar o grave problema da 
violência no Brasil. 

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Srª 
Presidente, para concluir, eu quero dar como lido o 
nosso pronunciamento, porque ele é bastante extenso. 
Ao mesmo tempo, agradeço a paciência de V. Exª em 
nos conceder um pouco mais de tempo.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, hoje a cidade de Fortaleza, no estado 
do Ceará, completa 285 anos. Essa data, por si só, já 
seria digna de grandes comemorações. Mas Fortaleza 
tem muito mais a festejar! O trabalho desenvolvido em 
sua gestão urbana nos indica um futuro alvissareiro 
para a capital cearense.

A pujança de seus números impressiona. Segun-
do o IBGE, os mais de 3 milhões e 600 mil habitantes 
em sua Região Metropolitana a tornam a sexta mais 
populosa do Brasil no segmento, sendo a segunda da 
Região Nordeste. É a capital com a maior densidade 
demográfica do País, fruto de sua geografia única e 
acolhedora, que atrai pessoas do interior do Estado e 
de regiões próximas em busca de trabalho e melhores 
condições de vida. 

Ainda segundo o IBGE, no quesito econômico, pos-
sui o décimo quinto maior PIB municipal do Brasil e segun-
do do Nordeste, com cerca de 28,3 bilhões de reais.

Nos últimos anos, sob a administração da nossa 
companheira, Prefeita Luizianne Lins, e da atuação 
conjunta com os governos federal e estadual, a cidade 
transformou-se num canteiro de obras. A nossa Prefeita 
conduz, desde 2005, uma administração que inverteu 
as prioridades e optou por cuidar das pessoas com 
obras e serviços voltados para os mais humildes.

Mas não é só isso! Com uma gestão transparen-
te no uso dos recursos públicos, a Prefeitura também 
investiu em grandes obras e reformas estruturantes 
enfrentando problemas históricos da cidade, benefi-
ciando toda a população.

Com ênfase absoluta na questão social e no cui-
dado com as pessoas, acima de tudo, os programas 
sociais financiados pela União e geridos, localmente, 
pela prefeitura possibilitaram a melhoria na qualidade 

de vida dos seus habitantes, principalmente aqueles 
historicamente segregados.

Na área da educação, por exemplo, a Prefeitura 
de Fortaleza vem investindo na qualidade do sistema 
municipal de ensino. Hoje, a capital do Ceará possui 
a terceira maior rede pública de ensino do país, atrás 
apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

– Foram reformadas 239 escolas, 48 foram ampliadas, 
31 foram construídas e com mais 49 unidades 
adquiridas chega-se a um total de 900 novas 
salas de aula.

– A Prefeitura ainda instalou 228 bibliotecas, 221 labo-
ratórios de informática com internet banda larga 
e adquiriu 263 mil novos livros para o sistema 
municipal de ensino.

– O cuidado com as crianças fez com que o número 
de creches dobrasse, passando de 55 em 2005 
para 137 unidades em 2011.

Já na área da saúde, nunca houve tanto inves-
timento na qualidade da infraestrutura e dos serviços 
do setor.

– Foram reformados 88 postos de saúde; 5 novas uni-
dades foram ampliadas.

– Além disso, graças às ações da nossa Prefeitura, 
39 postos passaram a funcionar no terceiro turno 
ficando abertos até as 21 horas. 24 unidades de 
saúde ficam abertas nos finais de semana pos-
sibilitando mais de um milhão de atendimentos.

– Foram contratados mais de 5 mil profissionais de 
saúde o que possibilitou a ampliação do Progra-
ma Saúde da Família. 

-Também foram implantadas 232 equipes de saúde 
bucal, triplicando o atendimento odontológico 
gratuito à população. Foram construídos dois 
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), 
um Laboratório de Prótese Dentária e criados 
164 consultórios odontológicos.

– Graças à nossa Prefeitura foram abertas mais 3 
Farmácias Populares vendendo remédios 90% 
mais baratos. Também houve um aumento de 
100% na distribuição de medicamentos na rede 
municipal.

– Antes de 2005, Fortaleza contava com apenas 3 
CAPS (serviço de atendimento psicológico). Hoje 
são 14 unidades em funcionamento e uma Re-
sidência Terapêutica.

– A maior conquista na área de saúde, no entanto na 
redução de 59% nos índices de mortalidade in-
fantil e de 50% na mortalidade materna.

No setor de transporte público também foram ge-
rados mais benefícios para a população cearense.
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– Fortaleza possui agora a Tarifa Social onde a pas-
sagem é mais barata no transporte coletivo nos 
dias de domingo. Um benefício para um milhão 
de pessoas.

– É importante lembrar que Fortaleza tem a tarifa 
mais barata do Brasil entre as capitais de mes-
mo porte. A meia passagem é ilimitada para os 
estudantes, que podem utilizá-la em qualquer 
dia ou percurso.

Nos últimos anos Fortaleza também presenciou o 
maior programa de habitação popular da nossa história 
com investimentos de mais de 247 milhões de reais.

– Mais de 4 mil casas populares já foram entregues 
beneficiando 25 mil pessoas em toda a cidade. 

– Outras 5 mil casas devem ser entregues até 2012. São 
habitações com 2 ou 3 quartos, que levam digni-
dade e cidadania para a população cearense.

Sr. Presidente, a história recente da cidade de For-
taleza é um grande exemplo para o Brasil e eu, como 
Parlamentar do estado do Ceará tenho muito orgulho 
de contribuir para o progresso de nossa capital. Como 
deputado federal e relator do Orçamento Geral da União 
no ano de 2007, indiquei recursos para obras importantes 
em Fortaleza como o Hospital da Mulher, o projeto de Re-
qualificação da Praia de Iracema, e os Centros Urbanos 
de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, os CUCAS.

– O Hospital da Mulher, uma obra de 70 mil metros 
quadrados, deverá funcionar com a mesma es-
trutura e qualidade dos melhores hospitais do 
Brasil. Os dois primeiros blocos com consultó-
rios, laboratórios, enfermaria, 8 centros cirúrgi-
cos e uma UTI neonatal, já estão praticamente 
prontos. Outros dois blocos onde vai funcionar a 
estrutura de manutenção do hospital estão em 
fase avançada de construção. 

– O Projeto Vila do Mar é uma iniciativa de requalifi-
cação urbana de toda a região que fica entre o 
Pirambu e a Barra do Ceará. Serão construídas 
1.434 novas habitações, mais de cinco quilôme-
tros de orla, novo calçadão, ciclovia, anfiteatro, 
iluminação pública, rede de drenagem, 14 qua-
dras, sete praças e quiosques padronizados. Ao 
final da obra, em 2012, mais de 300 mil pessoas 
serão beneficiadas.

– O primeiro Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência 
e Esporte, o CUCA Che Guevara foi entregue em 
Fortaleza, na Regional I, e criou mais oportuni-
dades de lazer e qualificação profissional para 
os jovens. Temos ainda o CUCA da Regional V 
que está em construção e a unidade da Regional 
VI que está em licitação.

Outro ponto digno de comemorações nesse ani-
versário de Fortaleza é a implantação do Orçamento 

Participativo onde a população fiscaliza, orienta e 
decide os destinos da cidade. Em seis anos, mais de 
120 mil cidadãos comandaram 1.987 ações das quais 
1.190 já foram concluídas.

É importante lembrar que não há melhoria dos 
serviços públicos sem a valorização dos servidores. Foi 
pensando assim que a nossa Prefeitura implantou 13 
planos de cargos, carreiras e salários, garantindo re-
munerações e progressões mais justas e beneficiando 
28 mil trabalhadores.

Nos últimos anos, Sr. Presidente, a cidade de 
Fortaleza vem experimentando grande dinamismo em 
suas atividades, principalmente na área turística e de 
serviços. Com o sétimo maior poder de compra das 
cidades brasileiras, além de se firmar como relevante 
centro comercial, já se consagrou como um dos mais 
procurados destinos turísticos brasileiros.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é impres-
cindível destacar as ações do Governo Federal e ge-
renciadas pela nossa Prefeitura que trazem benefício 
e dignidade para nosso povo.

Somente com o Bolsa Família, no ano passado, 
foram contempladas mais de cento e oitenta mil fa-
mílias, segundo números do Ministério de Desenvol-
vimento Social. São distribuídos na capital cearense, 
mensalmente, mais de 16 milhões de reais, permitindo 
que pessoas antes alijadas do mercado consumidor 
possam adquirir produtos para a sua subsistência. 
Além disso, programas como o Sentinela, de Atenção 
Integral à Família, Saúde na Família e Habita Brasil 
deram suporte e condições materiais para que seus 
habitantes usufruíssem dos serviços públicos essen-
ciais de educação, saúde e moradia. 

É com essa filosofia que Fortaleza, hoje, desponta 
como metrópole pujante e de destaque nos indicadores 
sociais e econômicos da Região Nordeste. Atraindo 
investimentos da mesma forma que busca um desen-
volvimento integrado de sua gente, a cidade virou pólo 
e referência de crescimento sustentável na região.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, terra que gerou gênios literários da envergadura 
de José de Alencar e Rachel de Queiroz, Fortaleza 
exprime sua beleza e sua poesia no horizonte de suas 
praias, na silhueta do jangadeiro ao cair da tarde, na 
brejeirice de seu povo.

Tal qual Iracema, a “virgem dos lábios de mel” 
imortalizada no romance de seu filho ilustre, surge e 
se fortalece através do mito popular de sua origem, 
enraizada na cultura e na bravura de seus homens e 
de suas mulheres.

Nascida sob a égide da ocupação colonial, mas 
sedimentada com o trabalho e o suor de seus pioneiros, 
Fortaleza sempre se destacou como pólo produtor, co-
mercial, cultural e político de uma região do País que, 
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mesmo desigual, soube superar as dificuldades impos-
tas pelo homem e pela natureza, e se desenvolver. 

Hoje esse desenvolvimento é uma realidade gra-
ças ao conjunto de esforços nos eixos municipal, es-
tadual e federal. É com esse espírito, de destemor e 
esperança no futuro, que acreditamos num progresso 
sustentável e consistente. 

Parabéns, Fortaleza e seu povo!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu 
quero fazer um registro da presença de Parlamentares 
da cidade de Brejetuba, no meu Estado, uma cidade 
produtora de café, que tem um povo hospitaleiro. Ali 
está o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente, Ve-
readores, e eu quero abraçá-los e desejar que sejam 
bem-vindos a esta Casa.

É o registro que faço neste momento, Srª Pre-
sidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplcy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Magno Malta.

Com a palavra, pela Liderança, o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, do PTB.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente Senadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, quero hoje fazer aqui alguns comentários 
sobre a questão eleitoral, sobre as eleições, sobre o 
processo de julgamento das ações que são interpostas 
durante a eleição, das manobras que são feitas para 
que essas ações não sejam julgadas. E quero especifi-
camente focar o meu Estado, embora eu saiba que, em 
muitos Estados do Brasil, essa situação se repete.

Primeiro, eu quero dizer que tenho muita honra 
do trabalho do Tribunal Regional Eleitoral do meu Es-
tado, que, em pouco tempo após a eleição, julgou uma 
ação movida contra o atual governador, reeleito numa 
eleição cheia de corrupção, e o cassou. O Tribunal Re-
gional Eleitoral cassou em pouco tempo, eu diria até 
em tempo recorde, se comparado a outros Tribunais 
Regionais Eleitorais. É lógico que o governador usou 
o recurso da lei para pedir, junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral, uma liminar e se manter no cargo até o jul-
gamento dos embargos, uma outra ação que é feita 
contra o julgamento anterior.

Ocorre que, desde lá, o Tribunal Regional Eleitoral 
não tem podido julgar os embargos impetrados pelo 
governador porque ele está incompleto, não está com 
sua composição completa. E isso gera na população o 
sentimento de que é o Tribunal que não julga porque 

não quer. Há a sensação, entre a população, de que 
a Justiça Eleitoral do meu Estado estaria, de alguma 
forma, mancomunada com o atual governador, quando 
isso não procede.

Conheço muito bem os Desembargadores e os 
Juízes do Tribunal, tanto os Juízes Estaduais quanto 
o Juiz Federal e até os advogados que são indicados 
para compor o quinto constitucional, e, de forma algu-
ma, há qualquer tipo de acusação que se possa fazer 
contra a conduta dos Magistrados.

Mas quem nomeia, Senador Moka, o indicado 
pela OAB para compor o Tribunal Regional Eleitoral? 
É a Presidente da República. Infelizmente, com a bu-
rocracia, até chegar lá... Esse nome já saiu do Tribunal 
Superior Eleitoral, está, portanto, no âmbito do Poder 
Executivo, e não há nomeação.

Ora, se não há nomeação, o Tribunal fica com 
seu quadro, portanto, o seu conjunto, incompleto. E, 
não estando completo, não pode julgar ações que 
impliquem cassação de deputados, senadores ou do 
governador. E o Tribunal já cassou deputados estadu-
ais, já cassou deputado federal e cassou governador. 
Entretanto, agora, é uma beleza para o governador que 
o tribunal esteja incompleto, porque não há julgamento. 
Não estou querendo dizer que o Tribunal vai manter a 
cassação, mas não pode sequer julgar porque o seu 
quadro não está completo.

Então, quero dizer bem claramente que tenho 
plena confiança no Poder Judiciário do meu Estado, 
especialmente no Tribunal Regional Eleitoral. Ocorre 
que, além de não ter a composição completa, o go-
vernador conta com bons advogados e procura fazer 
todo tipo de protelação. Por exemplo, o vice-governador 
agora entrou, pedindo para fazer parte dos autos; e aí 
a coisa atrasa ainda mais.

Mas o fundamental, o que quero deixar aqui, é 
um pedido à Presidente Dilma: que nomeie o advogado 
para compor, como juiz eleitoral, o TRE de Roraima, 
para que aquela Corte possa trabalhar e cumprir seu 
dever, e para que não haja, no seio da população, esse 
sentimento de cumplicidade.

Senadora, eu queria pedir, ao final, só para ilustrar 
o que eu disse, o registro de algumas matérias de jor-
nal do meu Estado, para ver o que está gerando essa 
situação de um governador cassado ficar no cargo. O 
Ministério Público do Estado entrou com ação para 
garantir lisura em licitações do Estado, porque está 
sendo um verdadeiro assalto à mão armada a questão 
da administração em meu Estado...

(Interrupção do som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– (...) enquanto o Tribunal não pode julgar o governa-
dor. Então, ele, que está cassado e inseguro, procura 
fazer tudo, digamos, de maneira atabalhoada, como 
aliás é sua característica.
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Outra matéria diz: “MAZELAS DE RORAIMA – 
Saúde fraudulenta...” A Polícia Federal fez uma opera-
ção, por ação do Ministério Público Estadual e Federal, 
e constatou uma máfia instalada na saúde pública do 
Estado de Roraima, que desviou cerca de R$30 mi-
lhões, apenas em um levantamento preliminar.

Por fim, quero, até para fazer outra homenagem 
ao Poder Judiciário, destacar matéria publicada no 
jornal Folha de Boa Vista, que diz: “RR é destaque 
ao cumprir metas do CNJ”. E tem uma matéria com o 

Juiz Gursen de Miranda, Vice-Presidente da Associa-
ção Nacional dos Magistrados Estaduais.

Esse é o registro e o apelo à Presidente Dilma para 
que nomeie o advogado indicado pela OAB, que já saiu 
do TSE para completar o quadro do TRE de Roraima.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do inciso I, § 2º, 
art. 210 do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Mozarildo.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem re-
visão do orador.) – Gostaria que V. Exª me inscrevesse 
como Líder do meu partido para que eu possa fazer 
uso da palavra antes da Ordem do Dia, se o Senador 
Inácio Arruda me permitir.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Paulo Bauer; em 
seguida, o Senador Geovani Borges. (Pausa.)

Estamos intercalando: uma comunicação inadi-
ável com uma de liderança. Agora temos Paulo Bauer 
falando como orador inscrito; em seguida, Geovani 
Borges, pela liderança; depois, eu própria, como ora-
dora inscrita; e, em seguida, seria o Senador Inácio 
Arruda, que faz a permuta com V. Exª.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
(Intervenção fora do microfone.) – Pela ordem de che-
gada, sou o quarto.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Como?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Não; é como líder. V. Exª está inscrito para uma co-
municação inadiável.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
Srª Presidente, pela ordem. Pela ordem de chegada e 
pela ordem de inscrição, não foi isso que aconteceu.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, estou alternando um e outro. Na al-
ternância, a confusão, se por acaso existe...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Não; pela ordem de chegada, sou o quarto, Sena-
dora.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Aqui temos... O senhor está como comunica-
ção inadiável.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Primeiro, o Senador Mozarildo, depois, o Senador 
Paulo Paim, depois, o Senador Geovani Borges.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não, depois não foi...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sei que há os líderes; sei disso.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O senhor é o terceiro.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Na comunicação, V. Exª é o terceiro.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O senhor é o terceiro na comunicação.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Vou ficar no aguardo, Senadora.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Venha aqui em cima observar como é que está 
sendo feito. Alterna direitinho.

Pois bem; tem a palavra por dez minutos o Se-
nador Paulo Bauer.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Srª Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, compareço a esta tribu-
na para informar a esta Casa e a todos os brasileiros 
que, no dia de ontem, houve uma reunião de grande 
importância nas dependências da Câmara dos Depu-
tados, organizada pela Bancada Federal Catarinense 
no Congresso Nacional. Nossa Bancada é composta 
de dezesseis Deputados e de três Senadores. O Se-
nador Luiz Henrique, o Senador Casildo Maldaner e 
eu participamos daquela reunião, organizada pelo 
Coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, De-
putado Edinho Bez. A reunião se realizou exatamente 
em função de outra reunião, em forma de audiência, 
ocorrida dias atrás no Ministério dos Transportes com 
o Ministro Alfredo Nascimento.

Na reunião mantida no Ministério dos Transportes, 
a Bancada Federal Catarinense apresentou suas opini-
ões e sua reivindicação de que precisávamos conhecer 
detalhes e informações técnicas acerca de uma obra 
muito importante para Santa Catarina, a cargo do De-
partamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), que está em execução há muitos anos; é grande 
a demora para se chegar à sua conclusão.

Na reunião de ontem, realizada exatamente por 
conta do entendimento feito com o Ministério e na data 
apontada pelo Ministério como a ideal, compareceram 
Prefeitos municipais de Santa Catarina, principalmente 
do sul do Estado, quatorze Deputados Estaduais da 
nossa Assembleia Legislativa, muitos representantes 
da imprensa de Santa Catarina, quinze dos dezesseis 
Deputados Federais, os três Senadores, o Governa-
dor do Estado, Raimundo Colombo, e outra centena 
de lideranças das áreas econômica, política e social 
do nosso Estado.

Vivemos uma primeira frustração quando, naque-
la reunião, previamente agendada e acordada com o 
próprio Ministério, não tivemos a felicidade de ver pre-
sente ali o Ministro dos Transportes, que, aliás, havia 
anunciado sua disposição de comparecer ao evento. 
Esteve presente na reunião, em nome do Governo Fe-
deral, o Dr. Luiz Antonio Pagot, que é o Diretor-Geral 
do Dnit. E a reunião se fez com quase duas centenas 
de participantes, todos absolutamente envolvidos e in-
teressados nas informações que ali foram prestadas.
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Aproveitando este momento, quero dizer a V. Exªs, 
nobres Senadores e Senadoras, que, naquela reunião, 
se tratou das obras da duplicação da BR-101 no trecho 
sul de Santa Catarina. Aquela é uma obra que vai do 
Município de Florianópolis, nossa capital, até a divisa 
do Estado do Rio Grande do Sul. A obra foi licitada em 
2004, já no Governo do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, e foi iniciada em 2006, com direito a entre-
ga de ordem de serviço, a discurso e a muita notícia 
na imprensa. Obviamente, era uma obra esperada há 
décadas pelo povo catarinense e, por que não dizer, 
pelo Sul do Brasil. Essa obra se encontra em território 
catarinense, mas, na verdade, interessa também aos 
gaúchos e aos paranaenses, bem como aos uruguaios, 
aos argentinos e a todos aqueles que residem e que 
têm negócios no âmbito do Mercosul.

Iniciada em 2006, a obra deveria pavimentar em 
pista dupla 248,5 quilômetros de rodovias. Ela foi di-
vidida em duas fases: a primeira fase constitui-se na 
duplicação de dez trechos, dez lotes, e está a cargo de 
dezoito empresas construtoras desde o ano de 2006. 
Lamentavelmente, as notícias que o Governo Federal 
produziu, as várias reuniões feitas, os vários pronun-
ciamentos de Senadores e de Deputados da base do 
Governo não se transformaram em realidade. E, na 
data de hoje, exatamente no ano de 2011, estando o 
Brasil sob o comando da Presidenta Dilma Rousseff, 
gaúcha, adotada por aquele Estado, nós, lamentavel-
mente, não vemos a obra concluída, conforme havia 
sido anunciado.

Essa é uma obra, Srs. Senadores e Srªs Sena-
doras, que exige investimentos da ordem de R$1,4 bi-
lhão. O Governo Federal já despendeu mais de R$700 
milhões. Mas, infelizmente, essa obra vai se arrastar 
até o ano de 2014, se não além disso. O Diretor Geral 
do Dnit, Dr. Luiz Antonio Pagot, apresentou as infor-
mações técnicas e nos disse claramente que alguns 
trechos da obra deverão ainda merecer aterros, ações 
de engenharia e pavimentação até meados do próxi-
mo ano ou ainda até o final do ano de 2012. Isso é 
inaceitável. Não podemos comemorar isso, mas temos 
de lamentar.

Prezado Senador José Inácio Arruda, meu dis-
tinto e querido amigo, V. Exª, que é do Nordeste e que 
conhece o Sul, também haverá de concordar com o 
que vou dizer. Nessa rodovia, no ano de 2010, houve 
2.685 acidentes, com 108 mortes, com 309 feridos 
graves e com 1.418 feridos leves. Essa é uma rodovia 
assassina, é uma rodovia que envergonha o Estado 
de Santa Catarina e, com certeza, o Brasil.

Pior do que isso, pior do que a notícia sobre a 
demora da conclusão da obra, recebida no dia de on-
tem, Senador Casildo Maldaner, foi a notícia de que 

a segunda fase das obras, que se constitui na execu-
ção de dois túneis – um deles fica na transposição do 
Morro dos Cavalos; outro, na transposição do Morro 
do Formigão – e na construção de uma grande ponte 
estaiada sobre a Lagoa da Cabeçuda, ainda haverá 
de ser licitada. E, quando licitada – a obra referente à 
ponte já está licitada, mas ainda está em fase final de 
julgamento de recursos e tudo mais –, quando tudo 
concluído estiver, ainda levaremos 36 meses para vê-
la executada se nenhum acidente ocorrer, se nenhuma 
empresa tiver problemas financeiros, se não houver 
chuvas em excesso, se não houver outros acidentes 
climáticos.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª me permite um aparte?

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Em 
seguida, com muito prazer, ouço V. Exª.

Por isso, compareço a esta tribuna, para dizer 
que, a partir de agora, Santa Catarina inteira está ob-
servando essa questão diariamente. E, se eu cansar 
os nobres colegas Senadores e Senadoras com rei-
terados pronunciamentos nesta Casa, dando conta 
do cumprimento ou não do cronograma, isso ocorrerá 
porque Santa Catarina exige e merece a atenção do 
Governo Federal. Somos o sétimo maior pagador de 
impostos federais deste País. E somos, ao longo de 
mais de uma década, o 14º Estado em recebimento 
de investimentos na área de infraestrutura.

Portanto, queremos que o Governo Federal dê 
sequência à obra, não a interrompa e, acima de tudo, 
cumpra os prazos, exija das empresas o cumprimen-
to dos prazos, para que efetivamente essa obra seja 
concluída. Para isso, temos a humildade de reivindicar 
– vejo aqui a ilustre Senadora Ana Amelia, aqui vejo 
o ilustre Senador Pedro Simon e também os nossos 
colegas do Paraná – que todos nos ajudem, para que 
efetivamente esse pedaço da BR-101 no Sul do Brasil 
funcione de acordo com a necessidade.

A rodovia, Senadora Marta Suplicy, foi inaugurada 
em 1971, e, hoje, por ela passa um volume médio diário 
de 23 mil veículos. Essa não é uma rodovia, é um ca-
minho. Nessa rodovia, não se anda, não se consegue 
transportar a riqueza, não se consegue dar segurança 
aos seus usuários. Por isso, o pleito que fazemos é no 
sentido de que efetivamente o Dnit, o Ministério dos 
Transportes, o Governo Federal deem absoluta e inte-
gral atenção a essa importante obra, a essa importante 
rodovia que está instalada no meu Estado.

Ouço, com muito prazer, o Senador Casildo Mal-
daner, que havia solicitado um aparte, se a Presidência, 
naturalmente, conceder-me mais trinta segundos.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª tem um minuto. Já foram concedidos mais 
dois minutos para que V. Exª concluísse.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Serei breve. Apenas quero reforçar o que diz o Senador 
Paulo Bauer. V. Exª está sintetizando a preocupação 
que vive Santa Catarina e o que houve ontem, quan-
do se reuniu o Fórum Parlamentar Catarinense, com 
a presença do Governador do nosso Estado, do Se-
cretário dos Transportes, do Deinfra do nosso Estado, 
de diversos Deputados Estaduais – de dez a quinze 
Deputados lá estavam. Enfim, o PIB político catarinen-
se e o PIB produtivo catarinense estiveram reunidos 
numa só sala, consensuados, para estarmos sempre 
vigilantes de atalaia nesse sentido. Já se afirmou on-
tem que o sul passa a ser, na verdade, agora o nosso 
norte. A questão da BR-101 sul passa a ser o norte 
não somente nosso, como diz V. Exª, mas também o 
norte do Rio Grande do Sul, o norte do Paraná. Aque-
le caminho, como disse V. Exª, que não é mais uma 
duplicação, que, hoje, não é mais uma...

(Interrupção do som.)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Vou concluir, Srª Presidente Marta Suplicy. V. Exª, Sena-
dor Paulo Bauer, diz que aquela rodovia é um caminho. 
Eu diria que, hoje, em função do congestionamento, 
ela é uma espécie de passarela. Temos de estar vigi-
lantes. Quero cumprimentá-lo, porque V. Exª sintetiza, 
na verdade, o que houve ontem. Agora, vamos nos 
fazer presentes, até vermos aquilo concluído.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Se-
nador Casildo, agradeço a V. Exª o aparte, que, natu-
ralmente, incorporo ao meu pronunciamento.

Anuncio que, em breve, retornarei a esta tribuna 
para dar notícia de outro fato, a duplicação da BR-
280, em Santa Catarina, que é uma importante rodo-
via que demanda ao Porto de São Francisco do Sul. 
Essa obra de duplicação inicia na cidade de Jaraguá 
do Sul, importante cidade industrial do meu Estado. 
Vejam V. Exªs: no dia 27 de outubro do ano passado, 
três dias antes do segundo turno da eleição presiden-
cial, lançou-se o edital de concorrência; exatamente no 
dia 15 de dezembro do ano passado, depois da vitória 
eleitoral da Presidente Dilma Rousseff, a licitação foi 
cancelada; e foi anunciado que, em poucos dias, novo 
edital seria publicado com adequações técnicas. Es-
tamos na Páscoa, e o edital ainda não foi publicado. 
Depois da Páscoa, volto aqui, para falar da BR-280, 
além da BR-101.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Como comunicação inadiável, Senador 
Geovani Borges. 

Passo a presidência ao Senador Eunício Oli-
veira.

A Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Eunício Oliveira.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Para uma comunicação inadiável.) – Sr. Presidente, 
Senador Eunício Oliveira, Srªs e Srs. Senadores, em 
recente exibição do programa Café com a Presidenta, 
a Chefe desta Nação, Dilma Rousseff, fez ponderações 
muito apropriadas sobre a questão da violência pra-
ticada contra as mulheres. Na ocasião, a Presidenta 
lembrou que pesquisas mostram que a cada dois mi-
nutos cinco mulheres são agredidas no Brasil. E apro-
veitou para exaltar a Lei Maria da Penha e incentivar 
as denúncias contra esse crime. 

A Presidenta, acertadamente, sustenta a neces-
sidade da denúncia, para que se consiga acabar com 
a violência contra a mulher. 

Na verdade, Srs. e Srªs Senadoras, a Lei Maria da 
Penha, instituída em 2006, recebeu reconhecimento da 
Organização das Nações Unidos (ONU) como modelo 
de enfrentamento da violência doméstica.

Ao declarar que tem o compromisso de garantir o 
cumprimento rigoroso da legislação, nossa Presidenta 
citou ainda norma do Ministério da Saúde que tornou 
obrigatória a notificação da agressão contra a mulher 
em toda a rede pública e privada. 

De acordo com a norma, quem não notificar que 
recebeu uma mulher agredida, machucada, está sujeito 
à punição administrativa e corre o risco de ser punido 
por seu conselho profissional. Mas eu recordo essas 
falas de Dilma Rousseff com o intuito de estender es-
sas ponderações a uma outra prioridade que, uma vez 
atendida, trará enorme alívio para as mulheres que já 
se tornaram mães. Eu me refiro às oportunidades de 
garantir aos filhos menores de cinco anos o direito à 
pré-escola.

Existe, comprovadamente, uma relação direta 
entre o sofrimento imposto às mulheres através da vio-
lência doméstica e as dificuldades que elas enfrentam 
quando, precisando trabalhar, não sabem com quem 
deixar seus filhos ainda pequeninos.

A mulher – e naturalmente estamos falando do 
segmento mais humilde e menos favorecido econo-
micamente – se vê diante de um dilema: ela não tem 
um companheiro com quem possa contar. Muitas ve-
zes tem a seu lado um companheiro que só lhe traz 
sofrimentos e só lhe impõe maus-tratos.
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Claro que a condição ideal para uma criança 
pequenina seria ao lado da mãe. Mas a realidade do 
mundo mudou e essa mãe precisa ir à luta para garan-
tir o pão de cada dia e conseguir assim manter com 
dignidade a si e a seus filhos. Mas como fazer isso se 
o Estado ainda é ineficiente no quesito pré-escola?

Onde deixar os filhos para que estes fiquem a 
salvo da violência que ela própria, mulher, sofre? Como 
pode ela sair para trabalhar sem a certeza de que sua 
prole está protegida?

Não existe paz para o coração de uma mãe sem 
que isso seja atendido. Nenhuma mulher trabalha tran-
quila se seus filhos não estiverem protegidos e bem 
cuidados.

Aliás, é preciso que se diga que o valor da pré-
escola não está apenas relacionado à necessidade da 
mulher em conciliar trabalho e proteção aos filhos.

Na verdade, a pré-escola tem uma dimensão 
imensurável na formação precoce do ser humano, 
cada vez mais necessária nas exigências do mundo 
moderno.

Se nas gerações passadas era dado ao ser hu-
mano iniciar sua formação escolar, sua alfabetização 
aos seis, sete anos de idade, no mundo de hoje é mais 
que sabido que a criança que só começa nessa idade 
já inicia sua vida com imensa desvantagem intelectual, 
cognitiva e social em relação às demais.

A educação pré-escolar é a primeira etapa da 
educação básica no processo de aprendizado ao longo 
da vida, sendo complementar da ação educativa da fa-
mília, com a qual deve estabelecer estreita cooperação, 
favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibra-
do da criança, tendo em vista a sua plena inserção na 
sociedade como ser autônomo, livre e solidário.

Todos sabemos que hoje, na mais precoce das 
idades, já é possível descortinar para as crianças um 
mundo de informações que inclui noções de higiene, 
de sociabilidade, de interação social, de música, arte... 
Isso sem citar ensinamentos formais de aprendizado 
de idiomas e até mesmo de informática. As crianças 
aprendem cedo e rápido!

É uma corrida que começa na mais tenra das 
idades e que tem produzido enormes desigualdades, 
já que o acesso a essas informações primeiras é nega-
do a um número significativo de brasileirinhos. E esse 
descompasso, lamentavelmente, vai se fazer sentir 
mais à frente. É quando a criança, a quem foi negado 
o acesso à pré-escola, inicia a vida escolar em total 
desvantagem em relação àqueles meninos e meninas 
que desde cedo começaram a aprender.

Por isso é um tema importante e que merece e 
precisa ser continuamente relembrado nesta Casa, 
que existe para servir ao cidadão.

É um tema que afeta, diretamente a felicidade 
feminina, sobretudo das mulheres que vivem em situa-
ção de violência doméstica e que mais abaladas ainda 
ficam quando sabem que não podem sequer trabalhar 
porque não têm com quem e onde deixar seus filhos 
com segurança e produtividade humana. E, sem po-
der trabalhar, esta mulher cai num círculo vicioso que 
lhe impõe a submissão e a humilhação de depender 
financeiramente de seu algoz.

De qualquer forma, as notícias são alvissareiras. 
Nossa Presidenta anunciou programas de seu Gover-
no voltados à população feminina que já estão sendo 
lançados e alguns iniciados na sua execução.

Especificamente cito aqui a Rede Cegonha, para 
o atendimento de saúde integral de crianças e mães 
desde a gravidez, da meta de construir seis mil cre-
ches e pré-escolas em todo o País até 2014 e de ações 
de prevenção e tratamento do câncer de mama e de 
colo de útero.

Todo mundo sabe que as crianças de zero a cinco 
anos que recebem atenção social e pedagógica, higie-
ne e alimentação adequados, entram na vida escolar 
em condições muito melhores, daí a importância do 
programa de creches.

A Presidenta assumiu compromisso com a erradi-
cação da pobreza extrema e acrescentou que, no Brasil, 
a pobreza é “muito feminina, está ligada às mulheres”. 
“Quanto mais pobre a família, maior a chance de que 
ela seja chefiada por uma mulher”. Essa é uma infor-
mação preciosa para orientar nossas condutas.

Em verdade, tal como bem disse a Presidenta 
Dilma, “ainda falta muito para as mulheres poderem 
tudo”. Porém, se as mulheres não tivessem crescido 
em seu papel na sociedade brasileira, ela não conse-
guiria ter sido eleita Presidenta.

Esse compromisso de honrar o direito das mulhe-
res é dela e é de cada um de nós. Muito obrigado.

Era o que tínhamos a registrar nesta tarde de 
hoje, Sr. Presidente.

Muito obrigado. Procurei cumprir, na íntegra, o 
tempo que V. Exª me proporcionou.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O próximo orador inscrito...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Pela ordem, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um registro. Estive na Comissão de Educação, 
da qual sou membro titular, hoje pela manhã, e lá es-
tavam o Presidente do Corinthians, o Presidente do 
São Paulo e um representante do Flamengo.
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Eu sou flamenguista, Senador João Pedro, de co-
ração e de alma. Se V.Exª é vascaíno, eu gosto muito 
mais do senhor, porque aí o senhor faz a minha alegria 
– sei que o senhor é Nacional, de Manaus.

Sr. Presidente, discutia-se o que está acontecen-
do, o que vai acontecer com a Copa do Mundo, uma 
discussão acerca de construção de estádios, dinheiro 
para aqui e ali. É verdade que teremos muitos elefantes 
brancos e que alguns Estados vão receber seleções 
que não representam nada, não têm nome nenhum, 
vão perder, vão sair na primeira semana, vão embo-
ra. Por isso, como eu dizia, é importante que o Poder 
Público saiba utilizar esses elefantes brancos que vão 
ficar em favor da população.

Se olharmos do ponto de vista prático, os R$700 
milhões gastos num estádio poderiam ser utilizados 
para fazer casas populares ou esgotos, mas somos 
um país que queria a Copa, e o que é combinado 
não é caro. Nós ganhamos, a Copa veio. Então va-
mos fazer.

Eu dizia a eles que é preciso ter em foco que a 
violência do Brasil não está no crack, mas na bebida 
alcoólica. Não pode o técnico da seleção brasileira vi-
rar garoto propaganda de bebida alcoólica. Não pode 
um jogador da Seleção Brasileira, que chega lá, veste 
a camisa da Seleção, vira ídolo das crianças, tornar-
se referência de vício no Brasil, mas eles se tornam 
garotos propaganda de bebida alcoólica. 

Fiz esta reflexão, que acho importante para o 
País, porque não adianta essa história de fazer um 
programa contra o uso de crack quando o problema 
do Brasil é a bebida alcoólica.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Concedo a palavra à próxima oradora 
inscrita, Senadora Marta Suplicy, por permuta com a 
Senadora Vanessa Grazziotin. 

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Caros Senadores e Senadoras, você que está nos 
assistindo em casa, hoje vou falar sobre os resultados 
econômicos do Governo da Presidenta Dilma neste 
início de ano. 

Primeiro quero tratar da questão fiscal. O Plano 
de Ajuste Fiscal do início deste ano já está mostrando 
resultados, e há números que comprovam isso. 

A União alcançou, neste primeiro bimestre, um 
resultado primário positivo de R$16,8 bilhões, quatro 
vezes mais do que o apurado no mesmo período de 
2010. Isso contribuiu para um superávit primário do 
setor público, em doze meses, de 2,7% do PIB, próxi-
mo à meta de 2,9% estabelecida para este ano, indi-
cando que a trajetória fiscal mostra-se muito favorável. 

Estamos muito longe do descontrole fiscal alardeado 
pela oposição.

Mesmo o déficit nominal registrado, de 2,4% do 
PIB, é menor que o teto de 3% considerado como sus-
tentável e muito melhor que os déficits de 10,6% dos 
Estados Unidos, de 10,4% da Inglaterra, de 9,5% do 
Japão, e de 7,7% da França em 2010.

É verdade que parte desse excepcional resultado 
se deve ao aumento da receita pública. E o Governo não 
tem por que se envergonhar disso de forma alguma.

Afinal, no mesmo período do ano passado, ele 
não se omitiu e pôs em curso uma série de importantes 
medidas contracíclicas que foram as grandes respon-
sáveis pela rápida retomada da economia brasileira 
que culminou nos 7,5% de crescimento real do PIB e 
nos 2,5 milhões de empregos novos gerados.

A maior receita pública vem, portanto, da maior 
base de arrecadação, devida ao maior nível de pro-
dução, de renda e de consumo que nós temos hoje 
e que resultam do sucesso da pronta ação do nosso 
Governo no ápice da crise.

Quero destacar que os Estados e os Municípios 
também ganharam com esse maior nível de atividade 
econômica. Ele levou um adicional de R$7,8 bilhões 
de transferências governamentais da União nos dois 
primeiros meses de 2011 em relação a igual período 
do ano passado. 

A evolução das despesas da União também con-
tribuiu para o excelente resultado fiscal alcançado. 
Seu ritmo de crescimento – aí eu estou falando das 
despesas – vem sendo reduzido, já como resultado 
da maior austeridade fiscal. Eu quero, aliás, lembrar a 
todos que o plano da Presidenta Dilma não prevê re-
dução da despesa da União este ano, mas sim a sua 
racionalização. 

Serão incrementados os orçamentos dos prin-
cipais executores de políticas públicas e sociais. É o 
caso do Ministério da Educação, que vai ter R$6 bi-
lhões a mais; da Saúde, com R$10 bilhões a mais; do 
Desenvolvimento Social, com R$13,6 bilhões. Mesmo a 
redução anunciada de recursos do Minha Casa Minha 
Vida se refere apenas à readequação orçamentária, 
sem comprometer os R$54 bilhões já contratados e que 
resultarão em 970 mil novas moradias, importantíssimo 
avanço da política habitacional do nosso país.

O mesmo incremento é previsto em relação ao 
investimento público – isso eu acho muito importante. 
No primeiro bimestre deste ano, o Governo investiu 
R$6,8 bilhões, 25% a mais que igual período do ano 
passado, sendo R$3,5 bilhões relativos ao PAC. Quer 
dizer, estamos conseguindo aumentar a nossa capaci-
dade de investimento, meta que foi tão perseguida.
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Quero ressaltar também que parte do aumento 
do gasto vem de compromissos passados, como o 
incremento de R$2,9 bilhões com pessoal devido à 
reestruturação de carreiras públicas. Aliás, isso com-
prova o forte compromisso da Presidenta Dilma com 
a valorização do funcionalismo. 

Além disso, o desempenho fiscal do início do ano 
foi marcado pela redução do endividamento público. A 
dívida líquida do setor público recuou para 39,9% do 
PIB em fevereiro, retomando a trajetória de redução 
observada na pré-crise e bem inferior aos 62,9% atin-
gidos ao longo de 2002, diferentemente do que dizem 
os que hoje tanto nos criticam. 

Mesmo se considerarmos o conceito de endi-
vidamento bruto, ele foi reduzido no início deste ano 
para 60,1% do PIB, bem menos que os 73,7% vistos 
em 2002, e com uma importante diferença: nós me-
lhoramos o perfil da dívida. Não só aumentamos o seu 
prazo, livrando-nos da maldição do refinanciamento 
de curto prazo, mas também reduzimos o seu custo 
médio e praticamente eliminamos os títulos vinculados 
ao câmbio. Isso foi fundamental para reduzir nossa ex-
posição a riscos externos.

O setor externo brasileiro é outra área em que re-
gistramos ótimos resultados neste começo de Governo. 
Até a segunda semana de abril, já acumulávamos su-
perávit comercial de US$3,9 bilhões, mais que o dobro 
registrado no mesmo período do ano passado.

O valor de nossas exportações totalizava US$57,3 
bilhões, um crescimento de 30,5%, resultado ainda 
mais espetacular se considerarmos os desafios que 
a desvalorização do dólar frente a todas as moedas 
internacionais, em especial frente ao real, vêm impon-
do ao nosso setor exportador. A expansão do merca-
do mundial para os produtos brasileiros contribuiu e 
contribui para esse resultado.

Aliás, gostaria de destacar aqui a viagem da nossa 
Presidenta Dilma à China, que hoje é o principal par-
ceiro comercial brasileiro, destino de US$30,8 bilhões 
de nossas exportações em 2010, o que resultou num 
superávit comercial a nosso favor de US$5,2 bilhões. 
Essa viagem da Presidenta está realmente no cami-
nho de tentar melhorar essa posição. A expectativa é 
que, como resultado da visita, esses valores cresçam 
expressivamente e, principalmente, a pauta de produ-
tos exportados evolua para os mais industrializados e 
com maior componente tecnológico. Nesse sentido, 
nós temos de destacar US$19 bilhões de investimen-
tos para produção de tablets e telefones celulares 
no país – isso já está sendo conversado, como vimos 
pelo jornal –, assim como novos contratos de venda 
de aeronaves pela Embraer, que vão somar mais de 
US$1,3 bilhão.

O volume de investimentos de outros países no 
Brasil é outro número que merece destaque neste iní-
cio de ano. Foram US$10,8 bilhões de investimentos 
produtivos, sendo US$2,5 bilhões na indústria, com 
destaque para metalurgia e biocombustíveis, e US$4 
bilhões no setor de telecomunicações.

Com isso, no acumulado em 12 meses, o investi-
mento estrangeiro direto alcançou em fevereiro 2,6% do 
PIB, suficiente para cobrir o déficit em conta corrente 
brasileiro, que é de 2,3%. Aqui desmoronam comple-
tamente duas críticas que vêm sendo formuladas re-
centemente: de que o grosso do capital que ingressa 
no Brasil é especulativo e de que o nosso déficit em 
conta corrente não é sustentável.

A verdade é que o Brasil é o destino de inves-
timentos estrangeiros porque vem demonstrando um 
desempenho mais pujante e mais sólido do que as 
mais importantes economias mundiais. A confiança 
externa no País é tão grande que sua avaliação de 
risco vem obtendo melhorias sucessivas, conforme 
agora mostrou o recente relatório da agência Fitch, e 
o risco-Brasil hoje se encontra em níveis mínimos de 
167 pontos básicos, muito abaixo – diria – dos 2.039 
alcançados em 2002.

Vamos falar agora das reservas internacionais. 
Durante a crise cambial do Governo Fernando Henrique, 
quando o País foi alvo de grave ataque especulativo 
contra o regime de cambio fixo, nossas reservas caíram 
de US$74,6 bilhões, em abril de 1998, para US$36 bi-
lhões, em 1999. No ápice da crise, elas representavam 
4,4% do PIB brasileiro. Hoje, nós totalizamos US$317 
bilhões ou quase 15% do nosso PIB.

A política de acumulação de reservas representa 
um importante seguro contra crises externas. 

De uma coisa a oposição ao Governo da Presi-
denta Dilma está certa: existe um problema externo 
que se chama inflação. Nos últimos 12 meses, o preço 
em dólares das commodities externas com grande 
impacto sobre a inflação brasileira aumentou 40,5%, 
com grande destaque para as commodities alimen-
tícias, que registraram alta de 58%.

Não é mera coincidência que o componente re-
lativo a alimentos no IPCA tenha se elevado 8,8% no 
período, pressionando o índice de inflação. Nesse 
contexto, a valorização cambial acaba tendo um efeito 
positivo, amortecendo o contágio da inflação externa 
sobre a inflação doméstica.

A boa notícia é que o componente alimentos da 
inflação vem desacelerando desde de janeiro deste ano. 
Mas tivemos eventos trágicos no Japão, crise política 
nos países árabes, tudo isso afeta o preço do petróleo 
e essa bruta alta que está por trás do aumento de 1,6% 
do componente transportes no índice do IPCA.
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Ainda assim, a equipe econômica da Presidente 
Dilma vem adotando uma série de medidas para fazer 
frente a toda problemática.

Tenho ainda mais duas páginas, mas vou con-
siderar como lido o restante e agradecer a paciência 
de V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DA SRA. SENADORA MARTA SUPLICY

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores,

Subo hoje a esta tribuna para falar sobre resulta-
dos econômicos importantes do governo da Presidenta 
Dilma neste início de ano.

Inicialmente, gostaria de tratar da questão fiscal. 
É inequívoco que o anunciado Plano de Ajuste Fiscal 
do início deste ano já mostra seus resultados.

Ao final do primeiro bimestre, a União alcançou 
um resultado primário positivo de 16,8 bilhões de reais, 
quatro vezes mais que o apurado no mesmo período 
de 2010. Isso contribuiu para um superávit primário 
do setor público em 12 meses de 2,7% do PIB, muito 
próximo à meta de 2,9% estabelecida para este ano, 
indicando que a trajetória fiscal mostra-se muito favo-
rável. Estamos muito longe do descontrole fiscal que 
a oposição faz parecer.

Mesmo o déficit nominal registrado de 2,4% do 
PIB é menor que o teto de 3% considerado como sus-
tentável e muito melhor que os déficits de 10,6% dos 
Estados Unidos, de 10,4% da Inglaterra, de 9,5% do 
Japão, e de 7,7% da França em 2010.

É verdade que parte desse excepcional resultado 
se deve em parte ao aumento da receita pública. E o 
Governo não deve se envergonhar disso.

Afinal, no mesmo período do ano passado, ele 
não se omitiu e pôs em curso uma série de importantes 
medidas contra-cíclicas que foram as grandes respon-
sáveis pela rápida retomada da economia brasileira 
que culminou nos 7,5% de crescimento real do PIB e 
nos 2,5 milhões de empregos gerados.

A maior receita pública vem, portanto, da maior 
base de arrecadação, devido ao maior nível de pro-
dução, de renda e de consumo que vemos hoje e que 
resultam do sucesso da pronta ação do Governo no 
ápice da crise.

Quero destacar que Estados e Municípios tam-
bém ganharam com esse maior nível da atividade eco-
nômica conquistado. Ele levou a um adicional de 7,8 
bilhões de reais de transferências governamentais da 
União nos primeiros dois meses de 2011 em relação 
a igual período do ano passado.

A evolução da despesa da União também contri-
buiu para o excelente resultado fiscal alcançado. Seu 
ritmo de crescimento vem se reduzindo, já como resul-
tado da maior austeridade fiscal. Quero, aliás, lembrar 
a todos que o plano da Presidenta Dilma não prevê 
redução da despesa da União este ano, mas sim sua 
racionalização.

Serão incrementados os orçamentos dos prin-
cipais executores de políticas públicas e sociais. É o 
caso do Ministério da Educação, com adicional de 6 
bilhões de reais este ano; da Saúde com 10 bilhões 
de reais, e do Desenvolvimento Social com 3,6 bilhões 
de reais. Mesmo a redução anunciada de recursos do 
Minha Casa Minha Vida se refere apenas de readequa-
ção orçamentária, sem comprometer os 54 bilhões de 
reais já contratados que resultarão em 970 mil novas 
moradias, importante avanço da política habitacional 
do Governo.

O mesmo incremento é previsto com relação ao 
investimento público. No primeiro bimestre deste ano, 
o Governo investiu 6,8 bilhões de reais, 25% a mais 
que igual período do ano passado, sendo 3,5 bilhões 
relativos ao PAC.

Quero ressaltar também que parte do aumen-
to do gasto vem de compromissos passados, como 
o incremento de 2,9 bilhões com pessoal devido à 
reestruturação de carreiras públicas. Aliás, isso com-
prova o forte compromisso da Presidenta Dilma com 
a valorização do funcionalismo que vê como peça fun-
damental para a maior racionalização e eficiência da 
administração pública.

Além disso, o desempenho fiscal do início do ano 
foi marcado pela redução do endividamento público. A 
dívida líquida do setor público recuou para 39,9% do 
PIB em fevereiro, retomando a trajetória de redução 
observada no pré-crise e bem inferior aos 62,9% atin-
gidos ao longo de 2002.

Mesmo se considerarmos o conceito de endivida-
mento bruto, ele foi reduzido no início deste ano para 
60,1% do PIB, bem menos que os 73,7% vistos em 
2002, e com uma importante diferença: melhoramos o 
perfil de nossa dívida. Não só aumentamos o seu prazo, 
livrando-nos da maldição do refinanciamento de curto 
prazo, mas também reduzimos o seu custo médio e 
praticamente eliminamos os títulos vinculados ao câm-
bio. Isso foi fundamental para reduzir nossa exposição 
a riscos externos, o que se mostrou valioso durante a 
maior crise econômica mundial desde 1930.

O setor externo brasileiro é outra área em que 
registramos ótimos resultados neste início de ano. Até 
a segunda semana de abril, já acumulávamos superá-
vit comercial de 3,9 bilhões dólares, mais que o dobro 
registrado no mesmo período do ano passado.
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O valor de nossas exportações totalizavam 57,3 
bilhões de dólares, um crescimento de 30,5%, resul-
tado ainda mais espetacular se consideramos os de-
safios que a desvalorização do Dólar frente a todas 
as moedas internacionais, em especial frente ao Real, 
vêm impondo ao nosso exportador. É certo que a boa 
evolução do preço internacional dos produtos que ex-
portamos ajuda muito. Porém não é só isto. A expan-
são do mercado mundial para os produtos brasileiros 
contribui muito para esse resultado.

Aliás, gostaria aqui de destacar a viagem de 
nossa Presidenta à China. A China é hoje o principal 
parceiro comercial brasileiro, destino de 30,8 bilhões 
de dólares de nossas exportações  em 2010, o que 
resultou em um superávit comercial em nosso favor 
de 5,2 bilhões de dólares. A expectativa é que, como 
resultado da visita da presidenta Dilma ao país, esses 
valores cresçam expressivamente e, principalmente, 
a pauta de produtos exportados evolua para os mais 
industrializados e com maior componente tecnológico. 
Nesse sentido, merecem destaque o investimento de 
19 bilhões de dólares para a produção de “tablets” e 
telefones celulares no País, assim como novos contra-
tos de venda de aeronaves pela Embraer que somam 
mais de 1,3 bilhão de dólares.

O volume de investimentos de outros países no 
Brasil é outro número que merece destaque neste 
início de ano.

Foram cerca de 10,8 bilhões de dólares de inves-
timentos produtivos, sendo 2,5 bilhões na Indústria, 
com destaque para metalurgia e biocombustíveis, e 4 
bilhões no setor de telecomunicações.

Com isso, no acumulado em 12 meses, o inves-
timento estrangeiro direto alcançou em fevereiro 2,6% 
do PIB, suficiente para cobrir o déficit em conta corren-
te brasileiro que é de 2,3%. Aqui desmoronam duas 
críticas que vem sendo formuladas recentemente: as 
de que o grosso do capital que ingressa no Brasil é 
especulativo e de que nosso déficit em conta corrente 
não é sustentável.

A verdade é que o Brasil é o destino de inves-
timentos estrangeiros porque vem demonstrando um 
desempenho mais pujante e mais sólido do que as 
mais importantes economias mundiais. A confiança 
externa no País é tão grande que sua avaliação de ris-
co vem obtendo melhoras sucessivas, conforme mos-
trou recente relatório da agência Fitch, e o risco Brasil 
encontra-se em níveis mínimos de 167 pontos básicos, 
muito abaixo dos 2.o39 alcançados em 2002.

Falemos das Reservas Internacionais . Durante 
a crise cambial do Governo FHC, quando o País foi 
alvo de grave ataque especulativo contra o regime de 
câmbio fixo, nossas reservas caíram de 74,6 bilhões de 

dólares em abril de 1998 para 36,1 bilhões em janeiro 
de 1999. No ápice da crise elas representavam 4,4% 
do PIB brasileiro. Hoje, devido ao sucesso da política 
econômica dos Governo Lula e Dilma, totalizamos 317 
bilhões de dólares, ou quase 15% de nosso PIB.

A política de  acumulação de reservas representa 
um importante seguro contra crises externas, confor-
me ficou comprovado recentemente. Ela fez também 
com que o Estado brasileiro deixasse de ser devedor 
externo para tornar-se credor externo, inclusive junto 
ao FMI. Em 2002, o endividamente externo líquido do 
setor público chegou a 16,5% do PIB. Hoje, o mundo 
nos deve 10,5% de nosso PIB. Isso representou a re-
conquista de nossa soberania frente a comunidade 
financeira internacional.

Todavia, uma coisa a oposição ao Governo da 
Presidenta Dilma está certa: existe um problema ex-
terno e ele se chama inflação. Nos últimos 12 meses, 
o preço em dólares das commodities externas com 
grande impacto sobre a inflação brasileira aumentou 
40,5%, com grande destaque para as commodities 
alimentícias que registraram alta de 58,7%. Não é mera 
coincidência que o componente relativo a alimentos 
no IPCA tenha se elevado 8,8% no período, pressio-
nando o índice de inflação que fechou em 6,3% em 
março, no acumulado em 12 meses. Nesse contexto, 
a valorização cambial acaba tendo um efeito positivo 
amortecendo o contágio da inflação externa sobre a 
inflação doméstica.

A boa notícia é que o componente alimentos da 
inflação vem desacelerando desde janeiro deste ano. 
Todavia, os trágicos eventos no Japão e a crise política 
nos países árabes vem afetando o preço internacio-
nal do petróleo e de outras commodities energéticas 
que saltaram 6,4%  só em março. É essa abrupta alta 
que está por trás do aumento de 1,6% do componen-
te transportes do IPCA e de 0,75% do próprio índice 
em março.

Ainda assim, equipe econômica da Presidenta 
Dilma vem adotando uma série de medidas que já 
começam a dar resultados. Essas medidas não se 
restringem ao principal instrumento da política mone-
tária que é a elevação da taxa básica de juros Selic 
pelo Banco Central. Foram também utilizados os com-
pulsórios bancários, limites prudenciais e o IOF como 
forma de conter o consumo por meio da elevação do 
custo do crédito.

Aliás, gostaria de lembrar que o IOF é um imposto 
de natureza regulatória e vem sendo utilizado ao longo 
dos anos com essa função. Não é a primeira vez que o 
IOF crédito é cobrado à alíquota de 3% e na ocasião, 
no fim de 2008, obteve o sucesso pretendido.
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Com isso, conseguiremos conter a inflação sem 
prejudicar o crescimento real do PIB este ano que de-
verá alcançar 4,5%, excelente desempenho conside-
rando-se a projeção de 3,5% de crescimento para a 
economia mundial.

Nós não temos saudade dos juros de 27,2%, com 
crescimento real do PIB de 2,3% ao ano e inflação anual 
de 8,9% registrados na média do período FHC.

Preferir os juros 14,7%, com crescimento de 4,0% 
e inflação de 5,5% que marcaram a política econômica 
do Presidente Lula.

Outro papel que vem sendo mal interpretado é 
o do BNDES. Ele tem desempenhado um importante 
papel de sustentação financeira à política industrial 
brasileira. É nele que se apóiam boa parte do financia-
mento de longo prazo para ampliação e modernização 
da estrutura produtiva brasileira. Ele viabilizou a capi-
talização da Petrobras, essencial para a exploração 
da camada do pré-sal.

Além de ser peça chave para a elevação do ní-
vel do investimento brasileiro, que avançou de 16,2% 
do PIB em 2002 para 19,2% em 2010, ele tem um im-
portante papel deflacionário por ampliar a oferta, a um 
menor custo financeiro para a empresa. Precisamos 
reconhecer de uma vez por todas que o crédito direcio-
nado seja o habitacional, o rural ou o concedido pelo 
BNDES tem uma grande importância estratégica para 
garantir recursos a setores considerados essenciais 
para a economia e sociedade brasileiras.

Em suma, esses são as reflexões que gostaria de 
compartilhar, celebrando o sucesso da política econômi-
ca da Presidenta Dilma cujo objetivo último é promover 
tanto o crescimento econômico sustentável quanto o 
desenvolvimento e inclusão social. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Obrigado, Senadora Marta Suplicy.

Como próximo orador inscrito, pela Liderança 
do PCdoB, concedo a palavra ao Senador Inácio Ar-
ruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – 

Junto à sombra dos muros do forte
A pequena semente nasceu.
Em redor, para a glória do Norte,
A cidade sorrindo cresceu.
No esplendor da manhã cristalina,
Tens as benções dos céus que são teus
E das ondas que o sol ilumina
As jangadas te dizem adeus.
Fortaleza! Fortaleza!
Irmão do Sol e do mar,
Fortaleza! Fortaleza!
Sempre havemos de te amar...”

É com este poema belíssimo de Gustavo Barro-
so e melodia de Antônio Gondim, que eu quero iniciar 
este momento de homenagem, meu caro Presiden-
te Eunício Oliveira, meu caro José Pimentel, que há 
pouco se pronunciou, minha cara Angela Portela, Se-
nadora pelo Estado de Roraima, mas cearense como 
nós, Senadores e Senadoras ilustres que estão nesta 
Casa, para que, hoje, possamos juntos comemorar 
os 285 anos de nascimento, como disse o poeta, na 
melodia de Antônio Gondim, de uma pequena ci-
dade, uma pequena vila, em um local que pode ser 
considerado, inclusive, inóspito. Eram dunas arden-
tes nesse calor que se liga àquele mar esverdeado 
da terra alencarina.

A pequena cidade nasceu, a pequena cidade 
prosperou e, hoje, com 2,5 milhões de habitantes, é a 
quinta maior cidade do País. Fica atrás de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília – que não pode 
ser considerada como uma única cidade, são várias 
cidades dentro de uma só – e, em seguida, a nossa 
cidade de Fortaleza. São quase 2,5 milhões de habi-
tantes nessa linda cidade.

Quero dizer, Sr. Presidente, que, nos últimos 
anos, tivemos a felicidade, no governo do Presidente 
Lula, que tem continuidade no governo da Presidenta 
Dilma, de recebermos investimentos sem igual, porque 
essa linda cidade, a cidade deste poema belíssimo, 
uma cidade que também tem a gente pujante, forte, 
hospitaleira, é também a cidade de maior concentra-
ção de riqueza do Brasil, é a cidade que concentra 
mais a riqueza no País. Desses seus 2,5 milhões de 
habitantes, a maioria esmagadora é de gente pobre. 
Faço apenas uma comparação ilustrativa, porque a 
numerologia serve para tudo. A estatística se pode 
puxar para um lado e para o outro. Se quisermos que 
ela seja boa, ela é; mas se quisermos que ela seja 
ruim, ela também é.

Mas vamos fazer uma comparação com Belo 
Horizonte que, em termos de população, está atrás 
de Fortaleza. Belo Horizonte arrecada de IPTU mais 
de R$500 milhões; a nossa cidade arrecada apenas 
R$150 milhões. O maior hospital de emergência con-
some todo o dinheiro do IPTU, que não paga sequer 
esse hospital. Isso mostra as dificuldades em um mo-
mento de pujança do País, porque os investimentos 
feitos por Lula, seguidos pelos de Dilma, são grandes. 
E nós queremos agradecer, porque sem esses inves-
timentos, sem essas obras, sem esse impacto, a po-
pulação estaria em maior dificuldade.

Meu caro Eunício Oliveira, V. Exª conhece tão 
bem aquela cidade, pois foi morar ali na Casa do Es-
tudante, uma gloriosa casa de estudantes, que rece-
bia os nossos irmãos vindos do interior do Estado. 
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Trabalhei muito com Olívio Dutra quando ele chegou 
ao Ministério das Cidades; em seguida, com o setor 
de infraestrutura do Ministério da Integração Nacio-
nal, quando ali estava Ciro Gomes, e trabalharmos 
para investir mais na nossa cidade. Só para as áreas 
de risco da cidade foi conduzida, do Ministério das 
Cidades para Fortaleza, uma soma superior a R$500 
milhões, que lá chegou no governo da nossa Prefeita 
Luizianne Lins. E conseguimos isso na hora em que o 
Lula criou o PAC. No final do seu primeiro governo, já 
reeleito, ele cria o Programa de Aceleração do Cres-
cimento e pede que os Estados tragam seus projetos. 
Mas não tínhamos projetos, meu caro Chico Lopes, 
nosso Deputado Federal, também daquela cidade de 
Fortaleza. Não tínhamos praticamente projeto nenhum 
para entregar ao Presidente Lula. 

Mas, fruto de um debate no Planefor, conduzido 
pelo Sr. Jorge Parente e pelo Sr. João Parente, com 
a participação da Federação de Bairros e Favelas de 
Fortaleza e de inúmeras outras entidades, como IAB, 
como CREA, Associação dos Geógrafos, Universida-
de Federal, nasceu um projeto chamado Recupera-
ção do Maranguapinho, que nós ampliamos para o 
rio Cocó e, depois, ampliamos para a região metro-
politana. E, nesse esforço, nós pedimos à Funasa o 
projeto executivo. Ali estava o atual Deputado Danilo 
Forte. Fizemos o projeto executivo, entregamos na 
mão do Governador Cid Gomes, que entregou na 
mão de Lula, e estamos realizando, ali em Fortaleza 
e na região metropolitana, a maior obra de infraestru-
tura urbana, com dragagem de dois rios, a constru-
ção de três barragens, para que a nossa cidade não 
seja mais inundada. Imaginem V. Exªs que nós, que 
precisamos tanto de água, vez por outra, vemo-nos 
inundados naquela cidade belíssima.

Sr. Presidente, embora tenha escrito aqui algumas 
palavras a mais, o tempo exige que nos encaminhemos 
para a conclusão. E quero concluir lendo o restante do 
hino da nossa cidade.

Peço que me conceda esse tempo, acolhendo o 
nosso pronunciamento na íntegra, em homenagem a 
nossa cidade de Fortaleza nos seus 285 anos.

Diz o poeta Gustavo Barroso com a melodia de 
Antônio Gondim:

O emplumado e virente coqueiro
Da alva luz do luar colhe a flor
A Iracema lembrando o guerreiro,
De sua alma de virgem senhor.
Canta o mar nas areias ardentes
Dos teus bravos eternas canções:
Jangadeiros, caboclos valentes,
Dos escravos partindo os grilhões.
Fortaleza! Fortaleza!

Irmã do Sol e do mar,
Fortaleza! Fortaleza!
Sempre havemos de te amar
Ao calor do teu sol ofuscante,
Os meninos se tornam viris,
A velhice se mostra pujante,
As mulheres formosas, gentis.
Nesta terra de luz e de vida
De estiagem por vezes hostil,
Pela Mãe de Jesus protegida,
Fortaleza és a Flor do Brasil
Fortaleza! Fortaleza!
Irmã do Sol e do mar,
Fortaleza! Fortaleza!
Sempre havemos de te amar
Onde quer que teus filhos estejam,
Na pobreza ou riqueza sem par,
Com amor e saudade desejam
Ao teu seio o mais breve voltar.
Porque o verde do mar que retrata
O teu clima de eterno verão
E o luar nas areais de prata
Não se apagam no seu coração.
Fortaleza! Fortaleza!
Irmã do Sol e do mar,
Fortaleza! Fortaleza!
Sempre havemos de te amar

Por isso, Sr. Presidente, queremos dizer que a 
nossa cidade, nas condições atuais, está pronta para 
dar um grande passo adiante para, com ousadia, com 
a coragem do seu povo, transformá-la não só na metró-
pole, capital do Estado do Ceará, mas em uma grande 
cidade do Brasil. Nós estamos prontos! Fizemos isso 
no Estado do Ceará com o Governador Cid Gomes 
dizendo: “vamos dar um grande salto de desenvolvi-
mento na nossa cidade”.

Meu caro Lindbergh, está na hora de dar o gran-
de salto do desenvolvimento econômico da nossa ci-
dade.

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Quero 
bem rapidamente, Senador Inácio Arruda, associar-
me a V. Exª, parabenizar a cidade de Fortaleza, minha 
amiga, diretora da UNE quando da minha gestão, atual 
Prefeita Luizianne Lins, e faço isso por ser Senador do 
Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro 
tem tudo a ver com o Estado do Ceará, Senador Eu-
nício de Oliveira, que é Presidente da CCJ e preside 
esta sessão, é cearense. Nós temos mais de 1 milhão 
de cearenses no Estado do Rio de Janeiro. Então eu 
não posso, como nordestino e Senador do Rio de Ja-
neiro, passar em branco nesta homenagem à cidade 
de Fortaleza, sem me pronunciar para reforçar os pa-
rabéns a Fortaleza.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Agradeço a V. Exª o aparte e ao Presidente, a paciência. 
Tenho certeza de que o Rio de Janeiro vai colaborar 
com a cidade de Fortaleza para que a gente dê uma 
grande arrancada, um grande salto no desenvolvimen-
to da nossa cidade.

Parabéns, Fortaleza! Parabéns, Senador Eunício, 
Senador Pimentel, Senadora Angela Portela, Senador 
Mozarildo, cujas raízes estão lá no Ceará, filho daquela 
terra. Parabéns ao nosso povo de Fortaleza! Parabéns, 
meu caro Chico Lopes, que aqui está! Parabéns ao 
povo da nossa linda cidade!

Um abraço.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, hoje, dia 13, a minha cidade, a mi-
nha Fortaleza, está em festa. Estamos comemorando 
285 da capital do Ceará. Somos cerca de 2 milhões e 
meio de moradores que vivemos, estudamos, traba-
lhamos, construímos e nos congraçamos nessa que 
é a quarta mais populosa cidade do país. 

Há curiosidades na história de Fortaleza. Em 
fevereiro de 1500 – antes, portanto, da chegada dos 
portugueses neste continente –, Vicente Pinzón teria 
desembarcado no que é hoje a enseada do Mucuripe 
e batizado a terra de Santa Maria de La Consolación, 
mas escondeu o fato, devido ao Tratado de Tordesilhas. 
No século seguinte, franceses tentaram ocupar essa 
região, e as autoridades portuguesas, instaladas em 
Pernambuco, enviaram missões para reaver o território. 
Em 1637 é a vez dos holandeses tentarem controlar a 
área. Serão expulsos, definitivamente, em 1654. E em 
13 de abril de 1716, carta-régia eleva Fortaleza à cate-
goria de vila, e a data passa a marcar o aniversário da 
cidade. À época, a Capitania do Ceará era integrada 
à de Pernambuco.

Nossa cidade teve a honra de ser o local de 
nascimento de dois imortais da nossa literatura. O 
primeiro, José de Alencar, a quem Machado de Assis 
homenageou escolhendo-o como patrono da cadeira 
23 da Academia Brasileira de Letras. Chamado “o pa-
triarca da literatura brasileira”, sua obra é respeitada 
pela seriedade e apuro técnico com que foi escrita, 
mas também por ser um marco da nossa nacionalida-
de. Aliás, cabe a ele a invenção do nome Iracema, que 
hoje tantas brasileiras ostentam, e que é um anagrama 
de América – Iracema não é um nome indígena, como 
muita gente supõe, mas criado para batizar a persona-
gem de seu livro sobre a virgem dos lábios de mel e de 
cabelos mais negros que a asa da graúna. Fortaleza 

também foi também o berço de Rachel de Queiroz, a 
primeira mulher a ser eleita para a Academia, graças 
à qualidade de seus romances e crônicas e também 
pela excelência do trabalho de tradutora que verteu 
para o português cerca de 40 obras literárias.

Chico Anysio, cearense de Maranguape, dizia que 
seu irmão, o grande cineasta Zelito Viana, produtor de 
Glauber Rocha em Terra em Transe e outros filmes e 
diretor de Villa Lobos, uma vida de paixão, dentre ou-
tros – pois bem, Chico Anysio, que ontem completou 
80 anos, dizia que seu irmão era chique, pois teve o 
privilégio de nascer em Fortaleza. Nas belas artes, 
gostaria de me referir também a um fortalezense ilustre 
por sua atividade religiosa e sua luta pela liberdade, e 
que também era poeta. Falo de Dom Hélder Câmara, 
e ao citá-lo homenageio todos os artistas meus con-
terrâneos da capital.

Mas hoje, neste dia de festa, os fortalezenses 
comemoramos também as grandes perspectivas que 
temos nesta nossa cidade complexa e dinâmica. Re-
firo-me, em especial, aos grandes desafios que estão 
postos para nós por sermos uma das cidades-sede da 
Copa do Mundo de Futebol de 2014.

Muito além dos 30 dias de jogos de futebol, a 
Copa do Mundo de 2014 acarreta investimentos em 
infraestrutura, geração de emprego e renda afetando 
diretamente a vida da população, não só da capital, mas 
de todo o Ceará. Milhares de estrangeiros visitarão a 
cidade, conhecendo nossas paisagens, nossa cultura, 
nosso povo e movimentando a economia.

Fortaleza tem oito projetos com investimentos 
já programados, com responsabilidade dividida en-
tre o governo Federal e o Governo Municipal. Veículo 
Leve sobre Trilhos Parangaba/Mucuripe, Estações 
Padre Cícero e Juscelino Kubitscheck, Corredor Vi-
ário Norte/Sul, Trânsito Rápido de Ônibus (BRT, na 
sigla em inglês) Dedé Brasil, Projeto Raul Barbosa, 
BRT Avenida Alberto Craveiro e BRT Avenida Pauli-
no Rocha, além da reforma do Castelão, Terminal de 
Passageiros e sistema viário do Aeroporto, Terminal 
de passageiros, acessibilidade terrestre e marítima 
no Porto do Mucuripe. O valor das ações previstas 
para o evento está orçado em 1 bilhão, 570 milhões 
e 400 mil reais.

O Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) relativo à Mobilidade Urbana, disponibiliza in-
vestimentos da ordem de 2,4 bilhões de reais para 
intervenções na cidade de Fortaleza. É um investi-
mento significativo, de grande importância, que mexe 
com a nossa cidade. 

Desenvolvimento com distribuição de renda e 
inclusão social, é isso, Srªs Senadoras, Srs. Senado-
res, que o Brasil precisa. O Brasil, o Ceará e Fortaleza 
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que, segundo um estudo da Organização das Nações 
Unidas (ONU), de 2010, é a 13ª cidade mais desigual 
do mundo. Esse documento, O Estado das Cidades do 
Mundo 2010/2011: Unindo o Urbano Dividido, analisou 
138 cidades de 63 países do chamado mundo em de-
senvolvimento, e Fortaleza é posicionada como a 13ª 
cidade mais desigual.

Por isso a urgência de discutirmos a cidade 
que queremos. Somos a capital de maior densida-
de demográfica do Brasil, com 7.769 habitantes por 
km2. O arquiteto, urbanista e grande artista Fausto 
Nilo, acha, contudo que essa alta densidade também 
pode resultar “em melhor economia, habitações a pre-
ços mais acessíveis, segurança e conforto urbano.” 
Para ele, a oferta de padrões habitacionais pode ser 
“diversificada em níveis de renda e estilos de vida. 
Graças a este tipo de arranjo as habitações se situa-
rão prioritariamente me conveniências de acesso ao 
trabalho, aos centros de educação e aos centros de 
comércio, com redução da dependência do transpor-
te motorizado”. 

Outro estudioso dos problemas cearenses e 
amante de nossa capital, o geógrafo e professor da 
Universidade Federal do Ceará, José Borzacchiello da 
Silva, defende “uma completa reestruturação da área 
central, capaz de realçar seus belos edifícios e mo-
numentos. Estado e Prefeitura” – diz ele – “poderiam 
ocupar muitos dos prédios vazios do centro, devolvendo 
atividades e funções importantes para a requalificação 
daquele bairro”.

Pensar Fortaleza é pensar também a sua região 
metropolitana, formada por um conjunto de treze muni-
cípios. Nela ocorrem transformações rápidas, mudanças 
substanciais na sua estrutura e fisionomia urbana. As 
bacias metropolitanas dos rios Cocó, Pacoti, Ceará e 
de seu principal afluente do Rio Maranguapinho têm 
a qualidade de suas águas comprometidas devido à 
urbanização e ao lançamento de resíduos domésticos 
e indústrias – e nós temos a compreensão, hoje, de 
que a imensa riqueza de águas doces do nosso país 
é uma solução, e não um problema!

Mas hoje é dia de festa – dia de reflexão, mas 
de festa – e quero convidar os brasileiros a visitar e 
conhecer Fortaleza, a capital do Brasil que oferece 
mais horas de sol durante o ano. Conhecer as nossas 
praias, nosso artesanato e nossos blocos de maraca-
tu. Saborear nossa gastronomia, nossos frutos do mar, 
nosso baião de dois, a pescada cearense, o camarão 
ensopado, a lagosta e caranguejo.

Parabéns Fortaleza, parabéns filhos da Terra da 
Luz, parabéns povo do Ceará, pela linda capital que 
possuis.

Obrigado.

Hino do município de Fortaleza

Letra por Gustavo Barroso 
Melodia por Antônio Gondim

Junto à sombra dos muros do forte
A pequena semente nasceu.
Em redor, para a glória do Norte,
A cidade sorrindo cresceu.
No esplendor da manhã cristalina,
Tens as bênções dos céus que são teus
E das ondas que o sol ilumina
As jangadas te dizem adeus.
Fortaleza! Fortaleza!
Irmã do Sol e do mar,
Fortaleza! Fortaleza!
Sempre havemos de te amar
O emplumado e virente coqueiro
Da alva luz do luar colhe a flor
A Iracema lembrando o guerreiro,
De sua alma de virgem senhor.
Canta o mar nas areias ardentes
Dos teus bravos eternas canções:
Jangadeiros, caboclos valentes,
Dos escravos partindo os grilhões.
Fortaleza! Fortaleza!
Irmã do Sol e do mar,
Fortaleza! Fortaleza!
Sempre havemos de te amar
Ao calor do teu sol ofuscante,
Os meninos se tornam viris,
A velhice se mostra pujante,
As mulheres formosas, gentis.
Nesta terra de luz e de vida
De estiagem por vezes hostil,
Pela Mãe de Jesus protegida,
Fortaleza és a Flor do Brasil.
Fortaleza! Fortaleza!
Irmã do Sol e do mar,
Fortaleza! Fortaleza!
Sempre havemos de te amar
Onde quer que teus filhos estejam,
Na pobreza ou riqueza sem par,
Com amor e saudade desejam
Ao teu seio o mais breve voltar.
Porque o verde do mar que retrata
O teu clima de eterno verão
E o luar nas areias de prata
Não se apagam no seu coração.
Fortaleza! Fortaleza!
Irmã do Sol e do mar,
Fortaleza! Fortaleza!
Sempre havemos de te amar
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Concedo a palavra à próxima oradora 
inscrita, Senadora Vanessa Grazziotin, em permuta 
com o Senador Casildo Maldaner.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Presidente 
Eunício Oliveira, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, com-
panheiros e companheiras, antes de iniciar o assunto 
que me traz a esta tribuna, eu gostaria de encaminhar 
à Mesa e pedir que constasse dos Anais da Casa um 
pronunciamento que faço em homenagem aos jornalis-
tas pela passagem, no último dia 7 de abril, na última 
quinta-feira, do Dia do Jornalista. Então, encaminho à 
Mesa para que inclua a íntegra deste pronunciamento 
nos Anais desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – V. Exª será atendida na forma regi-
mental.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

E falar um pouco e rapidamente a respeito da 
presença... Senador Eunício, acho que o meu tempo 
está sendo marcado de forma errada.

Quero falar a respeito da estada da Presidente 
Dilma na China. Quero confessar a V. Exª, primeiro, 
que o Brasil tem tido com a China nesses últimos pe-
ríodos, nos últimos anos principalmente, uma grande 
parceria, não só econômica, mas cultural e política. O 
Governo brasileiro, assim como todos nós, entende 
o papel, a importância da China, uma economia não 
apenas emergente, mas uma grande economia mun-
dial, um país com a maior população do mundo. Todos 
sabemos da sua importância.

Entretanto, sabemos que precisamos melhorar as 
relações, sobretudo, econômicas comerciais, do nosso 
País com a China, porque, enquanto importamos deles 
produtos acabados, produtos de alto valor agregado, 
Senadora Ana Amelia, eletroeletrônicos, enfim, produ-
tos de alto valor agregado, para eles, mandamos soja, 
commodities, soja, carne de frango, carne de suíno, 
que agora estará novamente sendo liberada.

E precisamos mudar um pouco esse tipo de par-
ceria, precisamos ter uma parceria de transferência de 
tecnologia concreta. O Brasil é um País que já conse-
guiu excelência numa série de setores. No setor de 
petróleo e gás, Deputado Chico Lopes, V. Exª está 
aqui comemorando o aniversário da sua cidade de 
Fortaleza, então quero cumprimentá-lo assim como o 
Senador Eunício, cearense que é, e o Senador Inácio 
Arruda, pela passagem do aniversário daquela bela 
cidade brasileira, de irmãos cearenses, que vivem no 
Brasil inteiro.

Mas, dando continuidade, antes de conceder o 
aparte a V. Exª, Senadora Ana Amelia, dizia que pre-
cisamos melhorar esta nossa relação, trabalhar no 
sentido de propiciarmos a transferência de tecnologia 
daqui para lá e de lá para cá. 

E, baseado nisso, quero dizer que fiquei extrema-
mente feliz, quando li hoje, logo cedo, muito cedo, as 
notícias vindas do Governo brasileiro de que estamos 
conseguindo parcerias importantes. 

A empresa, uma das maiores de tecnologia ins-
talada na China, que mais gera emprego, a Foxconn, 
já está no Brasil, em algumas cidades. Na minha cida-
de de Manaus tem fábrica e em algumas cidades no 
Estado de São Paulo. Ela deverá vir com toda força, 
implantando fábricas de tablets e de telas e de insu-
mos para o setor de informática.

Acho que essa é uma grande notícia. Notícia al-
vissareira. E passo a ouvir a palavra da Senadora Ana 
Amélia, a quem concedo um aparte.

A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Senadora 
Vanessa Grazziotin, muito obrigada a V. Exª pela genti-
leza do aparte. A senhora tem toda razão de defender 
que o Brasil busque assimilar tecnologias e procure, 
cada vez mais, em nossa pauta de exportações, incluir 
valores agregados: manufaturados, produtos industria-
lizados de alta, média ou grande tecnologia. Não im-
porta, desde que sejam produtos de valor agregado. É 
claro que o Brasil hoje tem a China como seu principal 
parceiro comercial. Há 10 anos estava em sexto lugar 
e, agora, é o primeiro, superando os Estados Unidos 
que são a maior economia do mundo. Como disse V. 
Exª, Senadora Vanessa Grazziotin, além da soja, o 
Brasil exporta minério de ferro, como commodities, 
como matéria prima, e nós importamos as chapas fa-
bricadas pelos chineses. Isso é um contrassenso. E o 
Governo brasileiro deveria estimular essa mudança. A 
par disso, a senhora, que representa a Zona Franca 
de Manaus, um centro por excelência dessa absorção 
tecnológica, pode também contribuir para a defesa da 
desoneração do setor produtivo exportador. Nós per-
demos competitividade quando comparados à produ-
ção chinesa, em todos os aspectos, especialmente 
em relação à logística e à tributação. Portanto, com a 
desoneração do setor, no momento em que o Brasil 
tem um câmbio extremamente negativo para os expor-
tadores, em todas as áreas, seria conveniente que o 
Governo examinasse medidas compensatórias. Aliás, 
para encerrar este aparte, Senadora Vanessa Grazzio-
tin, como modesta colaboração, a própria Presidenta 
Dilma Rousseff admitiu que o câmbio é um dos pro-
blemas sérios de nossa economia, particularmente 
para quem exporta. Por isso, continuo defendendo a 
desoneração, aliás, posição também defendida pelo 
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Líder do meu Partido, Senador Francisco Dornelles. 
Muito obrigada, Senadora Vanessa.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu agradeço o aparte de V. Exª, que, sem dú-
vida nenhuma, traz muito conteúdo a este meu humilde 
pronunciamento, Senadora. 

Quero dizer que V. Exª tem razão. Aliás, a gente 
vivenciou, há poucos dias, uma grande polêmica acer-
ca da direção da Vale do Rio Doce, uma empresa que 
atua no setor mineral. Uma das críticas que o Governo 
tem a respeito da Vale do Rio Doce é exatamente esta, 
ou seja, o pouco empenho dessa grande empresa, 
cujas ações, em grande parte, estão ainda em mão 
de empresas estatais e fundos de pensão, públicos, 
principalmente. Uma das grandes críticas era esta: que 
exportamos o minério de ferro, a commodity e não o 
produto acabado. 

Enfim, é isso o que nós queremos. 
Também concordo com V. Exª quando fala da ne-

cessidade de que o Governo brasileiro promova, sim, 
incentivos fiscais. 

Entretanto, Senador João Pedro, quero chamar 
a atenção para um ponto e, em seguida, concederei 
o aparte a V. Exª. O que diz a matéria? A empresa Fo-
xconn, no Brasil, está em três cidades de São Paulo 
– Jundiaí, Taubaté e Indaiatuba –, está em Santa Rita 
do Sapucaí, em Minas Gerais, e está em Manaus, no 
Estado do Amazonas. 

Essa empresa Foxconn é a maior exportadora da 
China. Ela faturou, no ano passado, em 2010, US$100 
bilhões. Ela está presente em 14 nações do mundo, 
gerando 1,3 milhão de postos de trabalho. É uma 
empresa que produz componentes para a Apple, HP, 
Sony, Cisco e Ericsson, entre tantas outras, ou seja, 
uma empresa de alta tecnologia.

Pelo que diz a matéria publicada pela imprensa no 
dia de hoje, a ideia é produzir tablets e insumos da Apple 
aqui no Brasil. Não há uma decisão tomada, mas a prefe-
rência, Senador João Pedro, para a produção de tablets 
ficaria com o Estado de São Paulo, e a de componentes, 
telas, insumos para informática e demais ficaria com a 
cidade de Manaus. A empresa diz que pode até mudar, 
dependendo de qual Estado ofereça maior incentivo. 

Eu acho que não podemos permitir que ocorra, 
no Brasil, uma guerra fiscal. Aliás, nós defendemos a 
reforma tributária, entre outras razões porque enten-
demos que temos de pôr fim à guerra fiscal.

No Brasil, a Constituição prevê incentivos, sob o 
ponto de vista regional, apenas para a Zona Franca 
de Manaus, que é a exceção, mas, infelizmente, es-
ses incentivos, hoje, estão em todos os Estados bra-
sileiros, o que provoca não apenas uma guerra entre 
as unidades da Federação, mas um rebaixamento na 

capacidade de recolhimento de arrecadação de um 
Estado muito grande.

Então, eu quero dizer que, por um lado, eu co-
memoro muito a possibilidade de que a Foxconn am-
plie e, muito mais que isso, tenha uma presença muito 
mais forte no Brasil. Os investimentos previstos em 
cinco anos, Senador João Pedro, serão da ordem de 
US$12 bilhões. 

Algumas das razões que fizeram com que essa 
empresa se interessasse pelo Brasil são, entre várias 
outras, o crescimento da nossa economia e ser a sétima 
economia do mundo, mas também porque sediaremos 
as modalidades dos jogos esportivos mais importantes 
do mundo nesses próximos anos.

Sem dúvida nenhuma, é uma conquista para 
todos nós.

Concedo a V. Exª o aparte, Senador João Pe-
dro.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Quero con-
cordar com V. Exª, neste aparte, quanto à importância 
da viagem da Presidente Dilma à China. É evidente 
que V. Exª faz um destaque, sob um ponto de vista 
concreto, para o fato de o parque eletroeletrônico de 
Manaus ganhar com o resultado dessa viagem. No meu 
aparte, quero chamar a atenção: não ganha somente 
o eletroeletrônico, mas ganham, também, setores im-
portantes da produção brasileira, como os produtores 
de banana, de frutas, a indústria de exportação da 
carne bovina, de frango, de suínos. Ou seja, a viagem 
da Presidente Dilma é mais um gol de placa, é mais 
uma condução que rende e que reafirma a liderança 
do Brasil em nível internacional. Parabéns pela reflexão 
que V. Exª faz sobre a viagem da Presidente Dilma a 
esse grande país que é a China.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Agradeço, da mesma forma, o aparte de V. Exª 
e, só para dar sequência ao que V. Exª diz, Senador 
João Pedro, a Presidente Dilma, quando voltar, virá 
com um saldo de 22 acordos assinados, num total de 
120 milhões em negócios e mais 13 bilhões em inves-
timentos no Brasil, dos quais, Senador Inácio Arruda, 
13 bilhões... 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Mais dois minutos para V. Exª.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada. Agradeço a V. Exª. Desses 13 
bilhões, 12 seriam da empresa Foxconn. 

Digo aqui, e repito, que para nós é muito impor-
tante que ela amplie os seus negócios. Esse acordo 
diz respeito, inclusive, à transferência de parte da tec-
nologia. Teríamos geração de empregos, espero, não 
apenas no Sudeste, mas na Região Norte também. 
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Para que V. Exªs tenham uma ideia, essa empre-
sa, na China, está localizada no chamado Parque de 
Ciência e Tecnologia de Longhua, e eles a chamam 
de Cidade Foxconn. Ela tem 3 km², 15 fábricas, dor-
mitórios, condomínios, bancos, shopping e emprega 
mais de 100 mil pessoas. Ou seja, é uma fábrica, Se-
nador Inácio Arruda, que tem uma cidade que leva o 
seu nome, tamanha a sua dimensão, e é uma fábrica 
de alta tecnologia, que produz alta tecnologia. 

Então, quero dizer que essa ida da Presidenta 
Dilma à China tem sido extremamente positiva, não só 
para a China, mas para o Brasil. 

A imprensa tem batido muito, falado muito da ne-
cessidade de equilibrarmos, de buscarmos um equilí-
brio maior da balança comercial. Essas decisões vão 
exatamente nesse rumo.

Muito obrigada, Senador.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRA. SENADORA VANESSA 
GRAZZIOTIN.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, fazer chegar a cada um de 
nós informações instantâneas tanto da nossa cidade 
como do mundo inteiro seja por meio de notas, maté-
rias factuais, grandes reportagens ou imagens. Traduzir 
o complexo cotidiano de instituições, órgãos públicos, 
organizações não governamentais e mercado priva-
do para o cidadão comum. Essas são algumas das 
funções exercidas pelos jornalistas, profissionais que 
não devem ser homenageados só hoje, sete de abril, 
mas que merecem o reconhecimento da importância 
da atividade que exercem, sempre.

Quase nunca paramos para pensar no profissional 
que está por trás daquele texto bem escrito, que sinteti-
za várias horas ou dias em alguns parágrafos, que nos 
dão a perfeita localização no tempo e no espaço, nos 
transferindo conhecimento suficiente para podermos 
compreender, opinar e debater os assuntos de nosso 
interesse. O dia 7 de abril foi denominado como Dia 
Nacional do Jornalista pela Associação Brasileira de 
Imprensa em homenagem a João Batista Líbero Ba-
daró, médico e jornalista, que morreu assassinado por 
inimigos políticos, em São Paulo, em 22 de novembro 
de 1830. O movimento popular gerado por sua morte 
levou à abdicação de D. Pedro I, no dia 7 de abril de 
1831. Um século depois, em 1931, em homenagem 
a esse acontecimento, o dia de hoje ganhou status 
para homenagear esse profissional da comunicação: 
o jornalista.

Hoje a Federação Nacional dos Jornalistas 
(FENAJ), os sindicatos filiados e os jornalistas pro-

fissionais de todo o país celebram o Dia Nacional do 
Jornalista. Mas como acontece na maior parte das 
categorias organizadas, a data, mais que festejada, 
precisa ser utilizada pelas entidades representativas e 
pela categoria como Dia Nacional de Mobilização em 
defesa das suas bandeiras de luta. E uma das mais 
importantes para os jornalistas hoje é a regulamen-
tação da sua profissão, que passa pela exigência da 
formação de nível superior específica. 

Trata-se, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, de 
permitir que a sociedade brasileira tenha direito a uma 
informação de qualidade. O que exige profissionais 
capazes de honrar a natureza do jornalismo, um bem 
público com relevante função social.

Por isso a causa dos jornalistas deve ser a nos-
sa causa. 

Eles hoje lutam para ampliar a mobilização pela 
aprovação das Propostas de Emenda Constitucional 
(PECs) que restabelecem a exigência do diploma como 
requisito para o exercício da profissão. Essa deve ser 
a nossa ordem do dia também.

Uma caravana de jornalistas esteve recentemente 
com o Presidente desta Casa, Senador José Sarney, 
quando ficou fortalecida a perspectiva de votação das 
propostas sobre a campanha em defesa do diploma 
ainda neste mês de abril.

Queremos deixar claro que apoiamos essa ini-
ciativa e que os jornalistas brasileiros podem contar 
com o nosso mandato para a defesa do diploma, o que 
acreditamos ser condição necessária para a qualifica-
ção do exercício do jornalismo brasileiro. Defendemos 
que o trabalho de todo profissional da informação deve 
ser orientado no sentido de garantir o direito à infor-
mação qualificada, ética, democrática e cidadã para 
toda a população. É o que eu tinha a dizer.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Vanessa Gra-
zziotin, o Sr. Eunício Oliveira deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Iná-
cio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Eu que agradeço a V. Exª. 

Convido o próximo orador inscrito para uma co-
municação inadiável, Senador Eunício Oliveira, do 
Estado do Ceará.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Presidente.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Antes de dar a palavra, pela ordem...
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Fora do 
microfone.) – É pela ordem?

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Não, não, é para comunicação inadiável.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Fora 
do microfone.) – Depois será pela Liderança, e serei 
eu?

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Antes de ceder a palavra, pela ordem, ao Se-
nador Jorge Viana, quero cumprimentar o Prefeito de 
Poranga, Aderson Pinho, que acompanha o pronun-
ciamento do Senador Eunício Oliveira, e o seu vice, 
Carlison, que aqui está. 

Poranga fica no Estado do Ceará. Estão aqui os 
Vereadores Tica do Zezé, Tibiju, Maria Sampaio e o 
chefe de gabinete do prefeito. Veio a turma toda, não é, 
prefeito? Muito bem. Parabéns à cidade de Poranga. 

Vamos ouvir o Senador Eunício Oliveira, mas, 
antes, temos um pedido pela ordem do Senador Jor-
ge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Eu gostaria de, aqui no Senado, prestar a minha 
solidariedade à comunidade, à população de Rio Branco 
e de Municípios do interior, como Tarauacá, Cruzeiro do 
Sul, Assis Brasil, Xapuri e Sena Madureira, que estão 
passando por um momento de extrema dificuldade. O 
prefeito de Rio Branco decretou situação de emergên-
cia; o Governador Tião Viana acatou e encaminhou o 
decreto para a Defesa Civil Nacional. 

É muito importante comunicar ao Senado, à Casa 
da Federação, que temos mais de 1,5 mil pessoas de-
sabrigadas, hoje, em Rio Branco, uma parte delas em 
casas de familiares e amigos.

Eu também queria fazer o registro de que, mes-
mo se tratando de um evento em decorrência da cheia 
do rio Acre, que está 1,70m acima da cota de alaga-
ção, ou seja, tem uma parcela enorme da cidade de 
Rio Branco atingida, o Prefeito Raimundo Angelim e o 
Governador Tião Viana, de maneira profissional, jun-
tamente com a Defesa Civil, estão procurando dar a 
melhor acolhida a essas famílias. 

Mas faço aqui um apelo, já que o tempo é curto, 
além da minha solidariedade, ao Governo Federal, ao 
Ministro da Integração, que foi visitado hoje pelo Go-
vernador Tião Viana, para que priorize os pleitos que 
chegam da Prefeitura de Rio Branco e dos demais 
municípios do Acre, porque, no caso do Acre, a defesa 
civil é tratada com muita seriedade. A população está 
tendo a devida acolhida hoje, mas é muito importante 
que o Governo Federal se some ao esforço da Pre-
feitura de Rio Branco, do Governo do Acre para dar a 

melhor acolhida às pessoas que estão passando mo-
mento de extrema dificuldade. 

Como ex-Prefeito e ex-Governador sei, porque 
acompanhei de perto o sofrimento das pessoas, o 
quanto é difícil esse momento. Mas estou certo que 
o Governo e a Prefeitura estão fazendo o melhor que 
podem. Acredito e peço que o Ministro da Integração 
Nacional possa se somar ao Prefeito Raimundo An-
gelim e ao Governador Tião Viana nesse esforço de 
dar melhor acolhida à população de Rio Branco e do 
Estado do Acre.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Senador Jorge Viana, o povo do Acre tem todo 
o apoio do Senado Federal, especialmente dos irmãos 
cearenses aqui presentes: na tribuna, o Senador Eu-
nício Oliveira, esperando para fazer uso da palavra, 
e, na Presidência, eu, ambos solidários. Os acreanos 
são irmãos naturais do povo cearense, podemos dizer 
assim. Tenho a certeza de que o Executivo responderá 
prontamente às necessidades do povo do Acre, espe-
cialmente da sua capital, a cidade de Rio Branco.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senador Inácio...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Estou 
indo ao Acre e vou ficar junto à população, porque nesse 
momento temos de ser solidários e, ao mesmo tempo, 
fazermos um bom uso do mandato que temos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – V. Exª fica dispensado dos trabalhos do Sena-
do, pois o fará no próprio Estado, o Estado do Acre, 
sendo solidário com o seu povo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, rapidamente, pela ordem, se o Se-
nador Eunício me permitir. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, 
do Estado de Roraima.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Estou enca-
minhando à Mesa projeto de resolução, com o apoio 
de vários Srs. Senadores, para propor uma mudança 
nas regras das nossas reuniões das Comissões e das 
sessões do Plenário. Que fique uma semana somente 
para reunião de Comissão, de manhã e à tarde, inde-
pendentemente de poder haver sessões no Plenário 
não deliberativas. Na outra semana, só sessões deli-
berativas do Plenário, de manhã e à tarde, ao arbítrio 
da Presidência, independentemente de poder ser con-
vocada reunião extraordinária.

275ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2011



Abril de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 11183 

Portanto, é uma forma de minimizar a dificuldade 
que temos de compatibilizar reuniões das comissões 
e sessões plenárias. 

Encaminho à Mesa, esse projeto de resolução.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – A Mesa recebe o projeto de resolução de V. 

Exª e dará o curso regimental à apreciação da propo-
sição de V. Exª.

Sobre a mesa, projeto de resolução que passo 
a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência comunica ao Plenário a abertu-
ra de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para 
recebimento de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 15, de 2011.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Tem a palavra o Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Senador Inácio Arruda.

Sr. Presidente Inácio Arruda, Srªs e Srs. Senado-
res, hoje, ocupo esta tribuna para denunciar um pro-
blema que está tirando vidas no Ceará e prejudicando 
gravemente os setores produtivos do nosso Estado. 
As principais rodovias federais cearenses, como a 
BR-116, a BR-222 e a BR-020, apresentam diversos 
trechos praticamente intransitáveis no Estado do Ce-
ará. Para que os senhores tenham mais informações, 
quero dizer que, somente neste mês de abril, cerca de 
setenta acidentes aparecem nos relatórios da Polícia 
Rodoviária Federal, com mais de quarenta feridos e 
com, pelo menos, seis mortes.

Sr. Presidente, o quadro das estradas federais no 
Estado do Ceará, ex-Presidente e Senador Fernando 
Collor, chegou a uma situação de intolerância total. 
Quero aqui cobrar publicamente uma posição e expli-
cações do Superintendente do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no Estado do 
Ceará, o Sr. José Abner de Oliveira Filho. Enquanto 
isso, quero também fazer aqui um apelo ao Ministro 
dos Transportes, Alfredo Nascimento, e ao Diretor-Geral 
do Dnit, Dr. Luiz Antônio Pagot. Por que ainda não fo-
ram tomadas as providências necessárias e urgentes 
para recuperar as estradas federais no Ceará, se re-
cursos existem, se estão assegurados no Orçamento 
da União os recursos para que essas estradas sejam 
recuperadas? Por que, dentro do Estado do Ceará, as 
estradas federais estão intransitáveis?

Depois da fronteira do Estado do Ceará, parece 
que você entrou em outro Estado, ou melhor, parece 
que você entrou em outro país, porque lá as estradas 
estão, inclusive, duplicadas! Não consigo entender 
essa causa, não consigo entender isso.

Aliás, o nosso Estado não tem dado sorte com 
o Ministro dos Transportes. É lamentável! Por quantos 
questionamentos, por quantas agruras, por quantos 
momentos de dificuldades estão passando os nossos 
queridos cearenses com as estradas federais no Es-
tado do Ceará, apesar dos esforços do Governador 
Ciro Gomes, que tem tido uma relação excelente com 
o Governo Federal! Relações de bons resultados e de 
parcerias não se têm repetido, lamentavelmente, com 
o Ministério dos Transportes nas rodovias federais.

Estão aí, para comprovar isso, as conquistas 
feitas pelo Estado do Ceará na parceria com o Pre-
sidente Lula e, agora, na parceria com a Presidente 
Dilma. Na questão da saúde, estamos acabando de 
construir várias unidades hospitalares. Na semana 
passada, tivemos a oportunidade, Senador Inácio 
Arruda, juntamente com o Presidente, de inaugurar 
o maior hospital de complexidade total no interior do 
Estado do Ceará.

O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador?

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Senador Cyro, com prazer, concedo o aparte a V. 
Exª.

O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Quero 
me irmanar com o senhor a respeito das estradas e 
dizer que sei o quanto o Estado do Ceará está sofren-
do, porque, no meu Estado, a situação não é diferen-
te. Além dos desastres, das mortes, está havendo um 
aumento de frete, porque ninguém quer mais circular 
por aquelas rodovias, pelo alto custo que têm tido as 
empresas de transportes. Por outro lado, indago: onde 
está o orçamento do PAC para essas regiões que são 
realmente carentes? Para essas regiões, os recursos 
foram destinados, mas estes não saíram do papel. En-
tão, realmente, sei direitinho o que o seu Estado está 
passando. Agradeço-lhe por me conceder o aparte, 
porque sou um sofredor, juntamente com o senhor, 
no Estado de Goiás. Muito obrigado.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado, Senador Cyro.

Quero dizer aqui que essa parceria com o Go-
verno Federal tem sido uma parceria extremamente 
profícua para os interesses do Estado do Ceará na 
questão do Programa Luz para Todos, na questão dos 
recursos hídricos, nas áreas da educação e da saúde 
e em muitas áreas da infraestrutura, mas, com o Mi-
nistério dos Transportes, isso não acontece, pois esse 
Ministério não está fazendo sua parte, pelo menos no 
meu Estado do Ceará. Senador Cyro, V. Exª também 
aborda as dificuldades no seu Estado.

Em relação às estradas estaduais, as que não 
foram construídas foram reconstruídas, recapeadas 
e asfaltadas em todo o Estado, enquanto as federais 
estão, como eu disse, em estado lamentável. De nossa 
parte, queremos deixar registrado aqui, Senador Inácio 
Arruda, que vamos juntar esforços, para, se for preciso, 
irmos à presença da Presidente Dilma e dizermos do 
estado lamentável e intolerável das estradas federais 
em nosso Estado.

Quero alertar as autoridades, para que, no Con-
gresso Nacional, tenhamos atitude. Vamos, se for pre-
ciso, convocar os responsáveis, tanto em nível nacional 
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como em nível estadual, para que expliquem ao Senado 
da República, aos representantes do Estado do Ceará 
– o Senador Pimentel, o Senador Inácio Arruda e eu 
– e, obviamente, a toda a bancada federal as causas 
de tamanho descaso com o povo cearense.

Senador Inácio Arruda, agradeço a paciência a V. 
Exª e registro nossa indignação, nossa preocupação 
com algo tão importante para o desenvolvimento do 
Estado, inclusive para salvar vidas, que é a qualidade 
das estradas federais no Ceará. Repito: é lamentável 
o que está acontecendo!

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Eu me irmano ao pronunciamento de V. Exª. 
Veja a situação, Senador Eunício: quem percorre a BR-
116 dentro do Estado do Ceará e, por um momento, 
cruza o Estado da Paraíba pode pensar que está em 
outro país e que não é uma estrada federal, porque a 
mesma BR tem um tratamento totalmente diferente na 
Paraíba. Vê-se que é um escândalo a ser examinado, 
a ser investigado. O que acontece com as estradas 
federais no Estado do Ceará precisa ser explicado 
e até agora não o foi. V. Exª tem toda a razão. Acho 
que temos que fazer a pressão legítima, a cobrança 
legítima, porque isso faz com que o nosso Estado... 
No plano das rodovias estaduais, vamos muito bem, 
viramos uma tragédia no plano das rodovias federais. 
É algo incompreensível.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– O problema só pode ser de gestão, Senador Inácio 
Arruda, porque recursos existem. Inclusive estão re-
gistrados no PAC. 

Senador Inácio Arruda, pediria a V.Exª que colo-
casse em votação o requerimento, de nossa autoria, 
que entrego à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O requerimento será recebido e apreciado 
oportunamente nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 409, DE 2011

Requeremos, nos termos do art. 199 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a realização de 
Sessão Especial no dia 23 de maio de 2011, destinada 
a homenagear os 70 anos de instalação da Justiça do 
Trabalho no Brasil.

Justificação

A Justiça do Trabalho, como órgão autônomo do 
Poder Executivo, surgiu a partir do Decreto-Lei n° 1.237, 
de 2 de maio de 1941, que conferiu a seus órgãos fun-
ção jurisdicional, os quais, desse modo, passaram a 

executar suas próprias decisões, independentemente 
do ingresso da parte na Justiça Comum.

 Nesse ano, portanto, a Justiça do Trabalho co-
memorará 70 anos de

instalação no Brasil dedicados exclusivamente 
à causa social e à pacificação das relações de tra-
balho.

Tratando-se de um marco na história da com-
posição dos conflitos entre capital e trabalho no Bra-
sil, requeiro a designação de Sessão Especial com o 
objetivo de prestar homenagem à Justiça do Trabalho 
por ocasião da comemoração dos 70 anos de sua ins-
talação no País.

Sala das Sessões, – Senador Eunício Oliveira 
– Senador Eduardo Suplicy – Senador Francisco 
Dornelles – Senadora Ana Amélia – Senador Geo-
vani Borges – Senador Mozarildo Cavalcanti – Se-
nador Paulo Paim. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação e será votado oportunamente.

V. Exª concluiu?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB – 

SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Concedo a palavra à Senadora Marinor, pela 
Liderança do PSOL. Antes, pela ordem, o Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, já passam onze minutos das 16 horas, 
horário em que impreterivelmente, nos termos do Re-
gimento Interno, a Ordem do Dia deve ser começada. 
E nós temos hoje a medida provisória do trem-bala. 
Quem sabe se poderá fazer um trem-bala para resol-
ver o problema das estradas do Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Para atender a V. Exª, o Estado de São Paulo, 
o Rio de Janeiro e o Brasil, logo após a palavra da Se-
nadora Marinor, vamos iniciar a Ordem do Dia.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª poderia começar por atender ao 
Regimento Interno. O adjetivo “impreterivelmente” não 
está colocado no Regimento para enfeitá-lo apenas; 
deve ser obedecido. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Não há dúvida. E o Regimento vai beneficiar 
o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro 
e o Brasil. 
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não. Não entendi – desculpe, Sr. 
Presidente – a sua resposta. 

É o problema do horário da Ordem do Dia. Se-
gundo o Regimento Interno, ela deve iniciar-se impre-
terivelmente às 16 horas. Já são 16h02m e não entendi 
a resposta de V. Exª. Eu quero uma resposta.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Ouvindo V. Exª, o Presidente Sarney já está 
ao lado de V. Exª para logo em seguida começar a 
Ordem do Dia.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Folgo com a companhia de S. Exª. 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – E eu peço desculpa aqui, porque inverti. Era 
o Senador João Pedro o orador inscrito. Já chamei a 
Senadora Marinor e tenho certeza de que...

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Fora do 
microfone.) – Agora era Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Não. Agora era um orador inscrito, mas...

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Fora 
do microfone.) – Não. Houve um inscrito e agora é a 
Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Senador Aloysio falou como comunicação 
inadiável. Agora era um orador inscrito e em seguida 
a Liderança. Mas nós não faremos nenhum... Claro, eu 
falei como Líder. Mas V. Exª vai usar a palavra, porque 
eu já dei a palavra a V. Exª. Em seguida, o Senador 
João Pedro como orador.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Mas 
eu só gostaria de dizer que V. Exª falou como orador 
inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Não, não. Eu falei como Líder. 

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Mas aí o tempo... 
Bom, mas tudo bem.

Sr. Presidente, eu queria fazer o registro de que 
o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) propôs junto 
ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 11 de novem-
bro de 2010, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) por omissão. O objeto da ação é a declaração 
da omissão inconstitucional do Congresso em legislar 
sobre as matérias constantes do arts. 5º, inciso V; 220, 
§ 3º, inciso II; 220, § 5º; 222, § 3º, todos da Constitui-
ção Federal. O Senado Federal, ao ser solicitado um 
parecer sobre o cumprimento ou não dessa decisão 
constitucional, infelizmente, fez-se presente na ação 
não para prestar as devidas informações solicitadas 
pelo Tribunal. Infelizmente, o nosso Senado, no seu 

parecer jurídico, atuou como se fosse réu no proces-
so e fez uma defesa da constitucionalidade da ação. 
Eu queria dar como lido o meu pronunciamento sobre 
essa questão, porque essa não é uma coisa menor. 
O Senado Federal não pode, com partidos e posições 
diferentes, manifestar-se em defesa de partes. Eu que-
ria deixar isso registrado.

Na verdade, no dia de hoje, eu queria me posicio-
nar sobre a visita dos servidores públicos federais, mas 
quero dar como lido esse protesto do PSOL sobre o 
posicionamento do Senado Federal em relação à ação 
que o PSOL propôs ao Supremo Tribunal Federal.

Manifesto, desta tribuna, o meu inteiro apoio e a 
minha solidariedade, em nome da Bancada do Partido 
Socialismo e Liberdade, à mobilização dos servidores 
públicos federais, que, por meio de caravanas de todo o 
País, estão presentes em Brasília no dia de hoje, para 
reivindicar do Governo Federal a imediata abertura 
de negociações em torno da pauta de reivindicações, 
aprovada, por unanimidade, nos fóruns unitários de 
suas entidades representativas.

Antecipando ao pior, o movimento unitário dos 
servidores tem advertido o Governo Dilma de que são 
contrários a qualquer reforma que venha retirar direi-
tos da categoria e de que, caso isso venha a ocorrer, 
não hesitarão em lançar mão de uma greve geral da 
categoria.

Outra questão que se vem arrastando há anos, 
sem uma solução unitária para todas as organizações 
representativas dos servidores federais, é a regula-
mentação do instituto da negociação coletiva no setor 
público. Posso dizer que há muita conversa e pouco 
resultado no processo de conversação mantido hoje 
entre o Governo Federal e as entidades de servidores 
públicos federais.

Como consequência, assistimos a um aprofun-
damento cada vez maior das diferenças salariais entre 
as chamadas carreiras típicas de Estado e as demais 
categorias de servidores. Cito, como exemplo, o que 
ocorre na seguridade social, em que médicos e servi-
dores administrativos do INSS que ingressaram pelo 
mesmo concurso público ganham hoje até cinco vezes 
mais do que seus colegas servidores do ex-Inamps, 
hoje lotados no Ministério da Saúde.

Por isso, apoio inteiramente a reivindicação pela 
implantação imediata da isonomia entre todas as carrei-
ras do serviço público federal, criando uma tabela sa-
larial única, com gratificações idênticas para todos.

Concordo inteiramente com aqueles que têm 
defendido o irrestrito direito de greve para todos os 
servidores públicos, previsto nas convenções da Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT), de que o 
Brasil é signatário. São trabalhadores do serviço pú-
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blico que prestam serviços essenciais à população e 
que, portanto, devem ter, sem restrições, os mesmos 
direitos assegurados pela legislação brasileira à clas-
se trabalhadora.

Outro aspecto que eu gostaria de abordar em meu 
pronunciamento é a defesa da paridade de vencimentos 
entre os servidores da ativa com os proventos de apo-
sentados e de pensionistas do serviço público. Trata-se 
de questão de justiça e de observância de um direito 
da categoria, conforme dispõe a Lei nº 8.112, que é o 
Estatuto dos Servidores Públicos Federais.

Às vezes, deparamo-nos com situações verda-
deiramente humilhantes para milhares de servidores 
públicos estatutários, que, ao se aposentarem, têm re-
dução de sua remuneração apesar de a Constituição 
assegurar a integralidade de seus proventos.

Eu não poderia deixar de comentar outra reivin-
dicação muito importante para os servidores públicos 
federais. Trata-se da implantação de uma data base 
unificada para a categoria, em 1º de maio, logicamente 
acompanhada de um verdadeiro processo de nego-
ciação coletiva entre as entidades representativas e 
o Governo Federal.

Minha indagação é a seguinte: por que é tão di-
fícil implantar algo tão simples, que está amparado, 
inclusive, pelas convenções internacionais de que o 
Brasil já é signatário?

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Vou 
concluir, Sr. Presidente.

Desde os meus tempos de ativista e dirigente 
sindical no Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
Pública do Pará (Sintepp), tenho lutado e apoiado a 
implantação do processo de negociação coletiva no 
serviço público.

Eu não poderia deixar de falar de uma situação 
que aflige diversas categorias profissionais, como é 
o caso dos assistentes sociais, dos psicólogos, dos 
nutricionistas, dos pedagogos e dos terapeutas ocu-
pacionais, que, apesar de terem suas jornadas de 
trabalho definidas em lei, como é o caso da Lei nº 
12.317,de 2010, que define em trinta horas a jornada 
dos assistentes sociais, o Governo insiste em reduzir 
o salário, caso esses profissionais optem pela carga 
horária definida em lei.

Neste último parágrafo do meu pronunciamento, 
dirijo-me especialmente às Srªs Senadoras e aos Srs. 
Senadores que representam a base de sustentação do 
Governo nesta Casa, pedindo apoio a S. Exªs.

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Peço 
o apoio de S. Exªs, para interceder junto ao Governo 
Federal, em especial junto ao Ministério do Planeja-
mento, para que apresse o processo de negociação 
com as entidades representativas desse segmento 
do funcionalismo público federal e para que possa 
atender ao justo pleito de milhares de servidores em 
nosso País.

Agradeço a complacência a V. Exª, inclusive no 
tempo.

Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DA SRA. SENADORA MARINOR BRITO.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, o Partido Socialismo e Liberdade 
propôs junto ao Supremo Tribunal Federal, em 11 de 
novembro de 2010, uma Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade por Omissão. O objeto da referida Ação é 
declaração da omissão inconstitucional do Congresso 
Nacional em legislar sobre as matérias constantes dos 
artigos 5°, inciso V; 220, § 3º, inciso II; 220, § 5°; 222, 
§ 3º, todos da Constituição Federal.

1. O artigo 5º , inciso V, da Constituição Federal, 
dispõe: “é assegurado o direito de resposta, proporcio-
nal ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem;” . Com efeito, após a declaração 
de inconstitucionalidade da Lei nº 5.250, de 9 de fe-
vereiro de 1967 – a Lei de Imprensa – o ordenamento 
jurídico nacional deixou de possuir o meio de garantir 
o exercício do direito constante do art. 5º, inciso V da 
Constituição Federal.

2. O art. 220, em seu §3º, inciso II, dispõe que 
compete à lei federal “estabelecer os meios legais que 
garantam à pessoa e à família a possibilidade de se 
defenderem de programas ou programações de rádio 
e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem 
como da propaganda de produtos, práticas e serviços 
que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.” 
No ordenamento brasileiro não há Lei que disponha 
sobre os referidos meios de garantia de defesa de 
programas de rádio ou televisão. Ou seja, há flagrante 
omissão inconstitucional.

3. O art. 220, § 5º dispõe que “os meios de co-
municação social não podem, direta ou indiretamente, 
ser objeto de monopólio ou oligopólio.” Não é preciso 
grande esforço de análise para perceber que tal norma 
não é auto-aplicável. E a razão é óbvia: monopólio e 
oligopólio não são conceitos técnicos do Direito; são 
noções, mais ou menos imprecisas, da ciência econô-
mica. Falta, portanto, norma infranconstitucional regu-
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lamentadora para conferir aplicabilidade ao dispositivo 
constitucional; e, por fim:

4. O art. 222, §3º dispõe que: “os meios de comu-
nicação social eletrônica, independentemente da tec-
nologia utilizada para a prestação do serviço, deverão 
observar os princípios enunciados no art. 221, na forma 
de lei específica, que também garantirá a prioridade 
de profissionais brasileiros na execução de produções 
nacionais.”. Mais uma vez o dispositivo constitucional 
impõe ao legislador o dever de regulamentar a norma 
através de lei.

Seguindo o trâmite disposto na Lei nº 9868, de 
1999, a Relatora pediu informações ao Senado Fede-
ral. Esse é o ponto que mais me impressionou e fez 
com que trouxesse a este Plenário essas informações. 
O Senado Federal se fez presente na ação não para 
prestar as devidas informações sobre a real existência 
de omissão legislativa no concernente à regulamenta-
ção das normas constitucionais arroladas na petição 
inicial, mas simplesmente para contestar a ação como 
se fora Réu. Um verdadeiro disparate. 

Dessa forma, com o objetivo de se escusar da 
culpa na omissão inconstitucional suscitada através 
da ADO proposta, o Poder Legislativo simplesmente 
aduz que as referidas leis ora não eram necessárias, 
tendo os dispositivos constitucionais plena eficácia, 
ora não deveriam ser editadas em vista da proibição 
da censura. Chegou-se ao ponto de o Senado Federal 
informar, com relação à proibição de monopólio ou oli-
gopólio dos meios de comunicação social, que matéria 
já é regulada pela Lei nº 8.884, de 1994, que “dispõe 
sobre a prevenção e a repressão às infrações contra 
a ordem econômica”.

Não ocorreu aos ilustres subscritores da “infor-
mação” prestada ao Juízo que a Constituição Federal 
contém duas disposições sobre abuso de poder eco-
nômico. A primeira está no Título VII – Da Ordem Eco-
nômica e Financeira (art. 170, inciso IV): o princípio da 
livre concorrência. A segunda é a que ora nos ocupa, 
ou seja, a norma do art. 220, § 5º. E onde se encontra 
esta última? No Título VIII – Da Ordem Social.

Como diz o Evangelho, o pior cego é o que não 
quer ver. A todas as luzes (quando não se é cego), os 
meios de comunicação social não são uma espécie de 
atividade econômica, mas sim, no preciso sentido eti-
mológico da expressão, um serviço público, vale dizer, 
um serviço ao povo. Por conseguinte, pretender que a 
legislação reguladora das atividades econômico-empre-
sariais possa ser estendida aos meios de comunicação 
social é, justamente, esvaziar o seu conteúdo social.

A triste realidade brasileira, assinalada em estudo 
recente da UNESCO – Comissão das Nações Unidas para 
a Comunicação, a Ciência e a Cultura, é outra, bem diversa 

do quadro róseo e ameno, que os magnatas privados da 
imprensa, do rádio e da televisão procuram apresentar: 
“A propriedade de diversas empresas de mídia está nas 
mãos de grupos políticos instalados nos variados níveis 
dos Poderes Legislativo e Executivo. A mídia brasileira é 
dominada por 35 grupos nacionais que, juntos, contro-
lam 516 veículos, sendo que uma única rede de televisão 
detém 51,9% da audiência nacional.”

É diante de tais fatos, que trago a consideração 
dos senadores e senadoras esta vergonhosa realidade. 
O Senado Federal, ao invés de reconhecer a omissão 
legislativa que leva à inconstitucionalidade por omissão, 
tenta se defender por uma via reprovável do ponto de 
vista jurídico e mais ainda, do ponto de vista político. 
No lugar de assumir ser necessário se debruçar sobre 
esses temas, invoca sofismas para se eximir do seu 
dever legal, que é cumprir a Constituição Federal.

Durante o discurso da Sra. Marinor Brito, 
o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) –

ORDEM DO DIA

Item 1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 7, de 2011, que autoriza a 
criação da Empresa de Transporte Ferroviário 
de Alta Velocidade S.A. – ETAV; estabelece me-
didas voltadas a assegurar a sustentabilidade 
econômico-financeira do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES; dispõe sobre a autorização para garantia 
do financiamento do Trem de Alta Velocidade 
– TAV, no trecho entre os Municípios do Rio 
de Janeiro – RJ e Campinas – SP; e dá outras 
providências.

Proveniente da Medida Provisória nº 
511.

Transcorre hoje a terceira sessão da matéria 
constando da pauta.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos: foram 
apresentadas à medida provisória sete emendas. A 
matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no 
último dia 6 de abril, tendo como Relator o Deputa-
do Carlos Zarattini. O prazo de vigência de sessen-
ta dias foi prorrogado por igual período pelo Ato do 
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Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 2, de 
2011, e se esgota no dia 17 de abril. O Projeto de Lei 
de Conversão nº 7, de 2011, proveniente da Medida 
Provisória nº 511, de 2010, foi lida no Senado Federal 
no dia 7 de abril.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra à Senadora Marta Suplicy, 
Relatora revisora da matéria, para proferir parecer.

PARECER Nº 118, DE 2011 – PLEN

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
proferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Obriga-
da, Presidente.

Sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 7, que 
autoriza a criação da Empresa de Transporte Ferroviário 
de Alta Velocidade – ETAV, estabelece medidas voltadas 
a assegurar a sustentabilidade econômico-financeira 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, dispõe sobre a autorização para ga-
rantia do funcionamento do Trem de Alta Velocidade 
– TAV, no trecho entre os Municípios do Rio de Janeiro-
RJ e Campinas-SP, e dá outras providências.

Relatório.
O Poder Executivo submeteu ao exame deste 

Poder a Medida Provisória nº 511, de 8 de novembro 
de 2010, que autoriza a criação da Empresa de Trans-
porte Ferroviário de Alta Velocidade – ETAV, estabe-
lece medidas voltadas a assegurar a sustentabilidade 
econômico-financeira do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES, dispõe sobre 
a autorização para garantia do financiamento do Trem 
de Alta Velocidade – TAV, no trecho entre os Municí-
pios do Rio de Janeiro – RJ e Campinas – SP, e dá 
outras providências.

A proposta foi aprovada pela Câmara dos Depu-
tados em 6 de abril de 2011, na forma de Projeto de Lei 
de Conversão nº 7, de 2011, conforme parecer proferi-
do pelo Deputado Carlos Zarattini. O parecer concluiu 
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e boa técnica legislativa e pela adequação fi-
nanceira e orçamentária da MPV nº 511, de 2010. No 
mérito, o Relator mostrou-se favorável à aprovação da 
proposição, rejeitando todas as emendas apresentadas 
naquela Casa, à exceção de uma emenda de plenário 
que estabelece a necessidade de periódica prestação 
de contas ao Congresso Nacional.

O PLV nº 7, de 2011, é composto por 25 artigos. 
O último contém a cláusula de vigência, estipulando 
que a norma editada entrou em vigor na data de sua 
publicação. 

Os arts. 1º a 18 autorizam a criação da Empresa 
de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade – ETAV, 
definindo sua natureza jurídica, sede, objetivos, prer-
rogativas, competências e missão institucional. 

O art. 19 autoriza a União, a critério do Ministério 
da Fazenda, a renegociar operações de crédito firma-
das com o BNDES, respeitada a equivalência econô-
mica, visando compatibilizar seu fluxo de caixa ao da 
operação de financiamento a projetos de investimentos 
de que trata esta lei.

O art. 20 estabelece que a renegociação de cré-
ditos entre a União e o BNDES se fará com base nas 
taxas de remuneração originais dos contratos das dí-
vidas renegociadas.

O art. 21 autoriza a União a garantir operação de 
crédito entre o BNDES e o consórcio que vier a vencer 
a licitação para a construção do trem de alta veloci-
dade entre o Rio de Janeiro e Campinas, em valor de 
até R$20 bilhões, corrigido pelo Índice de Preços ao 
Consumidor – IPCA, desde dezembro de 2008.

Ainda no art. 21, §§ 1º e 2º, fica estabelecido que 
o consórcio beneficiário da operação de crédito pre-
cisará oferecer contragarantias à União, que poderão 
ser representadas por ações da sociedade de propó-
sito específico formada para construir e operar o trem 
de alta velocidade, bem como pela receita futura do 
empreendimento.

O art. 22 autoriza a União a conceder subvenção 
econômica de até R$5 bilhões (corrigidos pelo IPCA 
desde dezembro de 2008). Essa subvenção restringe-
se ao caso de frustração de receita bruta por parte 
do Trem de Alta Velocidade e deve ser concedida ao 
concessionário por meio dos contratos de financia-
mento com o BNDES, sob a forma de equalização de 
taxas de juros. 

O art. 23 trata do mecanismo pelo qual a União 
transferirá recursos ao BNDES no caso de ser neces-
sário lançar mão da garantia ao empréstimo estipula-
do no art. 2º. Isso se fará por meio de abatimento de 
créditos da União junto ao BNDES, no limite de até 
R$20 bilhões.

O art. 24 estipula que o BNDES restituirá à União 
todos os valores que, após efetivação da garantia pela 
União, vierem a ser recuperados pelo Banco.

A Exposição de Motivos que acompanha a MPV 
nº 511, de 2010, ressalta diversos benefícios decorren-
tes da construção de um trem de alta velocidade que 
ligue as duas principais cidades do país: a redução de 
gargalos dos subsistemas de transporte aeroportuário, 
rodoviário e urbano; a alta capacidade de transporte, 
pois um trem de alta velocidade hoje, onde já está im-
plementado, transporta 400 mil pessoas por dia, nas 
principais linhas do mundo; o desenvolvimento regio-
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nal, pois sabemos que por onde esse trem for passar 
acontecerá uma explosão econômica bastante favore-
cida; a questão de moradia – hoje, temos problemas de 
terrenos nos principais centros urbanos do País para 
a construção de habitações, sejam populares ou de 
outro tipo, e vamos criar novos centros urbanos –; em 
seguida, menor uso do solo, comparado à construção 
ou ampliação de rodovias.

Quando se faz uma rodovia, tem-se que o trem 
gasta um terço do espaço que se consome na cons-
trução de uma rodovia, e há a redução de impactos 
ambientais e da emissão de gases poluentes. Numa 
viagem de 600 quilômetros, um avião vai despejar 80 
Kg de gás carbônico por passageiro, e o trem-bala, no 
mesmo percurso, 13 Kg de gás carbônico.

Então, hoje, a preocupação ambiental tem de ser 
levada em consideração, tem de ser uma grande preo-
cupação em qualquer empreendimento que façamos, 
principalmente em investimentos desse porte.

E mais: há a redução do tempo de viagem asso-
ciada à baixa probabilidade de atraso. O trem-bala, até 
hoje, com a informação que temos, não atrasa.

Aí quero mostrar – e peço para apresentarem ago-
ra o vídeo, para colocarem-no em funcionamento – qual 
é o trajeto primeiro do trem-bala, para que possamos 
ter uma idéia do percurso que vai ser efetuado.

Peço aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras 
que observem. São várias as possibilidades. De acor-
do com a que está sendo considerada mais importan-
te, o trem sai de Campinas, vai para Viracopos, São 
Paulo (Campo de Marte), Guarulhos, São José, Volta 
Redonda, Galeão e Barão de Mauá, no centro do Rio 
de Janeiro. Esse percurso vai demorar duas horas e 
trinta e três minutos. O trem expresso, que sairá de 
São Paulo (Campo de Marte), vai chegar ao Rio de 
Janeiro em uma hora e trinta minutos. 

Então, realmente, eu, que já fui Ministra do Tu-
rismo, posso já expressar o impacto que isso poderá 
oferecer em termos de comunicação e turismo para 
o nosso País. 

Bem, continuando, a segurança e eficácia do 
transporte ferroviário é muito grande. Não há nenhum 
caso de acidente fatal no TAV. Depois, a diversificação 
dos meios de locomoção interurbanos torna o mer-
cado muito mais competitivo e reduz as tarifas. Há o 
uso de mão de obra, matéria-prima e outros insumos 
contratados, adquiridos, fabricados localmente e a 
transferência de tecnologia necessária para implan-
tação do projeto.

Aí citamos a qualificação de técnicos e da mão de 
obra, que vão estar preparados para os futuros empre-
endimentos deste País. Isso é um benefício incalculá-

vel, Senadores e Senadoras, para o desenvolvimento 
da indústria ferroviária nacional.

Bem, frente à grande relevância do investimen-
to e por se tratar de investimento de vulto, que requer 
compartilhamento de riscos, considera o Poder Exe-
cutivo relevante que se forneça crédito do BNDES ao 
empreendimento e, para viabilizar a operação, estabe-
lece garantia da União e fixa contragarantias, para que 
não haja prejuízo ao Erário em decorrência de eventual 
inadimplência dos concessionários privados.

A relevância da proposta baseia-se no fato de que 
o investimento em questão é de interesse estratégico 
da União, ao mesmo tempo em que ele assegurará 
a sustentabilidade econômico-financeira do BNDES, 
principal agente financeiro federal de operações de 
longo prazo, indutoras de desenvolvimento. Ao mesmo 
tempo, a singularidade do projeto do trem de alta ve-
locidade requer medidas para assegurar sua viabilida-
de e a atratividade na licitação. A urgência justifica-se 
em decorrência da necessidade de se realizar o leilão 
para concessão da construção e operação do trem. Os 
participantes do certame devem saber, de antemão, 
as condições estabelecidas na lei, a fim de formula-
rem suas propostas, tanto que, por não ter sido votada 
aqui essa medida provisória, o leilão não pôde ocorrer. 
Ele agora está transferido para 29 de julho. Por quê? 
Porque tanto os investidores querem essa segurança, 
como o BNDES também necessita de uma segurança 
jurídica para assinar contratos de financiamento dos 
projetos relativos ao trem de alta velocidade.

Vamos agora à análise do projeto. 
O PLV nº 7, de 2011, é peça fundamental para 

viabilizar a construção e a operação do trem de alta 
velocidade entre Rio de Janeiro e Campinas, passando 
pela cidade de São Paulo. Os Trens de Alta Velocidade 
– aqueles com velocidades superiores a 250 km/h – já 
são uma realidade em países como a China, o Japão, 
a França, a Espanha e a Alemanha.

Em geral, os sistemas de trens de alta velocida-
de são planejados para atender a corredores em que 
os demais modais de transporte já se apresentam 
congestionados.

Nessas condições, o serviço ferroviário de alta 
velocidade pode apresentar vantagem competitiva so-
bre as companhias aéreas para viagens de até cerca 
de três horas ou 750 quilômetros. É o caso dessa pro-
posta, que, no total, vai abranger 510 quilômetros. Os 
modelos internacionais apontam como modelo ideal 
de corredor ferroviário de alta velocidade aquele que 
permite a ligação entre duas grandes cidades, distantes 
entre si de 250 quilômetros a 500 quilômetros.

No Brasil, a viabilidade de implantação de um 
sistema ferroviário de alta velocidade no eixo Rio–São 
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Paulo – os dois maiores centros urbanos do País – é 
objeto de estudos há pelo menos 20 anos.

Nos anos de 1998 a 2000, estudo da extinta 
Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes 
– Geipot, ainda no Governo do Senador Itamar como 
Presidente – não foi aprovado, Senador, mas estuda-
do, e é bom que tenha sido estudado, porque o estudo 
tem de acontecer – já apontava a total utilização da 
capacidade da rodovia Presidente Dutra e das ligações 
rodoviárias das regiões de Campinas e São José dos 
Campos para São Paulo, além da proximidade do es-
gotamento, há vinte anos – agora se está bem perto 
dele –, da capacidade operacional dos aeroportos da 
região, principalmente do Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, aliada à impossibilidade de apoio de outros 
aeroportos pela incapacidade do setor rodoviário.

Diante desse cenário, os resultados desse traba-
lho, que ficou conhecido como Transcorr, apontaram 
que a melhor opção seria uma ligação por trens de alta 
velocidade entre as duas cidades mais importantes do 
País, acompanhada da conexão até a expressiva região 
metropolitana de Campinas, que tem uma população 
de dois milhões de habitantes e que é um importante 
polo industrial e tecnológico. 

Ao longo de mais de dois anos, foram realizados 
estudos detalhados de demanda e engenharia, além 
de estudos geológico-geotécnicos, econômico-finan-
ceiros e jurídicos, de modo a viabilizar a implantação 
de tal projeto.

Portanto, o projeto do TAV é conduzido de ma-
neira séria, competente e transparente pelo Governo 
Federal, desde as primeiras conclusões do Geipot, num 
debate que conta com a participação de entidades na-
cionais e internacionais, além de ampla participação 
do setor privado. 

A consolidação desse processo se deu com a in-
clusão do projeto do Trem de Alta Velocidade no PAC. 
Trata-se do investimento de maior vulto entre todas as 
obras do PAC. O valor total da construção é da ordem 
de R$35 bilhões. 

Alguns podem questionar a prioridade desse pro-
jeto frente à necessidade de investimentos em tantas 
obras que o País necessita. Nesse sentido, vale lem-
brar que o PAC é o maior projeto estratégico já feito 
no Brasil, que mudou o jeito de planejar e executar 
os investimentos em nosso País. Tendo como prin-
cipal objetivo aumentar o ritmo da economia e sanar 
os gargalos no nosso desenvolvimento, combinando 
tudo isso com ações que geram empregos, que distri-
buem renda, que fazem inclusão social, o PAC preza, 
sobretudo pela articulação das ações propostas, não 
se limitando aos necessários investimentos em gran-
des obras de infraestrutura logística, mas priorizando 

também ações para solucionar os grandes desafios, 
atuais e futuros, em infraestrutura social e urbana.

Essas ações vão desde obras em saneamento 
ambiental, educação, como creche, pavimentação e 
drenagem, até programas como o “Minha Casa, Minha 
Vida”, que tem como meta construir dois milhões de 
moradias até 2014. Porém, eu quero destacar as ações 
articuladas, principalmente no tema que trabalhamos 
aqui, que é o eixo de transportes, em que os investi-
mentos combinam a expansão das malhas rodoviária 
e ferroviária e sua integração com portos, hidrovias e 
aeroportos, tornando a matriz logística multimodal e 
menos poluente.

Recentemente, o Governo Federal lançou o PAC 
Mobilidade Grandes Cidades, que tem por objetivo re-
qualificar e implantar sistemas estruturantes de trans-
porte público coletivo, visando à ampliação da capaci-
dade e promovendo a integração intermodal, física e 
tarifária do sistema de mobilidade nos grandes centros 
urbanos. Quando foi lançado o PAC Mobilidade Grandes 
Cidades, eu fiquei muito entusiasmada porque ele sig-
nifica a possibilidade do bilhete único para várias cida-
des brasileiras. Esse PAC Mobilidade Grandes Cidades 
está voltado para as 24 maiores cidades do País, que 
estão acima dos 700 mil habitantes. É um programa 
que vai beneficiar 39% da população brasileira, para 
o qual serão destinados 18 bilhões até 2014.

O TAV custa? Custa. Mas temos de pensar tam-
bém que teremos investimentos de 57 bilhões no PAC 
Cidade Melhor, para enfrentar os principais desafios 
das grandes aglomerações urbanas. Ainda são mais 
de 104 bilhões do PAC Transporte, visando consolidar 
e ampliar a rede logística, interligando os diversos mo-
dais, garantindo qualidade e segurança.

Então, não é a questão de fazer um e não fazer 
outro. Temos de fazer todos dentro da nossa capaci-
dade de fazê-lo.

O Trem de Alta Velocidade, como está ficando 
evidente, não é um projeto isolado. Ele é parte de gran-
des investimentos, principalmente em transporte, que 
visam garantir as condições para que o nosso País 
possa fazer frente aos desafios deste século. Ele sim-
boliza o ápice da retomada dos investimentos federais 
no modal ferroviário, tão abandonado, esforço que, as-
sociado ao conjunto de projetos voltado ao transporte 
de cargas, vem merecendo prioridade no Programa 
de Aceleração do Crescimento, o PAC.

É assim que o Brasil se consolida cada vez mais 
como uma Nação capaz de enfrentar grandes desa-
fios. Um deles é dar condições para que milhares de 
brasileiros possam ter acesso a transporte público de 
qualidade.
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Quando Prefeita de São Paulo, eu tive como 
principal desafio a redefinição do transporte público 
e a implantação do Bilhete Único. Eu sei, portanto, 
o que significa para a população um transporte mais 
rápido e mais barato, resultado da diversificação dos 
meios de locomoção interurbanos e do planejamento 
intermodal.

Nesse sentido, além dos investimentos que são 
necessários dentro das cidades e nas principais re-
giões metropolitanas, outra parte do problema reside 
no fato de que não temos opções além de rodovia e 
aeroporto em grandes capitais. Para isso precisamos 
ter a ousadia de implantar o TAV como importante 
ferramenta de integração entre regiões importantes 
do País, impulsionando com isso os investimentos 
para a modernização de outros modais de transpor-
te, ampliando a mobilidade nas regiões próximas ao 
TAV. Deu para perceber que quando se começou a 
falar do TAV mais frequentemente – faz mais ou me-
nos um ano –, numa cidade importante do Estado de 
São Paulo, Bauru, o prefeito começou a fazer estudo 
para o trem de velocidade média para conseguir che-
gar ao TAV. Quer dizer, nós vamos implementar, com 
o TAV servindo essa região, várias outras cidades no 
interior de São Paulo que já estão pensando como 
vão se habilitar para chegar a essas paradas onde o 
TAV vai estar presente. Depois, essa primeira iniciati-
va em transporte ferroviário de alta velocidade vai nos 
permitir a apropriação de uma tecnologia que vai dar 
um impulso gigantesco ao nosso sistema ferroviário 
e também maior desenvolvimento da indústria nacio-
nal no setor, dando condições de no futuro expandir 
o TAV para outras capitais. Já está sendo estudada a 
expansão para Curitiba e Belo Horizonte.

Com o potencial de transportar mais de 40 mi-
lhões de passageiros por ano, no eixo mais dinâmico 
da economia nacional, haverá inestimável estímulo à 
economia das cidades situadas na rota do novo trem. 
A área prevista para a construção do TAV, entre Rio 
de Janeiro e Campinas, concentra 33% do Produto 
Interno Bruto (PIB) e 20% da população, constituindo-
se num caso internacional clássico de viabilidade da 
introdução de trens de alta velocidade.

Em geral, os trens de alta velocidade são projetos 
que exigem grande investimento. A complexidade das 
obras de engenharia civil impõe cronogramas físicos 
longos, criando um aumento do custo de capital.

Neste cenário, a participação de fundos é ne-
cessária para viabilizar os projetos. Na Europa, em 
sua maioria, e no Japão e na Coréia do Sul, os custos 
geralmente são pagos pelos fundos públicos. Em ou-
tros países, são fundos privados que participam dos 
investimentos e as parcerias público-privadas são ci-

tadas como possível forma de coordenar o aporte de 
recursos públicos e privados.

Esta proposta que estamos analisamos no Con-
gresso Nacional permite uma estruturação financeira 
da qual participam BNDES e investidores privados 
nacionais e internacionais.

A Medida Provisória nº 511/2010, na forma do PLV 
nº 7/2011, cria, portanto, uma engenharia financeira a 
ser implementada pelo Governo Federal em conjunto 
com o BNDES, para viabilizar o financiamento do pro-
jeto, autorizando a União a garantir o financiamento 
de até – é até – R$20 bilhões a ser concedido pelo 
BNDES ao concessionário que irá explorar o trem de 
alta velocidade.

A garantia está condicionada à contragarantia 
em valor igual ou superior dada pelo concessionário. 
A análise da consistência das contragarantias será 
feita pelo Ministério da Fazenda, de modo que, se não 
forem significativas o bastante para trazer segurança 
aos credores, serão exigidas outras que o sejam.

O presente projeto também autoriza a União a 
conceder subvenção econômica ao BNDES, sob a 
modalidade da equalização de taxa de juros, de até 
R$5 bilhões em operações de financiamento do TAV 
Rio-Campinas. Esse eventual aporte está condicio-
nado à verificação de que a receita bruta do TAV, en-
tre o primeiro e o quinto ou entre o sexto e o décimo 
anos de operação, seja inferior àquela apresentada na 
proposta econômico-financeira do vencedor da licita-
ção de concessão do citado TAV ou àquela projetada 
nos estudos apresentados pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, o que for menor. Isso significa 
que só haverá subvenção se houver uma receita do 
concessionário do TAV menor que a prevista quando 
da sua constituição. Ficou claro: não implica aporte de 
dinheiro; é outra transação que ocorrerá.

É importante frisar que, com relação aos R$5 bi-
lhões previstos para a possibilidade de frustração de 
receita do empreendimento – e apenas neste caso –, 
estes não serão desembolsados diretamente, mas, sim, 
pela redução dos juros no financiamento do BNDES 
ao concessionário, com um impacto bastante baixo em 
termos orçamentários. À parte dessa garantia dada 
por esse mecanismo, nós concordamos com os estu-
dos realizados pelo Consórcio Halcrow-Sinergia, que 
apontam que o TAV deverá transportar, inicialmente, 
32 milhões de passageiros/ano e gerar, em termos de 
receitas totais, mais de R$2 bilhões/ano. Ou seja, difi-
cilmente se verificará frustração de receitas.

Por fim, autoriza a União a abater, até o limite de 
R$20 bilhões, parte do saldo devedor de operações 
de crédito firmadas com o BNDES, em contrapartida 
às provisões para créditos de liquidação duvidosa, re-
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gistrados pela referida instituição financeira, relativas a 
financiamentos concedidos a investimentos em infra-
estrutura a partir da data de publicação desta MP.

Creio que seja importante ressaltar também que 
o Trem de Alta Velocidade é um investimento essen-
cialmente privado, que será explorado em regime de 
concessão de serviços públicos, após regular processo 
de licitação pública na modalidade de leilão. A estru-
turação do projeto pressupõe um aporte societário de 
até R$3,4 bilhões por meio da Empresa Pública de 
Transporte Ferroviário de Alta Velocidade no capital 
da Sociedade de Propósito Específico a ser formada 
em conjunto com o consórcio vencedor do certame. 
Na verdade, nós estamos formando uma Sociedade 
de Propósito Específico em que estarão os investido-
res, nacionais e internacionais, e a ETAV, a empresa 
que vai controlar a transferência de tecnologia e fazer 
as novas linhas.

O Governo Federal vai participar minoritariamen-
te nesse projeto com ente privado e, em decorrência 
disso, vai receber dividendos sobre o valor investido. 
Portanto, os aportes societários públicos no empre-
endimento não representam recursos colocados a 
fundo perdido.

Com relação à criação da ETAV, essa Empresa 
Pública de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade, 
ela terá como função precípua a gestão do processo 
de transferência da avançada tecnologia inerente a 
esses trens. Ela também vai realizar as desapropria-
ções para a construção das linhas do TAV e vai fazer 
o planejamento das futuras linhas e do acesso às fu-
turas estações dessa primeira linha.

Todos os benefícios da implantação do Trem 
de Alta Velocidade expostos até agora demonstram 
a magnitude do projeto, bem como a sua indiscutível 
complexidade, requerendo a instituição de estrutura 
específica de planejamento, supervisão e de promo-
ção do desenvolvimento do transporte ferroviário de 
alta velocidade, o que justifica plenamente a criação 
da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Veloci-
dade, a ETAV.

Acrescento que, vencidos os requisitos inerentes 
a qualquer grande obra de infraestrutura, são inúmeros 
os benefícios econômicos complementares decorren-
tes da efetiva implantação do Trem de Alta Velocidade. 
Esses benefícios vão desde o conforto à economia de 
tempo gerada para viajantes que passam a usar os ser-
viços do TAV até a redução significativa em acidentes 
rodoviários e a menor poluição. 

A partir da análise desses itens, com base no 
relatório de avaliação dos benefícios econômicos pre-
sente nos estudos realizados, chega-se à conclusão, 
por baixo, de que o valor presente gerado pelos be-
nefícios do TAV totalização R$102 bilhões. Portanto, 
o transporte ferroviário de alta velocidade é uma tec-
nologia experimentada e testada em diversos países 
e oferece benefícios reais de transporte.

Eu terminaria dizendo que o Brasil tem condições 
de usar e implantar o TAV.

O meu voto: à luz do exposto, manifesto-me pela 
admissibilidade e, quanto ao mérito, pela aprovação do 
Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2011.

Está lido o relatório, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB 
– SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª está inscrito para debater a matéria.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de obter alguns esclarecimentos da Rela-
tora, se V. Exª me permite.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pode. V. Exª pode, de acordo com o Regi-
mento. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Nobre Relato-
ra, eu queria pedir dois esclarecimento a minha ilustre 
amiga e colega pela representação de São Paulo a 
respeito do seu parecer. Um diz respeito à constitu-
cionalidade e outro, ao mérito do projeto.

No que diz respeito à constitucionalidade, Sena-
dora, o Projeto de Lei Conversão, a partir do art. 5º, 
trata da criação de uma empresa pública, com inúme-
ras atribuições, que ocupam cerca de 4 a 5 páginas 
do nosso avulso.

A Constituição da República, no art. 61, que 
trata da iniciativa privativa do Poder Executivo para o 
processo legislativo, veda a iniciativa parlamentar em 
projetos de lei – e o Supremo tem entendido que essa 
vedação se estende também à emenda – que visem à 
criação de órgãos na sua estrutura, dispondo, também 
que não pode ser objeto de emenda parlamentar.

Também a Constituição da República veda emen-
das parlamentares em projetos de iniciativa exclusiva 
do Executivo se essas emendas implicarem aumento 
das despesas previstas no projeto original. 

Ora, o projeto original previa apenas a subvenção, 
garantias do Tesouro ao empréstimo do BNDES. Toda 
a parte relativa à empresa foi incluída por emenda do 
Relator na Câmara, o nobre Deputado Zarattini.

Como V. Exª concilia o respeito à Constituição à 
aprovação dessa emenda? Essa é a pergunta no que 
diz respeito à constitucionalidade.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pois não.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – No que diz res-
peito ao mérito, o Projeto de Lei de Conversão autoriza 
a uma subvenção...

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Que 
página o senhor está lendo, Senador?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – É o art. 22, § 
1º. “Autoriza a União a conceder a subvenção econô-
mica limitada a R$5 bilhões para equalizar juros”. Em 
que hipóteses?

Na hipótese de o projeto não dar certo. Se o pro-
jeto não der certo, ou seja, se a receita verificada nos 
primeiros dez anos de operação não corresponder à 
receita estimada na proposta econômica e financei-
ra vencedora da licitação, o BNDES entra com R$5 
bilhões.

A minha pergunta, além do questionamento que 
farei depois a respeito dessa garantia, diz respeito ao 
índice de correção desses R$5 bilhões. No § 2º está 
dito o seguinte: “A equalização dos juros de que trata o 
caput corresponderá à diferença do encargo do mutu-
ário final e a taxa de juros de longo prazo acrescida de 
1%”. E o valor da subvenção, § 4º, será corrigido pela 
variação do INPC a partir de 2008. Eu não entendo por 
que 2008. Ora, a Medida Provisória é de 2010. Qual é 
a razão da fixação dessa data como ponto de partida 
de uma eventual correção desse valor de R$5 bilhões 
que o Governo pede que o Congresso autorize?

Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Bom...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Srª Senadora...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Eu peço ao Senador Ferraço.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Quem está falando?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– É o Crivella.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Perdão. Peço ao Senador Crivella que a nossa 
Relatora responda às perguntas e depois V. Exª poderá 
fazer quantos esclarecimentos desejar.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Relatora.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Eu só queria lembrar – pode ser que a gente esque-
ça – que o TAV não estava na medida provisória, foi 
incluído na Câmara. Então, não tem nada de incons-
titucional. Foi incluído pelos Deputados.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Como 
Relatora. Sem revisão da oradora.) – Bem, vou come-
çar pela primeira pergunta e, depois, talvez possamos 
deixar todas as perguntas para o final; propiciar uma 
discussão e um debate e, depois, respondo. Inicial-
mente, vou responder especificamente ao Senador 
Aloysio Nunes.

O Senador Aloysio, na verdade, está dizendo que 
haveria um vício formal de iniciativa legislativa, porque 
estamos diante do aproveitamento da iniciativa defla-
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grada por autoridade competente, o que se costuma 
chamar de iniciativa legislativa por empréstimo. 

Essas questões, Senador Aloysio Nunes, já foram 
expressamente enfrentadas pelo Supremo Tribunal Fe-
deral quando deliberou, no curso das diferentes ações 
ajuizadas contra o Estatuto do Desarmamento, a ADI 
3.137, ADI 3.198... Bom, são mais de 8 ADIs, ambas 
relatadas pelo Ministro Ricardo Lewandowski.

Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Fe-
deral afastou o argumento da ocorrência de vício de 
iniciativa quando reproduz trechos de projeto de lei 
encaminhado pelo Presidente da República, mas não 
apreciado pelo Congresso.

Na inclusão da Empresa Pública de Transporte 
Ferroviário de Alta Velocidade, que é a Etav, no pre-
sente projeto de lei de conversão, não cabe, portan-
to, a pecha de vício formal de iniciativa, uma vez que 
houve a inclusão do conteúdo integral no Projeto de 
Lei nº 7.673, de 2010, em tramitação no Congresso 
Nacional, de iniciativa do Poder Executivo. A incorpo-
ração do projeto de lei de criação da Etav decorre do 
fato de a dinâmica do processo de implantação do TAV 
não poder ser dissociada da criação da Etav.

Então, parece que isso responde a primeira per-
gunta. Estou vendo que o senhor está satisfeito.

Em relação ao custo – sei que não foi bem a 
pergunta -, achei interessante ter colocado esses R$5 
bilhões, caso a receita não seja a esperada. Por quê? 
Porque temos que dar uma garantia para quem for in-
vestir esse recurso, porque o BNDES não está dando 
esse dinheiro a fundo perdido; o BNDES vai receber 
esse dinheiro de volta, e ele emprestará até R$ 20 bi-
lhões, mas talvez não chegue a esse valor. E será co-
locado no projeto à medida que os investidores forem 
colocando. Então, é um investimento muito grande para 
o privado também, e precisa haver essas garantias.

Quanto à sua referência a 2008, é porque esse 
projeto está em estudo desde 2008. Todos os números 
daqui estão baseados em 2008. Então, tivemos como 
referência esse número. (Pausa.)

Pois não, Sr. Presidente. Se eu agora puder con-
tinuar o debate, apreciaria que fosse...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Temos quatro oradores inscritos para discutir 
o primeiro tópico da constitucionalidade. Depois há 
quatorze oradores inscritos para discutir o mérito. De 
maneira que a senhora pode responder os esclareci-
mentos, mas acho que nenhum Senador mais deseja 
fazer nenhuma pergunta sobre o parecer.

Vamos passar, então, à votação do parecer pre-
liminar, pelo atendimento dos pressupostos constitu-
cionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária da medida provisória.

Vamos proceder à discussão da matéria.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes, pri-

meiro orador inscrito.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos discutir 
os pressupostos de relevância?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, vamos discutir os pressupostos 
de relevância e urgência.

Que o projeto é relevante...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – V. Exª dispõe de cinco minutos, porque é en-
caminhamento. Na discussão, V. Exª disporá de dez 
minutos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar. Com revisão do orador.) 
– Pois não. Obrigado.

O projeto é relevante, não há duvida. O investi-
mento é vultoso: R$ 34 bilhões, por baixo. É muito re-
levante, Srs. Senadores. Isso equivale a duas hidrelé-
tricas de Belo Monte; R$ 34 bilhões equivalem a mais 
de dez vezes o que foi investido nos aeroportos no 
País nos últimos dez anos; poderíamos construir oito 
transnordestinas. Com o valor de um único projeto, o 
trem bala – por isso, evidentemente, ele é relevantís-
simo -, se consumirá mais do que o dobro de todos 
os investimentos públicos e privados em ferrovias no 
Brasil desde 1999. Põe relevante nisso!

Agora, é urgente? Presidente, a urgência tem que 
ser comparada e cotejada com outras necessidades a 
que cabe o Poder Público socorrer.

O que é mais urgente? Fazer o trem-bala para 
resolver um problema de viagem de passageiros de 
alto nível de renda entre Rio de Janeiro e São Paulo, 
ou entre a região metropolitana de Campinas e São 
Paulo, ou fazer metrô e trem metropolitano?

A Senadora diz: “Ora, há o PAC mobilidade”. Até 
hoje, no metrô e no trem metropolitano de São Paulo, 
não houve um tostão do Governo Federal; do BNDES 
apenas R$850 milhões.

É urgente? É. Mas é mais urgente investir em 
metrô e em trem metropolitano em São Paulo e nas 
diferentes regiões metropolitanas do País.

É urgente? É. Mas é mais urgente dotar o nosso 
País de uma malha ferroviária de transporte de carga 
que tenha o tamanho de pelo menos o dobro do atual, 
28 mil quilômetros, para reduzir o custo Brasil, retirar 
os caminhões das rodovias, propiciar melhores condi-
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ções de tráfego nas nossas rodovias e maior durabili-
dade delas, para reduzir a emissão de CO2, cuidando, 
assim, do meio ambiente.

É relevante? É urgente? Sim, é urgente. Mas é 
mais urgente fazermos as nossas hidrovias. O garga-
lo da infraestrutura de transporte brasileiro não está 
nos transportes de passageiros entre Rio e São Pau-
lo; está no transporte das regiões metropolitanas; está 
no transporte de passageiros de média distância. E 
existem projetos em São Paulo, no nosso Estado, Se-
nadora Marta Suplicy, para ligar Campinas, passando 
por Viracopos, e o aeroporto de Guarulhos, André 
Franco Montoro. Existe o projeto de ligação Soroca-
ba/São Paulo, São Paulo/São José dos Campos. São 
apenas alguns projetos que estão prontos para ser 
implementados, precisando de dinheiro: ou público ou 
da iniciativa privada, com o aval e com o impulso que 
o BNDES está dando a esse projeto.

Eu diria que até mesmo em condições menos 
favoráveis do que esse negócio de pai para filho que 
está sendo proposto aqui, haveria interesse privado 
em fazer hidrovia, ferrovia, metrô, trem metropolitano, 
aeroportos, em melhorar a infraestrutura aeroportuá-
ria do País. E não me refiro apenas ao aeroporto de 
Viracopos, ao aeroporto do Galeão; eu me refiro a 
aeroportos como esse que nós visitamos outro dia, 
nobre Senador Lindbergh Farias, o aeroporto de An-
gra dos Reis, o aeroporto de Cuiabá, que é uma obra 
de Santa Engrácia, iniciada há dez anos e até hoje 
não concluída.

Então, é urgente? Sim. Mas há outras questões 
mais urgentes. E não posso concordar com a afirma-
tiva de um dirigente da ANTT, proferida ontem numa 
audiência pública – a que, infelizmente, a relatora do 
projeto não compareceu -, quando disse que é preciso 
acabar com esse mito de escolha de prioridades. Um 
País como o nosso tem, sim, prioridades dramáticas, 
porque os recursos são limitados, as necessidades são 
grandes, e um País que investe apenas 18% do PIB, 
um País cujo orçamento público destina apenas 7% 
da totalidade dos gastos federais com investimentos 
produtivos tem a obrigação de escolher prioridades. 
Se o Governo não escolheu corretamente, essa é a 
obrigação do Congresso Nacional, que eu espero que 
possamos cumprir.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Marcelo Crivella, 
segundo orador inscrito, para discutir a constituciona-
lidade e urgência da matéria.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores telespec-

tadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio 
Senado, demais presentes ao nosso plenário: consti-
tucionalidade. O Senador Aloysio disse que a matéria 
é inconstitucional. Mas por que ele disse que ela é 
inconstitucional?

Porque ela tem vício de iniciativa, ela cria empre-
sa; e isso é prerrogativa exclusiva do Executivo. E mais: 
o Executivo não poderia fazê-lo se fosse por medida 
provisória, tem que ser por projeto de lei. 

Não foi assim que os fatos ocorreram. O Exe-
cutivo tem um projeto de lei criando a Etav. Mandou 
uma medida provisória para organizar a licitação do 
trem-bala. A Câmara dos Deputados tomou a iniciativa 
de incluir, copiou o projeto de lei da criação da Etav e 
incorporou na medida provisória. Por quê? Porque já 
há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. 

O Supremo já disse que quando há um projeto 
de lei de iniciativa do Executivo que já demonstrou o 
seu desejo, o seu ânimo de fazer a matéria, aquilo 
pode ser incorporado.

Senador Demóstenes, já há jurisprudência no 
Supremo. O Supremo disse que não há vício de in-
constitucionalidade quando se incorpora uma medida 
provisória ou um projeto de lei que já tramita no Con-
gresso. Portanto, não há problema, Srs.Senadores, de 
constitucionalidade. 

A questão da urgência, eu queria explicar aos 
meus colegas que é bem verdade que temos que 
priorizar os investimentos, nós estamos falando em 
34 bilhões. E muita gente vai dizer aqui o seguinte: 
nós temos que fazer esgoto, nós temos que melhorar 
o saneamento, nós temos que investir em escolas, nós 
temos que investir em melhores hospitais, nós que in-
vestir em hidrovias, nós temos que melhorar a nossa 
infraestrutura de carga, nossa infraestrutura aeropor-
tuária. É verdade., nós temos que fazer isso tudo. 

Agora, não é só questão de priorizar, nós temos 
que diversificar investimentos. Se nós pegarmos todos 
os nossos recursos e aplicarmos em saneamento, vai 
acabar o tubo, o tubo de esgoto; não vamos ter retroes-
cavadeira para fazer as valas. É preciso, no cronogra-
ma de obras que nos propomos a fazer, contemplar a 
todos e iniciar. Agora, nós temos compromisso de Copa 
do Mundo, nós temos compromisso de Olimpíadas, 
nós temos regiões econômicas que estão crescendo 
e cada vez mais dinâmicas, temos nossos aeroportos 
estrangulados.

Há um estudo do Ipea que fala sobre os prejuí-
zos que o Brasil tem todos os anos por acidentes nas 
nossas rodovias.

Onde é o epicentro dessa crise? Onde é o epi-
centro dessa sangria desatada? É a Dutra. E qual é o 
prejuízo que nós temos, segundo o Ipea, a cada ano, 
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com desastres de automóveis? Vinte e quatro bilhões. 
Vinte e quatro bilhões é mais da metade do que nós 
estamos fazendo para criar um trem-bala seguro, con-
fortável e que vai lançar na atmosfera apenas 8 quilos 
de CO2, 10 vezes menos do que os 80 quilos de CO2 
que um passageiro de avião, durante uma hora, lança 
na atmosfera.

Portanto, nós estamos falando de um projeto que 
é extremamente favorável ao meio ambiente. Não sei 
se há nada mais importante a se defender.

Aliás, Sr. Presidente, termino meu pronunciamen-
to lembrando a primeira página da Bíblia. Está escrito 
que Deus criou o paraíso e colocou o homem para 
tomar conta do jardim.

Então, a função primordial de nós todos, já escrita 
no primeiro livro, na primeira página da Bíblia, é tomar 
conta do meio ambiente. Nós nunca aprendemos essa 
lição. Agora, estamos pagando caro, com tantos tsuna-
mis, com tantos terremotos, com aquecimento global. 
Nós devíamos ter aprendido que nossa função princi-
pal é preservar e cuidar do meio ambiente.

Portanto, vamos votar hoje num transporte que 
é o mais favorável ao meio ambiente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 

AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, para discutir os pressupostos de relevância e 
urgência da Medida Provisória nº 511, eu tenho que 
retornar a uma velha cantilena na qual temos insisti-
do aqui.

Mais uma vez, é uma medida provisória que nós 
estamos votando, pressionados pelo prazo. Teremos 
que votá-la antes de terminar o dia de hoje, e se não 
votarmos, cairemos, mais uma vez, nos mesmos pro-
blemas que tanto temos diagnosticado e visto aqui no 
Senado.

Por isso, Sr. Presidente, é urgente, fundamental a 
votação da proposta de emenda constitucional de sua 
autoria, que foi muito bem relatada hoje pelo Senador 
Aécio Neves. Um relatório, Sr. Presidente, que eu diria 
que contempla o sentido da medida provisória. 

Ora, muito bem foi lembrado hoje, na Comissão 
de Constituição e Justiça, a origem, a gênese da me-
dida provisória: foi trazida para o ordenamento consti-
tucional brasileiro como instituto do parlamentarismo 
e ela continua se encontrando no nosso ordenamento 
constitucional sob a vigência do presidencialismo.

A proposta de emenda constitucional de autoria 
do Presidente José Sarney e o relatório, hoje, do Se-
nador Aécio repõem a medida provisória onde deve 
estar e dão o prazo que esta Casa precisa para cumprir 

seu papel de Casa revisora do processo legislativo e 
analisar os pressupostos das medidas provisórias de 
relevância e urgência.

Lamentavelmente, hoje nós não votamos o re-
latório do Senador Aécio. Mais uma vez, adiamos, e, 
mais uma vez, estamos hoje aqui incorrendo no mes-
mo problema de medidas provisórias, e neste caso 
é mais flagrante, porque os argumentos aqui apre-
sentados só reforçam o caráter inconstitucional desta 
medida provisória.

Primeiro, pelo que foi dito aqui: porque a emen-
da de criação da empresa foi uma emenda surgida na 
Câmara e, é claro, pelo texto constitucional, criação 
de cargos, funções, empregos, empresas públicas só 
pode ser matéria privativa do Poder Executivo.

No mais, alertado – deixem-me dar o crédito, 
querido Demóstenes – pelo Senador Demóstenes aqui, 
façamos referência ao disposto no art. 167 da Consti-
tuição, no seu § 2º, que ipsis litteris quero deixar aqui. 
Diz o caput do art. 167, § 2º: 

Art. 167. São vedados:
[...]
§ 2º Os créditos especiais e extraordi-

nários terão vigência no exercício financeiro 
em que forem autorizados, salvo se o ato de 
autorização for promulgado nos últimos qua-
tro meses daquele exercício, caso em que, 
reabertos nos limites de seus saldos, serão 
incorporados ao orçamento do exercício finan-
ceiro subsequente.

Mais adiante, diz o § 3º:

A abertura de crédito extraordinário so-
mente será admitida para atender a despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes 
de guerra, comoção interna ou calamidade 
pública [...].

A pergunta a ser feita é se a República Federa-
tiva do Brasil está em guerra, se vivemos estado de 
calamidade pública ou se vivemos algum momento de 
comoção interna. Não tendo nenhum desses aspec-
tos que o § 2º do art. 167, menciona, então, o texto 
em análise é flagrantemente inconstitucional e corre 
o risco de ser objeto posterior de uma ação no Su-
premo Tribunal Federal, que já pacificou em relação 
a essa matéria.

Há um conjunto de outros aspectos que podería-
mos destacar que o Senador Aloysio aqui falou sobre a 
urgência do trem-bala. Então, sobre a urgência, é fato 
que teremos que falar sobre quanto vai custar. 

E vejam só, esta semana, o Ministro da Educa-
ção anunciou que, para o Plano Nacional da Educa-
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ção, que tramita aqui no Congresso Nacional, serão 
necessários investimentos do Governo brasileiro de 
80 bilhões de reais. Pois bem, o custo do trem-bala é 
de 50 bilhões.

Estamos gastando com o trem-bala o que o Bra-
sil vai gastar em uma década com educação; estamos 
gastando com o trem-bala o que o Brasil vai gastar em 
uma década para erradicar o analfabetismo, o que o 
Brasil vai gastar em uma década para elevar o número 
de jovens na educação superior de 30% para 40%, o 
que o Brasil vai gastar em uma década para ampliar a 
construção de creches de 40% para 60%.

Ora, com esses R$50 bilhões – e ainda não quero 
debater o mérito, porque estou inscrito para debatê-lo 
–, vamos ter recurso bastante para, quem sabe, co-
locar no Ministro da Educação para que, em vez es-
tendermos a educação superior pública para apenas 
50% dos brasileiros até 2020, quem sabe, podermos 
ampliar para 100% dos brasileiros, garantir uma cober-
tura de creche no Brasil de 100%, resolver o problema 
de saneamento básico. 

Nós vivemos em um país em que as prioridades 
têm que ser colocadas, porque não vivemos em um 
país em que os recursos são abundantes, e isso mes-
mo é reconhecido por parte do Governo.

É mais prioridade investir em saneamento porque 
não nos custa ter um trem-bala para impressionar todos 
que virão para cá durante a Copa do Mundo, durante 
as Olimpíadas, e não conseguirmos resolver os pro-
blemas de dengue, de diarreia no Norte, no Nordeste 
do País, não conseguirmos resolver os problemas de 
leptospirose e de malária.

Ter um trem-bala talvez seja necessário, mas te-
mos, no Brasil, outras necessidades mais relevantes 
e urgentes.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é tão visível, é tão 
elementar a questão da inconstitucionalidade dessa 
medida provisória que se torna enfadonho repetir aqui 
argumentos tantas vezes proferidos desta tribuna, em 
tantas oportunidades, sempre quando se previa uma 
afronta à Constituição. E nós reiteramos isso hoje. 

Não há apenas um vício de constitucionalidade 
nesta matéria. Há uma coleção de vícios. Nós pode-
ríamos começar citando interpretação do Ministério 
Público Federal, com base no art. 37, inciso XIX, da 
Constituição: a ETAV só pode ser criada com a aprova-
ção de projeto de lei somente com tal objetivo, cabendo 
à lei complementar correspondente definir as áreas de 
atuação. O que ocorre? É uma empresa pública criada 

por emenda na Câmara dos Deputados – afronta clara, 
visível à Constituição, ao art. 37 da Constituição. 

Esse projeto de lei que cria a ETAV dispensa licita-
ção para contratar com organização para transferência 
de tecnologia. À ETAV aplica-se a Lei nº 10.973, que 
qualifica instituição científica e tecnológica, as quais 
são dispensadas de licitar. 

Sr. Presidente, não há urgência. Aliás, há tanta 
urgência que, por duas vezes, o leilão foi adiado por 
falta de interessados, o que obriga o Governo, inclu-
sive, a oferecer uma garantia de R$5 bilhões na even-
tualidade de o projeto não obter o resultado financeiro 
desejado. Portanto, é tão urgente que o Governo, até 
este momento, não encontrou interessados para efe-
tivar os procedimentos e iniciar o projeto. 

Não há urgência, conforme os critérios de urgên-
cia e relevância do art. 167, § 3º, da Constituição Fede-
ral: necessidade de atendimento e despesas imprevi-
síveis e urgentes, consubstanciadas em situações de 
calamidade pública decorrentes de guerra ou comoção 
nacional. Onde está a urgência deste projeto? 

Eu reputaria como mais urgente, por exemplo, 
a modernização da ferrovia de Curitiba a Paranaguá, 
porque há riscos. Nós não sabemos das consequên-
cias se não tomarmos providências de modernização 
dessa ferrovia, muito mais urgente do que o trem-bala 
que quer o Governo.

Ademais, Sr. Presidente, essa medida provisória 
quebra o princípio da separação dos Poderes, desres-
peita a limitação imposta ao Presidente da República na 
edição de medidas provisórias, como estabelece o art. 
62, § 1º e o art. 167, §5º , da Constituição Federal.

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, mais um vício que deve ser registrado. 

O art. 4º é inconstitucional por atribuir à empresa 
pública ETAV o regime jurídico próprio das empresas 
privadas. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já 
decidiu por unanimidade, na Adin nº 1642, relatada pelo 
Ministro Eros Grau. O § 1º do art. 173 da Constituição 
Federal, que trata do regime jurídico da empresa pri-
vada, só se aplica à empresa pública exploradora de 
atividade econômica e não à prestadora de serviço.

Portanto, os vícios existentes são vários. A dis-
cussão...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Fora do 
microfone.) – Já estou concluindo, Sr. Presidente. 

A discussão se torna irrelevante, mas nós estamos 
enumerando alguns dos vícios, Senador Demóstenes, 
porque devemos estudar a hipótese de impetrarmos 
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conjuntamente, DEM e PSDB, uma ação direta de in-
constitucionalidade.

Nós, que tentamos evitar sempre, Senador Aloysio 
Nunes, resolver nossos impasses fora do Parlamento, 
somos obrigados, porque há a repetição do fato. As 
medidas provisórias inconstitucionais continuam sendo 
aprovadas, nós somos impotentes diante da vontade 
da maioria e só nos resta a alternativa de impetrarmos 
a ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supre-
mo Tribunal Federal.

Essa medida provisória pode ensejar mais uma 
ação direta...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra, o próximo orador inscrito, o 
Senador Demóstenes Torres, para discutir os pressu-
postos de urgência e constitucionalidade.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, às vezes, eu chego 
a ficar estarrecido com a criatividade que tem o Poder 
Executivo do Brasil para tentar burlar, inclusive, as de-
cisões do Supremo Tribunal Federal.

Desde 2007, o Supremo Tribunal Federal vem 
apreciando as medidas provisórias, quando são objeto 
de questionamento por meio de ação direta de incons-
titucionalidade, medidas provisórias que abrem crédi-
tos suplementares ou especiais travestidos de crédito 
extraordinário. Como o Supremo começou a julgar in-
constitucional, como aconteceu com as MPs nºs 343, 
344, 346 e 354 e assim por diante, simplesmente o 
Governo Federal agora não usa nenhuma expressão 
quando abre o chamado crédito extraordinário. 

Então, veja bem, Sr. Presidente, que, no caso 
agora da Medida Provisória nº 511, simplesmente o 
Governo diz, no art. 2º:

Fica a União autorizada a garantir o finan-
ciamento de até R$20 bilhões entre o BNDES 
e o concessionário que irá explorar o Trem de 
Alta Velocidade – TAV no trecho entre os Mu-
nicípios do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, e 
Campinas, São Paulo.

Agora, veja V. Exª: de que tipo é a natureza jurí-
dica desse crédito? É crédito suplementar? É crédito 
especial? Ou seria crédito extraordinário?

Não previsto no Orçamento, naturalmente que se 
trata de um crédito extraordinário. E por que o Governo 
está burlando, então, não colocando a expressão “cré-
dito extraordinário”? Porque simplesmente o art. 167, 
§3º, da Constituição Federal diz o seguinte:

A abertura de crédito extraordinário so-
mente será admitida para atender a despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes 
de guerra, comoção interna ou calamidade pú-
blica, observado o disposto no art. 62.

Ora, Sr. Presidente, vem o Supremo Tribunal Fe-
deral, na decisão que hoje é prevalente, e diz o Ministro 
Gilmar Mendes, com todas as letras, que o art. 167, 
§3º, tem densificação normativa da Constituição. Quer 
dizer, não está ali para ninguém se divertir com ele. É 
preciso que haja, então, guerra, calamidade pública 
ou qualquer outra medida nessa direção.

Pergunto a V. Exª, Sr. Presidente, às Srªs Sena-
doras e aos Srs. Senadores: qual a calamidade pública 
que teremos no Brasil se não se instalar esse trem-
bala? Qual a calamidade pública? A única guerra que 
vamos instalar é a guerra de nervos, não é verdade? 
Aqui, alguns darão sapituca, outros vão ficar por de-
mais magoados, mas que guerra haverá se o trem-bala 
não for aprovado? 

Então, Sr. Presidente, essa densificação normativa 
a que se refere o Ministro Gilmar Mendes nada mais 
é que esclarecer ao Congresso Nacional que é preci-
so obedecer a essas exigências: primeiro, só se abre 
crédito extraordinário, quando decorrente de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública. Então, vem 
o Supremo Tribunal Federal...

(Interrupção do som.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Então, veio o Supremo Tribunal Federal (fora 
do microfone) dizendo, nos votos dos Ministros do 
Supremo, claramente: 

Tais aberturas de crédito apenas se justifi-
cam perante situações anormais cuja gravidade 
requeira medidas emergenciais e proporcional-
mente adequadas e necessárias. Destinam-se 
a oferecer mecanismos que permitem ao Po-
der Público, em situações de crise, atuar com 
a devida prontidão na percepção e alocação 
de receitas derivadas de caráter extraordiná-
rio, para dar conta de despesas imprevisíveis 
e urgentes.

A única crise que o Governo vive é a crise eco-
nômica, porque gastou dinheiro demais, ano passado, 
para eleger a Presidente da República! Então, qual é 
a crise que vive o Brasil? Vive a crise da ameaça da 
inflação, a crise fiscal. Por quê? Porque torrou a grana 
que o brasileiro construiu e pagou imposto simplesmen-
te para alojar, na Presidência da República, a nossa 
querida Dilma Rousseff.
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Sr. Presidente, diante dessa situação, já não 
suportando mais fazer discursos aqui toda vez que 
vamos discutir medida provisória, nós combinamos 
com o nosso Líder, José Agripino Maia, e o DEM vai 
entrar, ainda na semana que vem, no Supremo Tribunal 
Federal para pedir que a jurisprudência da Casa seja 
aplicada aqui: que o Governo não venha a criar crédi-
to extraordinário sem dar esse nome para atender a 
situações que não são de guerra, de comoção interna 
e muito menos de calamidade pública.

É isso aí, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Demóstenes 
Torres, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª quer se inscrever, Senador?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Fora 
do microfone.) – Sim, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª será inscrito, Senador.

Com a palavra o Senador Itamar Franco, para 
encaminhamento dos pressupostos de relevância e 
urgência.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Para enca-
minhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu não estou vendo aqui a nossa 
Relatora. A Srª Relatora, por favor! (Pausa.)

Minha prezada Senadora Marta Suplicy, eu vou 
dizer à senhora que é com muita tristeza que a vejo 
defendendo esse projeto. Eu me recordo de V. Exª numa 
noite chuvosa, em São Bernardo, quando fomos, àque-
la época, defender a candidatura do Presidente Lula. 
Eu, Governador de oposição, era o único presente e 
aprendi, desde aquela noite, a admirar V. Exª.

Hoje, eu fiquei com muita tristeza. E num aspecto. 
O primeiro aspecto é que V. Exª começa a trazer à tona 
novamente ao País uma expressão que, até agora, a 
Presidente da República não usou: o “nunca antes”.

A senhora não falou “nunca antes”, mas veja o que 
V. Exª diz aqui, no relatório de V. Exª: “Nesse sentido, 
vale lembrar que o PAC é o maior projeto estratégico 
já feito no Brasil”.

Senadora, cada época, cada momento, há um 
projeto estratégico. Por exemplo – não vou ler porque 
nem tem tempo –, a senhora acha que o Programa 
de Metas do Presidente Kubitscheck, quando ele im-
plantou o sistema elétrico no nosso País – e aqui está 
a história do sistema elétrico – não foi estratégico? 
Será que nós poderíamos hoje dizer que o PAC exis-
tiria sem um projeto nacional energético? Eu falo isso 

com muita ênfase, porque a Presidente da República 
– eu lembrava isso ao Senador Aécio na campanha, 
quando eu dizia ao Senador Aécio que avisasse ao 
Governador de São Paulo que tomasse cuidado se 
houvesse um debate do programa energético, porque 
a Presidente, a então candidata Dilma, conhecia bem 
o projeto energético brasileiro. E continuo insistindo 
que ela conhece bem o projeto energético.

Então, a senhora vai dizer que é o maior projeto 
estratégico? Eu lhe perguntaria, também, minha pre-
zada Senadora: conhecer o sistema de enriquecimen-
to de urânio, não é estratégico para o País, em uma 
época em que a tecnologia nuclear está em discussão 
– não só pelo problema que acontece no Japão, mas 
pelas circunstâncias em que o Brasil adquiriu a pes-
quisa nesse setor? Daqui a alguns dias, vou mostrar à 
senhora alguns documentos. A senhora me desculpe, 
eu não sei conversar com a pessoa conversando com 
a outra, porque me atrapalha muito o raciocínio. Sou 
um homem de formação técnica. A senhora, Senadora, 
também afirmou aí que o leilão não existiu porque não 
havia uma lei. Não é verdade, Excelência, com todo o 
respeito. Na primeira concorrência que foi realizada, 
só apareceram os coreanos, e o Governo, então, re-
solveu não dar prosseguimento ao leilão, esperando 
que outros concorrentes aparecessem.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Presi-
dente, eu já estou vendo que o meu tempo está... Mas 
V. Exª deveria descontar essas paradas estratégicas 
que estou tendo aqui. Mas tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Já acrescentamos um minuto além do 
tempo de V. Exª.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Não vou 
entrar, Senadora, no problema da constitucionalidade 
porque outros Senadores já o fizeram. Eu chamaria a 
devida atenção ao Plenário do Senado que esta não 
é uma questão partidária. Longe de ser uma questão 
partidária; não é uma questão partidária. Se fosse para 
a iniciativa construir, tudo bem. Não há urgência; o edi-
tal, como eu já disse, foi prorrogado. Não há avaliação 
de projetos alternativos. O seu orçamento é de mais ou 
menos, subestimado, de R$35 bilhões – quase duas 
vezes o da hidrelétrica de Belo Monte. Se a senhora 
verificar, é quase duas vezes o projeto de Belo Monte, 
mais de seis vezes superior ao da Ferrovia Transnor-
destina, que vai custar cerca de R$4 bilhões. O custo 
do quilômetro é mais de 20 vezes superior ao custo 
de uma rodovia convencional.

(Interrupção do som.)
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O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Está bem, 
Excelência. V. Exª está... Quer que obedeça o Regi-
mento. Então, vou-lhe pedir – e eu tenho todo direito, 
acho – para falar mais 5 minutos pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Na Ordem do Dia, Excelência, regi-
mentalmente não é permitido. Mas, em decorrência 
da necessidade da conclusão do tempo de que V. Exª 
precisa para expor o seu raciocínio, a Presidência con-
cede mais 3 minutos, além de 2 serão 5.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Pre-
sidente, V. Exª vê a injustiça. A nobre relatora teve o 
tempo – e ela precisava ter o tempo, não vou discutir o 
tempo que ela teve de mais de 25 minutos, correto, ela 
tinha que analisar 25 artigos, tinha que analisar uma 
série de coisas. Mas eu pergunto aqui ao Senado: será 
que todo mundo conhece este projeto? Será que todo 
mundo teve tempo de estudar este projeto? Eu recebi 
este projeto ontem, às 14 horas, no meu gabinete. Tive 
24 horas, praticamente. A Senadora teve 4 dias para 
poder fazer o seu parecer, com o devido cuidado que 
ela teve. Não é justo, nós precisamos alterar esse pro-
cesso legislativo. O Senado vai votar hoje uma matéria 
de suma importância. Não vou continuar minha argu-
mentação, Sr. Presidente, porque V. Exª está me dando 
poucos minutos e eu sou um homem que respeita o 
Regimento. Eu só queria, já que vou ter que soltar toda 
minha argumentação, lembrar à nobre Senadora, com 
todo respeito, que, por exemplo, vai-se gastar no trem-
bala... O metrô de Belo Horizonte, Excelência, tem 10 
anos, 10 anos em que não se estende a linha, não é 
um quilômetro não, é um metro. Está há 10 anos pa-
rado. O metrô de São Paulo, que começou junto com 
o do México... O do México hoje tem 210 quilômetros, 
o de São Paulo tem 70 quilômetros.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
(Fala fora do microfone.)

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Por fa-
vor, cortou o seu microfone e cortou o meu. Não pos-
so ouvi-la. A relatora tem o direito de falar e eu posso 
até ficar quieto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O tempo da relatora, Sr. Presidente, 
será, com certeza...

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Eu vou 
encerrar, Sr. Presidente. Só queria... Só estou querendo 
fazer algumas ponderações. Já vou terminar.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/PMDB 
– PB) – Já está computado no tempo de V. Exª.

Com a palavra a relatora.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Só 

uma correção nos números, Senador Itamar. O metrô 

do México tem mais de 400 quilômetros e o de São 
Paulo já tem 260, não tem 60. Só isso.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Não.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É 

muito atrasado, concordo com todas as críticas, mas 
é só o número.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – O me-
trô do México, Excelência, começou praticamente na 
mesma época daquele de São Paulo.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – No 
mesmo ano. Em São Paulo não mudou nada. É isso. 
Concordo.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – O metrô 
do México hoje tem 210 quilômetros e o do seu Esta-
do, São Paulo, a sua cidade, tem 70 quilômetros só. 
O de Belo Horizonte, como eu lhe disse – está aqui 
o ex-Governador, hoje Senador Aécio – tem 10 anos. 
Eu pergunto ao Senado: Tem 10 anos a nossa capi-
tal? Ninguém...

(Interrupção do som.)

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Solicito 
trinta segundos, para dizer, Excelência, que lamento, 
sinceramente, que uma senhora tão inteligente, uma 
senhora que tem uma vida pública respeitável vai a essa 
tribuna para defender um projeto inaceitável. Faço um 
apelo ao Senado da República, nesta tarde, vejo aqui 
o Líder do PMDB. Senadora, pelo menos hoje, vamos 
ver se o PMDB não vota este projeto. Vamos fazer 
um apelo direto. Não quero divisão do PMDB. Então, 
Excelência, por favor, com as minhas tristezas, com 
o meu cumprimento e a certeza de que o Senado da 
República vai rejeitar este projeto.

A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Sr. 
Presidente, pela ordem, apenas um esclarecimento. 
Foi dito aqui no plenário, em debates, que estávamos 
aqui apreciando um crédito extraordinário que era re-
gulamentado pelo art. 167 da Constituição Federal e 
que, portanto, as críticas em relação ao que estáva-
mos debatendo, em termos de relevância e urgência 
do crédito, não poderiam caber ao trem-bala porque 
não tem a ver com os pressupostos de um crédito ex-
traordinário. Eu queria só esclarecer ao Plenário que 
não se trata de um crédito extraordinário, não estamos 
tratando de matéria orçamentária. Estamos tratando 
de uma operação de crédito do Tesouro para o BN-
DES. Não há, portanto, envolvimento do art. 167 da 
Constituição Federal. E os pressupostos de relevância 
e urgência numa medida provisória são de avaliação 
política e não de regramento pelo art. 167, que dá as 
regras do crédito extraordinário. Então, somente para 
esclarecimento, para que a gente não incorra em ava-
liações errôneas nesse sentido. Obrigada.
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A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Não vou rebater todos os argumentos dos que me 
antecederam, mas somente fazer, como deferência ao 
Senador Itamar...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidente. Estou inscrito para discutir. 
Não fui chamado ainda.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador, a palavra está com a Sena-
dora. Logo após a conclusão...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
A relatora parece que vai responder aos questiona-
mentos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A sequência dos oradores inscritos é 
Senador Aécio Neves, depois V. Exª, Senador Flexa 
Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Mas a relatora já está respondendo.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Como 
Relatora.) – Não, não estou. Vou responder ao senhor 
também.

Por uma deferência ao Senador Itamar, que fez 
um debate aqui, e, em um minutinho, vou dizer a ele 
que o projeto é estratégico, sim, como foi JK, como 
foi o Real que V. Exª fez no Brasil, só que este é um 
projeto muito estratégico. Não sei se é mais estratégi-
co, mas tão estratégico quanto outros, porque é para 
o futuro deste Brasil, é para este século. Vai ligar as 
duas maiores cidades brasileiras, duas cidades maio-
res do mundo. São Paulo, acho que é a quarta, Rio de 
Janeiro, não sei em que ranking está. Mas são duas 
maiores nossas.

Não podemos pensar daqui a cinco anos. Temos 
que pensar este Brasil para daqui a dez anos. Um trem 
de tal porte demora, no Japão, cinco anos para ser 
construído. Um trem de tal porte, na França, demorou 
dez anos. Quantos anos vamos começar a pensar que 
temos que construir esse trem? Temos que construir 
esse trem já, temos que começar a pensar esse trem 
já. Não podemos adiar o leilão.

E aí completo: se o metrô em Belo Horizonte está 
parado há dez anos, não é culpa da Presidência da 
República ou deste Governo. E o metrô de São Paulo 
está parado há muitos e muitos anos, e começou a ser 
resgatado quando o Presidente Lula e a Presidenta 
Dilma começaram a colocar recurso federal. Então, 
quero dizer aqui que não temos nada a ver com o que 
está ocorrendo com o metrô em termos de São Paulo 
ou de Belo Horizonte.

Tem. Nós temos condição de ajudar? Temos. 
O Governo está pondo recursos no metrô em vários 
Estados brasileiros, como os está pondo, a mais, no 

Orçamento deste ano, em educação, em saúde, em 
creches. Quer dizer, não pode ser pensada uma coisa 
depois da outra.

Fui Prefeita de São Paulo, assumi aquela cidade 
de 11 milhões de habitantes no caos: era transpor-
te com máfia, não estava sendo construído o metrô, 
tudo parado, era uma calamidade; educação, outra 
calamidade; pobreza, os últimos dois anos do Gover-
no Fernando Henrique, que foram os meus primeiros 
dois anos como Prefeita, era miséria na cidade de São 
Paulo. Então, tinha-se de dar de comer com o Renda 
Mínima, de fazer CEU para as pessoas terem oportu-
nidade e de fazer um transporte decente. 

Quando se governa, não se escolhe um depois 
do outro, escolhem-se as prioridades. Elas não são 
únicas na prioridade de um governante. 

É só pelo momento. 
O SR. ITAMAR FRANCO (Bloco/PPS – MG) – 

Eu não posso responder, não é? 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Aécio Ne-
ves. V. Exª dispõe do tempo regimental.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, há males que vêm para bem. 
Sr. Presidente, eu não acho de todo mal que estejamos 
aqui, neste instante, discutindo algo absolutamente 
impensável em qualquer país que prima pela raciona-
lidade, um tema como esse. 

Mas é apropriado que esta discussão ocorra neste 
instante, Sr. Presidente, porque, por uma feliz coincidên-
cia, hoje, pela manhã, na Comissão de Constituição e 
Justiça, relatando um projeto de autoria do Presidente 
Sarney, tivemos a oportunidade de dar início a uma 
discussão que certamente se aprofundará pelas pró-
ximas semanas e, quem sabe, pelos próximos meses, 
compreendendo a necessidade da regulamentação do 
uso das medidas provisórias. 

Hoje estamos aqui vendo in loco o quão distor-
cida tem sido a utilização desse instrumento. Neste 
instante, Sr. Presidente, fica absolutamente claro, não 
apenas para nós, da oposição, mas para grande par-
te da base do Governo, que aqui sempre busca pre-
servar os interesses nacionais – e reconheço, a todo 
instante, o valor de grande parte dos companheiros 
da base, que colocam sempre o interesse do País à 
frente de interesses mais circunstanciais. Mas se nós 
tivéssemos, Sr. Presidente, já corrigido o equívoco 
que permite hoje a edição abundante e indiscrimina-
da de medidas provisórias, sem que a sua relevância 
e urgência, sem que os pressupostos constitucionais 
tivessem sido avaliados e discutidos adequadamente; 
se nós tivéssemos já avançado nesse sentido, como 
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propõe o substitutivo por mim apresentado hoje, nós 
não estaríamos perdendo tempo no plenário do Con-
gresso Nacional, para discutir algo que não preenche, 
em qualquer momento, esses pressupostos necessá-
rios para edição de uma medida provisória.

Hoje, Sr. Presidente, a que nós assistimos aqui? 
De um lado, à oposição, que, de forma serena, mas ab-
solutamente firme, demonstrando que não é relevante 
nem urgente um investimento como esse, num país de 
tantas necessárias e urgentes demandas; de outro, à 
situação em boa parte constrangida, ao ter de defender 
algo que, repito, não preza pela racionalidade. 

Começo – pediu-me o Senador Itamar Franco 
para fazê-lo em seu nome e também vou fazê-lo no 
meu e no de inúmeros mineiros – por corrigir a ilustre 
Relatora, Senadora Marta Suplicy, que, ao ser alertada 
pelo Presidente Itamar de que, nos últimos dez anos 
– e eu sou mais explícito –, nos últimos oito anos, não 
houve um palmo sequer de ampliação do metrô de 
Belo Horizonte, apressou-se em dizer que o Governo 
Federal não tinha nada que ver com isso.

Gostaria, Presidente Itamar Franco, de saber 
quem tem alguma coisa que ver com isso, pois o me-
trô de Belo Horizonte, como o da maioria dos outros 
Estados brasileiros, é de responsabilidade exclusiva 
do Governo Federal. Não é cabível, não é racional, não 
é compreensível que os metrôs de algumas das prin-
cipais capitais do País, como Belo Horizonte, Recife, 
Salvador, Fortaleza, entre tantos outras, não venham 
recebendo investimento, nem previsão orçamentária; 
que as nossas ferrovias – e são muitas, como a nossa 
ferrovia do Aço, em Minas Gerais, e o Ferroanel, em 
São Paulo –, que são muito mais eficazes e eficientes 
para a diminuição do custo Brasil, para o escoamento 
da produção de várias partes do Brasil até o Porto de 
Santos, não tenham investimentos expressivos. 

Estamos, aqui, quase vivendo num País dife-
rente, permitindo a discussão por alguns levada com 
seriedade de que R$34 bilhões serão utilizados para 
construção dessa obra.

Não falo nem em volumes, que, já de pronto, pa-
recem-me subestimados, mas me lembro bem – e se 
lembrarão os ilustres Senadores da base do Governo 
– de que essa discussão se iniciou, dizendo-se que 
não haveria qualquer investimento de recurso público 
nessa obra, o que faria com que ela fosse debatida 
num outro campo.

Não é verdade, Sr. Presidente. Ao BNDES ca-
berá o aporte de R$20 bilhões de recursos. E, se não 
estão, Senadora Gleisi, constantes do Orçamento da 
União, não quer dizer que não sejam recursos públi-
cos. Ao contrário, são recursos captados no mercado 
e entregues ao BNDES, que os empresta, de forma 

subsidiada, para as empresas – espero que isto não 
ocorra – que viriam a tocar essa obra.

Portanto, não encontro, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, um termo mais adequado do que aquele utili-
zado pelo ilustre Senador Aloysio Nunes, quando aqui 
teve a oportunidade de usar da tribuna e de citar um 
artigo muito bem escrito, que abordou o tema. Isso me 
parece, ao fundo, um delírio terceiro-mundista, Sena-
dor Itamar Franco. Nos Estados Unidos e na Europa, 
avança-se, por todas as regiões, de trem, que vai de 
170 a 190 quilômetros por hora. Querem, no momento 
em que as nossas ferrovias de carga trafegam a 30, 
a 40 ou no máximo a 50 quilômetros, em razão dos 
vários obstáculos que encontram pelo caminho, criar 
um país com aquele cor-de-rosa a que me referi aqui, 
há alguns dias, um país da fantasia.

Não é, Sr. Presidente, Srs. Senadores, priorida-
de para o Brasil. Vamos tratar do que é essencial. E, 
mais uma vez, refiro-me e dirijo-me à ilustre Relatora, 
Senadora Marta Suplicy. 

Senadora Marta, não se trata de deixar de pen-
sar o Brasil daqui a cinco, dez, quinze ou vinte anos, 
isso é necessário fazer. Foi assim que fez o Presidente 
Itamar, quando concebeu o Plano Real; foi assim que 
nós, do PSDB, fizemos, ao modernizarmos a nossa 
economia. Mas, no caso da infraestrutura, temos de 
corrigir o passado, temos de pensar no que não foi 
feito nos últimos dez anos, para, aí sim, quem sabe, 
podermos pensar nos anos futuros. 

Essa obra, Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, 
ofende a razão e, principalmente, o bolso dos brasilei-
ros, que, em última instância, irão financiá-la. Espero, 
portanto, que essa matéria não seja aprovada pelo 
Senado da República.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Flexa Ri-
beiro, para encaminhamento dos pressupostos de re-
levância e urgência.

V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te Wilson Santiago, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
venho à tribuna hoje, neste momento, para discutir a 
questão da constitucionalidade, da urgência e da rele-
vância da MP nº 511, do tão famigerado trem-bala.

Senadora Marta, pediria a V. Exª que me desse 
a honra de debater comigo o pronunciamento que vou 
fazer, contrário ao relatório de V. Exª sobre a constitu-
cionalidade da medida provisória.

V. Exª, que defendeu a constitucionalidade, co-
meteu um equívoco, porque essa medida provisória é 
inconstitucional, e explico por quê. Por que é incons-
titucional? Não vou entrar no mérito, Senador Pedro 
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Taques – V. Exª é oriundo do Ministério Público, assim 
como o Senador Demóstenes Torres –, da questão 
dos recursos de que trata a medida provisória. Mas, 
inicialmente, ela foi editada pelo Executivo para tratar 
de aporte, Senador Pimentel, de recursos do Tesouro 
ao BNDES – R$20 bilhões ao BNDES.

Lá, na Câmara Federal, o relator da medida pro-
visória incluiu no texto da medida provisória, Senador 
Agripino, um projeto de lei do Executivo, que estava 
tramitando na Câmara, que cria a Etav, que é a em-
presa do trem-bala, e criava cargos também para essa 
empresa.

Ora, todos nós sabemos que a criação de empre-
sas e de cargos é uma prerrogativa privativa da Presi-
dência da República. E aí vem a inconstitucionalidade 
clara da medida provisória que nós estamos discutindo 
aqui, agora, no Senado Federal. O deputado relator, lá 
na Câmara Federal, não poderia, Senador João Pedro, 
incluir no texto da medida provisória o projeto de lei 
que tramitava na Câmara criando a empresa que vinha 
tratar do trem-bala, inclusive criando cargos. Então, é 
inconstitucional, sim, Senador Itamar Franco, a Medi-
da Provisória nº 511. 

Além de inconstitucional, ela não tem nada de ur-
gente nem de relevante. Nada. Nada. Porque se fosse 
urgente, a licitação já não teria sido adiada duas ou 
três vezes, e quem sabe se não será adiada por mais 
duas ou três vezes, porque nada garante que haja 
empresas ou empreendedores interessados numa 
aventura de tal porte.

Ainda ontem, numa audiência pública da Comis-
são de Infraestrutura, presidida pela Senadora Lúcia 
Vânia – é lamentável que a Senadora Marta Suplicy 
não tenha se feito presente nessa audiência pública 
como relatora – em que estavam o Presidente da ANTT, 
o superintendente do BNDES, o consultor do Senado 
Federal e dois técnicos, que esclareceram aos Sena-
dores que lá estavam sobre a aventura a que o Brasil 
quer se lançar, se por acaso nós, senadores, aprovás-
semos hoje a Medida Provisória nº 511. 

Como eu disse, não tem urgência e não tem 
relevância. Não tem relevância, porque ficou claro, 
Senadora Marta Suplicy – e V. Exª deveria ter esta-
do presente ontem na audiência pública –, que não 
tem relevância, porque o trem-bala, que deveria ser 
chamado de trem-bomba, porque ele vai estourar no 
bolso dos brasileiros, quem vai pagar essa conta são 
os brasileiros, todos eles, principalmente aqueles que 
recebem o Bolsa Família, Senador Itamar Franco, que 
serão os mais prejudicados por pagarem a conta do 
Tesouro Nacional.

E se já não bastasse a União responder pelo fra-
casso iminente da aventura, o BNDES vai emprestar, 
Senador Wilson Santiago, ao empreendedor... 

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ...22 
bilhões de reais a valores subsidiados que, a preços 
de hoje, representam algo em torno de 5 bilhões de 
reais, que poderiam muito bem ser aplicados no nor-
deste de V. Exª, Senador Armando Monteiro, na nossa 
Amazônia, no Centro-Oeste, nas regiões periféricas, 
no nordeste do Senador José Agripino, nas hidrovias, 
como foi dito ontem na audiência pública. Isso, Se-
nadora Marta, não vai resolver o problema, porque o 
problema de congestionamento não é de passageiro, 
é de carga na via Dutra.

E para tirar a carga é preciso fazer, sim, uma 
ferrovia, mas uma ferrovia para levar contêiner. Então, 
tem que ser uma ferrovia talvez de média velocidade 
e que seja mista, de carga e passageiro.

Então, quero aqui fazer um apelo aos Senado-
res que juraram cumprir a Constituição e defender o 
Brasil. 

Não vamos cometer um crime de lesa-pátria. 
Esse é um projeto “lulático”, é um projeto de quem está 
imaginando que o céu é perto, que nós podemos no 
Brasil hoje conquistar e dizer que nós temos um trem-
bala. O Senador Sarney, em boa hora, está propondo 
um plebiscito para ouvir a população para o desarma-
mento e ao mesmo tempo nós estamos aqui querendo 
construir um trem-bala. Para que é que vamos construir 
um trem-bala e vamos propor o desarmamento? Não 
tem sentido isso. Nós estamos legislando em sentido 
contrário, Senador Lindbergh. V. Exª está rindo, mas 
é verdade.

(Interrupção de som). 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É isto que 
eu quero pedir a todos os meus Pares na tarde-noite 
de hoje: vamos implodir o trem-bala porque o Brasil 
não precisa disso. O Brasil precisa de saneamento, o 
Brasil precisa de saúde, o Brasil precisa de educação, 
principalmente nas regiões periféricas do nosso país. 
Importante: o PAC está empacado por falta de recur-
sos. Senador Agripino, não sei se no seu Estado, mas 
no meu Estado as obras estão todas paradas por falta 
de recursos. Como é que nós vamos agora investir 50 
bilhões numa fantasia, num sonho de verão, num pro-
grama que foi feito com intenção eleitoreira? 

(Interrupção de som) 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Não vamos praticar esse crime de lesa-pátria na noi-
te de hoje.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra a Senadora Vanessa. 
V. Exª dispõe do tempo regimental.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – E qual é o tempo regimental, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Cinco minutos, Excelência.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Cinco minutos? V. Exª tem certeza de que são 
cinco minutos? 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Absoluta.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – 
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, com-
panheiros e companheiras, primeiro quero dizer que 
essa matéria deve ser discutida por todos nós, assim 
eu penso, com muita tranquilidade. E olharmos a pro-
posta do Governo sob o ponto de vista das necessida-
des do Brasil presente e do Brasil futuro. Eu quero, Sr. 
Presidente, levantar aqui neste meu pronunciamento 
rápido de cinco minutos, de forma muito sincera, algu-
mas preocupações. Mas antes disso eu quero voltar 
àquele velho debate travado pelo Senado. Nós esta-
mos votando uma medida e não há mais tempo: ou 
votamos agora ou ela perde o efeito, perde a validade. 
Temos uma proposta de mudança da tramitação das 
medidas provisórias assinada pelo Presidente da Casa, 
pelo Presidente Sarney, e que está na Comissão de 
Constituição e Justiça, o parecer foi apresentado, lido 
no dia de hoje e feito um pedido de vista coletivo. Eu 
acho que esse é o projeto mais importante que nós 
temos que votar. Cada matéria que chega aqui para 
que analisemos, cada uma delas, nos dá mais certe-
za, Senador Ferraço, que nós não podemos continuar 
trabalhando da forma como estamos trabalhando.

V. Exª, na semana passada, Senador Ferraço, 
apresentou, na Comissão de Infraestrutura, dirigida 
pela Senador Lúcia Vânia, proposta de realização de 
uma audiência pública, que teve de ser realizada às 
pressas. Muitos eram os convidados. Possivelmente, 
teríamos uma audiência de um dia inteiro com duas 
ou três mesas de debate. Infelizmente, grande parte 
dos convidados, por falta de agenda, não pode vir ao 
Senado Federal contribuir com esse debate.

Então, essa era a primeira premissa. Precisamos, 
urgentemente, mudar o rito e a tramitação das medidas 
provisórias, para que possamos ter mais tempo para 
analisar, tecnicamente, politicamente, sob o ponto de 
vista econômico e social, todas as matéria que por 
aqui passam. 

Do ponto de vista da relevância, ouvi vários ora-
dores dizerem aqui ser inconstitucional, mas não mos-

traram o artigo que mostra ser a matéria inconstitucio-
nal, que não tem relevância ou urgência. Não apontam 
exatamente. Então, acho que não é esse o problema 
maior.

Vamos ao mérito, portanto, da matéria.
Quanto ao mérito da matéria, ouvi aqui alguém 

dizer que não podemos criar ou trabalhar com um país 
da fantasia. Isso deve ter sido muito dito, Senador João 
Pedro, na década de 60, quando Brasília foi constru-
ída. Acho que muitos diziam isso: “Construir Brasília, 
retirar a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, 
para o centro-oeste brasileiro? Não, nós temos um país 
real. Não podemos construir um país de fantasia”. E 
estamos nós hoje aqui em Brasília!

Quem sabe diziam o mesmo, na década de 70, 
quando foi construída a hidroelétrica de Itaipu, até hoje 
a maior hidroelétrica, não brasileira, mas binacional, 
mas a maior hidroelétrica, pelo menos até a conclusão 
das obras de Belo Monte.

Mas quero dizer que eu não sou contra essas 
grandes obras. Ao contrário. Acho que muitas cidades 
brasileiras não teriam grande avenidas, não teriam 
grande estruturas se não fosse essa visão do futuro. 
Temos que ter, sim, a visão do futuro, e temos de pre-
parar o nosso País para o futuro. 

Entretanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, 
quero levantar aqui, de forma sincera, algumas preo-
cupações, tão somente algumas preocupações.

Dei, há pouco, o exemplo de Brasília. Mas, para 
que eu seja honesta comigo mesma, tenho de desta-
car uma grande diferença entre Brasília e a matéria 
que estamos discutindo agora, que é a autorização 
para uma operação de crédito junto ao BNDES para 
a construção do trem-bala.

Brasília desconcentrou o desenvolvimento na-
cional. Brasília fazia parte de um projeto geopolítico 
que olhava o nosso País como uma nação que tem 
8,5 milhão de quilômetros quadrados. Assim foi feita 
Brasília! E é exatamente por essa razão que hoje te-
mos um País mais integrado, um centro-oeste mais 
desenvolvido.

Mas também não posso, por outro lado, sugerir 
que, em vez de construirmos o trem-bala , que cus-
tará R$35 milhões ou R$40 milhões, trabalhemos o 
transporte.

O PAC Transportes não prevê R$104 milhões, 
salvo engano? Não é esse o valor do PAC Transpor-
tes para o Brasil? São investimentos que devem estar 
implementados até o ano de 2014? Não são R$104 
milhões?

Outras modalidades do PAC. O PAC Mobilidade 
Urbana, Senador Inácio Arruda, também prevê uma 
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quantidade de recursos importante para atender, na 
modernização da estrutura de mobilidade urbana...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Concluo, Sr. Presidente.

Senador Inácio, estudioso das questões urbanas, 
o PAC prevê também, para a mobilidade urbana, um 
valor de R$18 bilhões, para atender às 24 maiores ci-
dades brasileiras a partir de 700 mil habitantes. 

Então, penso o seguinte: se o Governo brasileiro 
acha que é importante ligar as duas maiores cidades 
brasileiras, então vamos dar um crédito ao Governo 
brasileiro. Agora, com a boa vontade com que está 
sendo tratado o Trem de Alta Velocidade vamos tratar 
também a mobilidade urbana das nossas cidades. Eu 
estou acompanhando a dificuldade da cidade de Ma-
naus, de dois milhões de habitantes, para conseguir 
empréstimos do BNDES para construir um monotrilho. 
Muitas dificuldades. Então, é isso que queremos.

Não vou votar contra o trem-bala, mas acho que 
a reciprocidade em relação a outras regiões tem de 
acontecer. Vamos continuar trabalhando e estudando 
para diminuir as desigualdades, não para concentrar 
cada vez mais. 

Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Roberto 
Requião.

V. Exª dispõe do tempo regimental. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Presidente, estou inscrito e gostaria de 
saber quem é o próximo orador. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Será V. Exª, Senador Antonio Carlos 
Valadares. 

Com a palavra o Senador Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, vim aqui, mais uma vez, demonstrar, com toda 
clareza, o meu apoio e a minha lealdade ao Governo 
da companheira Dilma Rousseff. Essa lealdade me 
leva a dizer, em primeiro lugar, que não há urgência 
nessa Medida Provisória, mas há relevância. No en-
tanto, apesar da relevância, temos uma obra tecnica-
mente inviável. 

Hoje, na reunião da nossa bancada, a bancada 
do PMDB, o Senador Ferraço nos levou alguns dados 
impressionantes que por ele serão detalhados nes-
ta tribuna. Os trens-bala, com exceção dos Estados 
Unidos e da China, que tem um bilhão e quinhentos 
milhões de habitantes, estão falidos no mundo. A pro-
posta colocada, a engenharia financeira que nos vem 

à análise no Senado é absolutamente inviável, tecni-
camente inadequada e se transformará, ao fim e ao 
cabo, em uma doação da União para o empreiteiro que 
vier a construir a obra, uma vez que a União acabará 
por assumi-la.

Ela foi sustentada tecnicamente por uma figura 
impressionante dos quadros do Governo Federal: o 
Diretor-Geral da ANTT, Sr. Bernardo Figueiredo. Esse 
cidadão foi quem formatou a privatização das ferrovias 
do Brasil no governo do Fernando Henrique Cardoso. 
Posteriormente, saindo da assessoria da Rede Ferro-
viária Federal, foi quem assinou, pelo setor privado, a 
concessão das ferrovias.

Eu vou solicitar à Mesa que transcreva nos Anais 
uma rápida biografia que eu escrevi do Sr. Bernardo 
Figueiredo, o técnico que afiança a qualidade do pro-
jeto.

O Sr. Bernardo Figueiredo, no período de 1995 
a 1999, já como empresário beneficiário da privatiza-
ção que ajudou a implantar, foi membro do Conselho 
de Administração da Ferrovia Sul Atlântico, atual ALL 
Logística, extraordinariamente conhecida de nós do 
Paraná e de Mato Grosso do Sul, Senador Delcídio. 
Entre suas principais atividades no período de 1995 
a 1999 estavam a avaliação econômico-financeira e 
a elaboração do plano de negócios para a malha da 
Rede Ferroviária Federal, segundo, inclusive, consta 
em seu currículo, encaminhado pelo Governo Federal 
ao Senado por ocasião da sua sabatina.

Vale salientar que no referido documento consta 
a participação na empresa Interférrea, no Grupo Con-
trolador da Concessão da Malha Sul.

Estou pulando um trecho aqui, mas vamos lá 
porque eu quero transcrever na integralidade esse 
currículo.

A empresa Interférrea, da qual o Sr. Bernardo 
Figueiredo era diretor presidente à época, tornou-se 
detentora de 17,5% do trecho sul, visto que era uma 
das empresas participantes do consórcio acima men-
cionado, tendo investido R$37,9 milhões do total de 
R$216 milhões. Nesta condição, assinou o contrato 
de concessão da ALL, e hoje é diretor da ANTT, en-
carregado de fiscalizar o contrato que assinou como 
representante do setor privado.

Eu não vou ler o currículo inteiro. Eu quero que 
esta Presidência o transcreva nos Anais da Casa. Mas 
é absolutamente inadmissível que esse cidadão apare-
ça como fiador técnico de um projeto impossível, falido 
no mundo inteiro! E o Senador Ferraço, no momento 
de discutir, não a medida provisória, mas a essência 
da matéria, tem dados impressionantes, que colocou 
na reunião da Bancada do PMDB. Aliás, Senador, eu 
li nos blogs que o PMDB está dividido. O que eu vi, na 
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reunião do PMDB, fora o dever de ofício do nosso Líder 
e do Líder do Governo, foi o PMDB unido contra um 
absurdo, mas vi também que a mobilização do partido 
é para ajudar a Presidenta Dilma Rousseff.

Não estamos aqui para fazer oposição ao Gover-
no, mas para evitar que o Governo caia na armadilha 
desse personagem de dupla atividade – privada e pú-
blica – e coloque o País num erro brutal.

Não se trata só da inversão das prioridades. 
Trata-se, isto sim, da inviabilidade técnica absoluta do 
projeto e de uma engenharia financeira, para dizer o 
mínimo, criminosa!

Dessa forma, acredito eu, dando vazão ao con-
senso estabelecido na bancada do meu partido – posso 
até estar enganado, porque coisas incríveis acontecem 
no Senado da República –, eu venho aqui contrapor-
me a esse absurdo que é essa ferrovia inviável, que 
carreará recursos públicos não da ordem de R$34 bi-
lhões, mas, pelo menos – e sabem disso todos os ex-
governadores e ex-administradores públicos aqui no 
Congresso –, 50% a mais que será carregado na sua 
integralidade pela verba do Erário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quero entregar à Mesa o currículo do avalista 

técnico desse empreendimento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROBERTO REQUIÃO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)

2. BIOGRAFIA DO SR. BERNARDO FIGUEIREDO
Com o escopo de reforçar as afirmações já ex-

postas, o ora denunciante acredita ser importante 
apresentar algumas informações:

Por decorrência de sua sabatina no Senado Fe-
deral, na ocasião de sua nomeação como Diretor Ge-
ral da Agencia Nacional de Transportes Terrestres, o 
Sr. Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, 
apresentou em 2 de outubro de 2008 seu “curriculum 
vitae” aos membros daquela Casa de Lei.

Desde logo mostra-se oportuno esclarecer que 
em 1994, o Sr. Bernardo Figueiredo foi Chefe de Ga-
binete da Presidência da Rede Ferroviária Federal S/A 
(RFFSA), e como um dos principais trabalhos realiza-
dos, elaborou os estudos preliminares do programa de 
desestatização da RFFSA.

No ano seguinte, tornou-se Diretor Presidente 
da Interférrea S/A Serviços Ferroviários e Intermodais, 
permanecendo no cargo até o ano de 1999, ou seja, 
ocupou a Presidência de uma empresa privada, res-
ponsável por serviços auxiliares do transporte rodo-
ferroviário (exploração de terminais), de 1995 a 1999. 

Dentre os principais trabalhos realizados neste perío-
do para a Empresa Interférrea está a “participação na 
estruturação das concessionárias ferroviárias Ferrovia 
Centro Atlantica S.A. e Ferrovia Sul Atlantico S.A.”

Frise-se: num ano, o senhor Bernardo Figueiredo, 
funcionário público assalariado, arquitetou, planejou, 
formatou a privatização da RFFSA. No ano imediata-
mente seguinte, tornou-se sócio milionário de uma das 
empresas beneficiadas pela privatização por ele plane-
jada. Este fato, talvez, mereça a atenção do Ministério 
Público Federal, da Receita Federal, do Tribunal de 
Contas da União e da Controladoria Geral da União.

No período de 1995/1999, já como empresário 
beneficiário da privatização que ajudou a implantar, o 
Senhor Bernardo Figueiredo foi membro do Conselho 
de Administração da Ferrovia Sul Atlântico S.A., atual 
ALL Logística, conforme a possível verificar no do-
cumento de nº 7. Entre suas principais atividades no 
período 1995/1999, estavam a avaliação econômico/
financeira e a elaboração do plano de negócio para 
as malhas da RFFSA (Ferrovias Federais), segundo 
consta em seu curriculum anexado a mensagem nº 
50 de 2008, encaminhada pelo Governo Federal ao 
Senado para sua sabatina.

Impende salientar que no referido documento 
consta a negociação da participação da empresa In-
terférrea, no Grupo Controlador da Concessão da Ma-
lha Sul da RFFSA, além da participação da estrutura-
ção das Concessionárias Ferroviárias Ferrovia Centro 
Atlântica S.A e Ferrovia Sul Atlântico S.A (atual ALL).

Importante ressaltar que a Malha Férrea Sul foi 
leiloada no dia 13 de dezembro de 1996. Ocorre que, 
mediante um lance de R$216,6 milhões, o consórcio 
Sul Atlântico (atual ALL) arrematou toda a Malha Fer-
roviária Sul, com 6.586 km, ligando os Estado do Para-
ná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com efeito, a 
empresa Interférrea, da qual o Sr. Bernardo Figueiredo 
era Diretor Presidente à época, tornou-se detentora de 
17,5% do trecho sul, visto que era uma das empresas 
participantes do consorcio acima mencionado, tendo 
investido R$37,9 milhões do total de R$216,6 milhões. 
Nesta condição, assinou o contrato de concessão ALL, 
que hoje, como Diretor Geral da ANTT, tem a tarefa de 
fazer cumprir, mas que, segundo a CPI do Sistema Fer-
roviário do Estado de São Paulo, o Ministério Público 
Federal e a Polícia Federal, não o faz adequadamente. 
Também este particular talvez mereça um tratamento 
investigatório do Ministério Público Federal.

Outrossim, com vistas a demonstrar o potencial 
financeiro da empresa Interférrea, da qual o Sr. Ber-
nardo era Diretor Presidente, mostra-se imperioso 
levar a conhecimento dos Ilustres Procuradores, que 
foi ela uma das responsáveis pela arrematação de ou-
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tro trecho ferroviario chamado Malha Centro-Leste, o 
que aconteceu em 14 de junho de 1996. Este trecho 
compreendia 7.080 Km e ligava os Estados de Ser-
gipe, Bahia, Minas Gerais, Goias, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro e Distrito Federal. O preco de arrematação 
versou em torno de R$ 316,9 milhões, dos quais, R$ 
39,6 milhões foram investidos pela empresa Interferrea, 
ou seja, 12,5% do Consórcio TACUMA.

Outro aspecto a ser analisado é o fato de que, em 
26 de maio de 1999, a Empresa ALL (America Latina 
Logística S.A), firmou urn contrato de constituicao de 
usufruto e transferencia de acifies com as empresas 
Pocone Participacties S.A, Judori Administração Em-
preendimentos e Participações S.A, Interferrea S.A 
— Servicos Ferroviarios e Intermodais, GP Capital 
Partners II L.P., Emerging Markets Investments, sem a 
devida autorizacao do Governo Argentino, sendo que a 
assinatura da referida transferência de ações ocorreu 
neste país vizinho.

Nos termos do documento 11 em anexo, as fls. 
244, verifica-se que a Empresa Interferrea foi obje-
to decisão, aprovada e ratificada pelo Ministerio dos 
Transportes em 31 de julho de 2003, tendo as ações 
por ela detidas no capital social da Companhia ALL, 
sido transferidas a quatro novos acionistas a saber: 
Holding Brasil S.A., LTD Transportes Ltda., Spoornet 
do Brasil Ltda., e União Transporte Interestadual de 
Luxo S.A., a qual, por sua vez, foi cindida no dia 22 
de agosto de 2002 , operação que pode ser perfeita-
mente verificada por meio da análise dos documentos 
acostados no anexo de n. 12.

No ano de 2005 a Empresa ALL adquiriu os 
direitos de concessão da empresa Brasil Ferrovias, 
detentora da exploração de ferrovias no centro-oeste 
Brasileiro e no Estado de São Paulo. Para tanto, pro-
cedeu-se a operação de troca de ações entre a Em-
presa ALL, o BNDESPAR e outros Fundos de Pensão 
de Empresas Estatais.

Depois de sua incursão por empresas benefici-
árias do processo de privatização – da qual ele foi um 
dos mentores e planejadores – o Sr. Bernardo Figuei-
redo entre 1999 e 2003, assume a condição de Diretor 
Executivo da ANTF – Associação Nacional dos Trans-
portadores Ferroviários, entidade integrada exclusiva-
mente por concessionárias ferroviárias privadas, cuja 
função é a de defender os interesses privados junto 
ao Governo Federal e ao Congresso Nacional (lobby). 
Entre os principais trabalhos realizados neste período, 
o Sr. Bernardo Figueiredo passou a representar os in-
teresses privados na COFER – Comissão Federal de 
Ferrovias do Ministério dos Transportes, responsável 
pela elaboração dos marcos regulatórios do setor, uma 
vez que a ANTT – Agenda Nacional dos Transportes 

ainda não estava implantada. Neste diapasão, vale lem-
brar que a COFER era o único órgão de fiscalização 
e regulação do transporte ferroviário que havia sido 
privatizado em 1996. Ou seja, o Sr. Bernardo Figuei-
redo planejou a privatização das ferrovias brasileiras, 
imediatamente tornou-se sócio e beneficiário da priva-
tização e, em seguida, passou a atuar junto ao órgão 
Federal de regulação e fiscalização (COFER) como 
procurador dos interesses privados.

No ano de 2004, o Sr. Bernardo Figueiredo é no-
meado para importante função pública junto a esfera 
federal. Assume a Diretoria Administrativa Financeira 
da VALEC — Engenharia, Construções e Ferrovias 
S.A., empresa pública vinculada ao Ministerio dos 
Transportes, nos termos da Lei 11.772/1998, esta últi-
ma responsável pela construção de ferrovias federais, 
dentre as quais a Ferrovia Norte-Sul.

Na VALEC, o Sr. Bernardo Figueiredo tinha por 
função especifica e principal elaborar e coordenar o 
Plano Nacional de Revitalização das Ferrovias . Este 
aspecto de particular importância para a compreensão 
do tema trazido ao conhecimento dos Ilustres Procura-
dores. O Plano de Revitalização de Ferrovias, elabo-
rado e coordenado pelo Senhor Bernardo Figueiredo 
(conforme o curriculum vitae) na sua fase rediviva de 
“funcionário público federal” – após um próspero pe-
ríodo de empresário da privatização e representante 
dos interesses privados, via ANTF – tinha como ele-
mento fundamental a defesa dos interesses privados 
através da proposta de constituição de PPPs com as 
concessionárias ferroviárias, empreiteiras e Governo 
Federal, com financiamento do BNDES, no qual as 
concessionárias ferroviárias privadas seriam deso-
brigadas do pagamento do arrendamento da malha 
da RFFSA, contratualmente estabelecido em 1996, 
quando da privatização. Não se pode acusar o Se-
nhor Bernardo Figueiredo, portanto, de contradição ou 
incoerência: os interesses e as idéias que defendeu 
em todos os momentos de sua “diversificada” atuação 
profissional foram rigorosamente os mesmos. Foram 
estes interesses que, já como Assessor do Governo 
Federal e em companhia do Ministro do Planejamento, 
defendeu junto Governador do Paraná na já referida 
visita dominical à residência oficial do Governador. E, 
do Governador, recebeu um rotundo não, porque con-
trários ao interesse público.

Para melhor compreensão da estruturação fi-
nanceira das PPPs ferroviárias, observe-se o anexo 
14 (BNDES: PPPs e Estrutura), fls. 5, é possível ve-
rificar a previsão de “medidas tributárias de estímulo 
ao investimento” e “novos instrumentos para elevar o 
investimento privado em infra-estruturas”. No referido 
documento, as fls. 21, consta expressamente ser pro-
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jeto prioritário para a implantação do modelo de PPPs, 
a Variante Ferroviária Guarapuava — Ipiranga orçada 
ao preço de R$220 milhões. Finalmente, resta paten-
te no referido documento que o BNDES financiaria a 
PPP, fls. 22.

A indignação ora demonstrada possui alicerce nos 
pequenos meandros que circundam o caso em pauta 
e causam espanto a qualquer cidadão probo.

Não suficiente, observem os Senhores que a obra 
com evidente sobre-preço (de R$220 para 540 milhões) 
seria financiada com recursos do BNDES (públicos) e a 
concessionária privada beneficiária (ALL) poderia pagar 
o financiamento com os recursos oriundos da renuncia 
pelo Governo Federal da cobrança do arrendamento 
da Malha da RFFSA, no valor anual de R$52 milhões 
de reais, ou seja, a obra seria construída inteiramente 
com dinheiro público e ao final seria apropriada priva-
damente por uma SPE integrada pela concessionária 
ALL. Isso não bastasse, a referida SPE integrada pela 
ALL teria o direito de, durante vários anos (10, 15, 20 
???), “ressarcir-se” do “investimento”, através da co-
brança de pedágio ferroviário ao custo estimado por 
técnicos da área, no valor de US$6 dólares por Tonela-
da, reduzindo de forma considerável a competitividade 
dos usuários paranaenses.

Com efeito, não bastassem todas as evidências 
que tornam indiscutível a participação do Sr. Bernardo 
Figueiredo na “entrega” da Malha Ferroviária Brasileira 
à iniciativa privada, é importante demonstrar que seu 
modelo de gestão pública já foi refutado perante o ór-
gão fiscalizador competente. Tal afirmativa é passível 
de comprovação através do documento de nº 15 em 
anexo, onde encontram-se os Embargos de Decla-
ração face ao Tribunal de Contas da União, no qual 
verifica-se sua condenação por má-gestão de dinheiro 
público, com fulcro nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, 
alínea b, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso 
III, da Lei nº 8.443/1992. Julgadas irregulares as suas 
contas pelo TCU, foi-lhe aplicado a multa prevista no 
art. 58 da Lei acima mencionada.

E, segundo se pode deduzir do Relatório da CPI 
do Sistema Ferroviário do Estado de São Paulo, também 
como Diretor Geral da ANTT — Agência Nacional de 
Transportes Terrestres sua atuação não tem primado 
pela defesa do interesse público, ante a dilapidação do 
patrimônio público denunciado pelo Legislativo Paulis-
ta, com apoio em investigações do Ministério Público 
Federal e Polícia Federal.

Não obstante, o Sr. Bernardo Figueiredo foi nome-
ado Gerente de Projeto do Programa de Parceria Públi-
co Privada, subordinado ao Ministério do Planejamento, 
do qual o Eminente Ministro Paulo Bernardo era titular. 
Dentre suas principais tarefas estavam a elaboração 

dos estudos preliminares para a inclusão do projeto da 
Variante Ferroviária Ipiranga — Guarapuava do Paraná 
no Programa de Parceria Público Privada.

De 2005 a 2007, foi nomeado Assessor Especial 
da Sub-Chefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República. Vale ressaltar que 
neste momento se deu a visita ao ora denunciante, 
conforme documento 1.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A solicitação de V. Exª será atendida 
na forma do Regimento Interno.

Com a palavra o Senador Antonio Carlos Vala-
dares.

V. Exª dispõe do tempo regimental de cinco mi-
nutos para encaminhar a urgência e a relevância dos 
pressupostos no que se refere à MP.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste momento, 
está em curso no Brasil uma campanha em favor do 
desarmamento. Acho que o trem-bala nos leva, sem 
dúvida alguma, à reflexão de uma campanha de de-
sarmamento de espírito.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Antonio Carlos, a Presidên-
cia pede licença a V. Exª para prorrogar a sessão pelo 
tempo necessário para se discutir e votar a matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Se V. Exª quiser prorrogar o meu tempo 
também... (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Terá V. Exª o tempo regimental.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Muito obrigado.

Então, é um empreendimento, sem dúvida algu-
ma, de grande porte. Para um projeto de grande vulto, 
uma obra de grande vulto, um projeto de grande porte. 
E o Brasil, que hoje desponta como uma das grandes 
nações do Brics, tem que executar projetos que tirem 
do gargalo todas as regiões. Uma região como a de 
São Paulo e Rio de Janeiro, a mais desenvolvida do 
nosso País, está chegando a uma situação tal que o 
Governo tem que tomar providências. Do contrário, 
isso trará reflexo nas demais regiões.

São Paulo em debacle, Rio de janeiro em deba-
cle; isso, sem dúvida alguma, terá reflexos nas demais 
regiões do nosso País. Mas não falarei ainda sobre 
isso, porque é mérito. O mérito será discutido depois 
dos pressupostos constitucionais da matéria. E é isso 
que eu venho fazer agora.

Aqui, alguns Senadores se reportaram ao fato 
de que, na Câmara dos Deputados, o relator incluiu 
na medida provisória um projeto de lei que ali estava 
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tramitando, dispondo sobre a tal empresa do trem de 
alta velocidade. A medida provisória é iniciativa do Po-
der Executivo. O projeto criava a empresa, iniciativa do 
Poder Executivo. Eles, então, foram acoplados, anexa-
dos e ambos se transformaram na medida provisória 
que hoje estamos a discutir.

Aliás, sobre isso, não temos a menor dúvida de 
que o relator da matéria não poderia, de forma nenhu-
ma, apresentar um dispositivo novo criando uma em-
presa, porque essa é atribuição específica do Poder 
Executivo, está lá na Constituição.

No entanto, Sr. Presidente, até de acordo com 
o Regimento Comum, Resolução nº 1 do Congresso 
Nacional, há um mecanismo que permite que tal fato 
possa acontecer na discussão de qualquer projeto ou 
de uma medida provisória. Senão, vejamos. Art. 4º da 
Resolução nº 1, de 2002, § 2º: “No prazo de oferecimen-
to de emendas, o autor do projeto sob exame poderá 
solicitar à Comissão que ele tramite sob a forma de 
emenda”. É isso que o relator fez, a pedido do Governo, 
autor do Projeto de Lei nº 7.673, de 2010, que autoriza 
a criação da Etav, ele, o relator, transformou esse pro-
jeto numa emenda à medida provisória. Pronto.

Houve, então, na realidade, uma saída jurídica, 
uma engenharia legislativa – que foi utilizada pelo re-
lator, consequentemente, pela Câmara dos Deputados 
– sem nenhuma implicância de ordem constitucional, 
e a relatora, quando leu o seu parecer, parece-me que 
dispôs sobre esse assunto não dessa forma específica 
como eu estou falando, mas de outra forma, provando 
por a+b que os pressupostos constitucionais que se 
referem a essa medida provisória estão postos cor-
retamente, conforme dispôs a nossa relatora em seu 
brilhante parecer.

Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 

PB) – Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para enca-

minhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu não costumo, mas não costumo 
mesmo, manifestar-me contra a realização de obra. 
Senador Aloysio Nunes, obra é vital. Eu já fui gover-
nador duas vezes e sei como é importante fazer e se 
posicionar a favor de obra. Mas, esta é uma Casa po-
lítica que ouve e que tem que falar, até para provocar 
a reflexão.

V. Exª, como eu, ouviu exaustivamente o Governo 
falar que para combater a inflação que recrudesceu, 
lamentavelmente, recrudesceu, iria, dentre outras coi-
sas, cortar R$50 bilhões, atingindo obras do PAC.

V. Exª, como eu, sabe que governar é eleger prio-
ridades. É importante um trem-bala? Eu acho que é. 
Aqui foi dito que o trem-bala é preparar o futuro. Mas, 

Senadora Lúcia Vânia, preparar o futuro é cuidar do 
presente, cuidar com zelo do presente.

Urgência, relevância e constitucionalidade é o 
que estamos discutindo neste momento em relação 
ao trem-bala. 

Senador Flexa Ribeiro, qual é a urgência dessa 
obra? Ela é mais urgente ou menos urgente do que a 
conclusão dos metrôs? “Não, mas o metrô é obra de 
prefeitura, de governo, da União”. É obra de brasileiro! 
De brasileiro pobre, que paga à prestação o liquidifica-
dor que compra, a geladeira que comprou, o automóvel 
que comprou, e que tem pouco dinheiro para pagar táxi. 
Não tem dinheiro para pagar táxi, tem no máximo um 
dinheirinho para pagar um ônibus ou o metrô.

Quem anda por este Brasil, Senador Casildo 
Maldaner – e V. Exª anda como eu ando, como o Se-
nador Ferraço anda -, está estupefato com o trânsito 
nas nossas capitais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, 
em Belo Horizonte, em Fortaleza, em Salvador.

Os metrôs são uma obra social fundamental. Eles 
são desatravancadores do trânsito? Evidente que são. 
Eles são prioridade de governo? Evidente que são. 
Eles são mais importantes do que esse trem-bala? 
O trem-bala é importante? É importante, sim. Agora, 
o que é mais importante, o trem-bala ou a conclusão 
dos metrôs?

Acho que o Brasil precisa refletir sobre isso. O 
que é mais importante? É concluir. São R$20 bilhões 
mais 12% de reajuste. O que é mais importante: des-
tinar esse recurso para concluir os metrôs que vão 
beneficiar milhões de brasileiros pobres? Brasileiros 
pobres! Não são brasileiros que vão do Rio a São Paulo 
cuidar de negócios e outras coisas não. É aplicar esse 
dinheiro em convênios com prefeituras, com governos. 
E aplicação do próprio Governo Federal no beneficio 
a brasileiros pobres não é fazer um trem-bala.

“Mas o trem-bala vai resolver a questão dos ae-
roportos do Rio de Janeiro e de São Paulo”.

Senadora Lucia Vânia, estamos falando em urgên-
cia e relevância. Deixe-me dizer uma coisa a V. Exª: na 
época do apagão aéreo, o meu partido, o Democratas, 
reuniu em São Paulo experts em solução de tráfego 
aéreo, vindos dos Estados Unidos, do Canadá, da 
Índia. E, num seminário de dois dias, produzimos um 
documento que foi entregue ao governo federal, com 
soluções, propondo soluções para junção de capital 
privado e público para a solução do congestionamen-
to aéreo. Demos uma contribuição efetiva. O governo 
não fez nada.

No meu Estado, há dez anos se arrasta uma obra 
que não é para o meu Estado, é para o Brasil: o Ae-
roporto de São Gonçalo do Amarante. O Rio Grande 
do Norte fica na esquina do Brasil, é a ponta do Brasil 
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mais próxima dos Estados Unidos e da Europa para 
receber aeronaves de grande tonelagem que trariam 
mercadorias para serem distribuídas na América do 
Sul, no Cone Sul. Uma obra estratégica de interesse 
do Brasil está lá há dez anos. Ela tem conexão direta 
com o tráfego aéreo. O trem-bala vem para resolver o 
problema talvez do congestionamento aéreo do Rio e 
de São Paulo. Existe dinheiro para o trem-bala, para 
resolver uma questão que tinha que ser resolvida por 
outras formas institucionais, mas não tem dinheiro para 
construir o Aeroporto de São Gonçalo porque o Gover-
no já anunciou o modelo da parceria público-privada, 
confessando que não tem dinheiro para fazer o Aero-
porto de São Gonçalo, que não é para o meu Estado, 
é para o Brasil, é para promover o desenvolvimento do 
Brasil pela importação, em escala elevada, de bens que 
seriam montados ou na Argentina, ou no Brasil, ou no 
Paraná, entrando pelo Rio Grande do Norte.

Fazer obra é prioridade. O trem-bala é uma obra 
importante para prover o futuro? Até admito que sim. 
Mas o que é mais importante? É fazer os metrôs? É 
concluir o Aeroporto de São Gonçalo? É tocar as obras 
do PAC, que foram cortadas num bocado de dinheiro? 
Ou é fazer uma obra que... 

Senador Armando Monteiro, V. Exª sabe o que 
significa o trem-bala? São 90 mil metros de pontes e 
100 mil metros de túneis. É uma obra quase fantasma-
górica no contexto brasileiro: 90 mil metros de pontes 
e 100 mil metros de túneis. Para beneficiar quem? O 
usuário do metrô? O usuário do Aeroporto de São 
Gonçalo?

(Interrupção do som)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Eu 
acho que esta Casa tem de refletir sobre a priorização 
dos investimentos que o País tem que fazer. Eu não 
sou contra a realização de uma obra, eu sou a favor 
da priorização das coisas mais importantes.

E a urgência? 
Só para terminar: Senadores, V. Exªs sabiam 

que a ANTT prorrogou a licitação do trem-bala de 29 
de abril para 29 de julho? V. Exªs sabiam que a data 
de entrega dos envelopes passou pela ANTT de 11 
de abril para 11 de julho? Já foi tomada a iniciativa da 
prorrogação. Que urgência é essa? Por que não se 
trata desse assunto por um projeto de lei em regime 
de urgência, para que esta Casa seja respeitada, para 
que não se agrida o Senado com uma MP em cima de 
outra MP desnecessária...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Por que não se estabelece aqui o diálogo sadio para 
a definição real de prioridades para este País, para 

ver se, na verdade, é importante esse trem-bala e, se 
ele é importante, se ele é mais importante do que os 
metrôs, se ele é mais importante do que o Aeroporto 
de São Gonçalo, se é mais importante prover o futuro 
do que cuidar do presente? 

Eu fico com o presente! E, porque fico com o 
presente, vou votar contra esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/PMDB 
– PB) – Com a palavra, o Senador Pedro Taques.

V. Exª dispõe do tempo regimental, cinco minutos.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje, na Comissão 
de Constituição e Justiça, nós debatemos a PEC que 
trata da modificação do art. 62 da Constituição. O art. 
62 faz referência à medida provisória. Penso que esse 
seja o principal tema desta Legislatura, porque, da for-
ma como se encontra, Sr. Presidente, mais uma vez, 
o Congresso Nacional, e especificamente esta Casa, 
está a parecer com um apêndice do Poder Executivo, 
um satélite do Poder Executivo.

A omissão do Senado da República em decidir, 
votando a respeito da mudança da medida provisória, 
se apresenta como inconstitucional. Alguns dizem que 
o Brasil não é um país de constitucionalistas, é um país 
de inconstitucionalistas: a omissão do Senado em mo-
dificar a medida provisória é inconstitucional. 

Essa medida provisória que nós estamos a tratar 
é inconstitucional. Parece-me que aqueles que redigi-
ram esta medida provisória, com todo o respeito àque-
les que o fizeram, não leram o art. 62 da Constituição. 
Não leram o art. 62. 

Ela não é urgente. E a Constituição da República 
faz uma aditiva: urgente e relevante. Diferente, Senador 
Aloysio, do que existia com relação ao decreto-lei, que 
falava em urgência ou notável interesse público. Lá, no 
período escuro da nossa história, existia uma disjunção 
alternativa; aqui é uma aditiva. Não é urgente porque 
não há que se falar em uma obra dessa magnitude 
sobre a qual nós possamos aqui, no Senado, debater 
em dois dias. Isso é uma vergonha para o Congresso 
Nacional, é uma vergonha para esta Casa.

Eu, como Senador da República, participei da 
Comissão de Infraestrutura, ouvi os técnicos que ali 
se encontravam. Fiquei horrorizado com o que eles 
disseram! Ela não é urgente.

Seria ela relevante, Senador Delcídio?
A Constituição tem que ser interpretada como um 

sistema, não em tiras. Nós não podemos entender o 
art. 62 da Constituição sozinho. Relevante é aquilo que 
é eficiente, aquilo que é econômico. Nesta medida pro-
visória, esses requisitos não se encontram presentes. 
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Por isso, por mais que eu seja, com muita honra, do 
PDT, prefiro ficar com a Constituição da República. 

A Constituição da República exige respeito, e nós 
estamos trabalhando aqui, analisando os requisitos da 
medida provisória. Neste instante, Sr. Presidente, nós 
temos que ter o entendimento técnico-constitucional, 
não político. Político nós devemos ter no instante que 
analisarmos o mérito da medida provisória.

Desta feita, Sr. Presidente, já encerro. A medida 
provisória que trata do trem-bala é absurdamente in-
constitucional, porque faltam a ela os requisitos pre-
vistos no art. 62.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, a Senadora Gleisi, do 
PT, do Paraná. V. Exª dispõe do tempo regimental, 
cinco minutos.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. 
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, nós estamos discutindo a 
admissibilidade da medida provisória e não o seu con-
teúdo e é muito importante nós fazermos aqui alguns 
esclarecimentos. 

Não se trata de um credito extraordinário, portanto 
o objetivismo de relevância e urgência não está aqui 
consubstanciado. Um crédito extraordinário, como disse 
aqui o Senador Demóstenes, precisa sim de urgência 
em relação a questões de guerra, comoção interna e 
calamidade, mas não se trata disso. 

É importante dizer: não é matéria orçamentária. 
O que nós estamos discutindo aqui é uma autorização 
de operação de crédito do Tesouro Nacional para o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Social, para que 
possa financiar um empreendimento neste País. Aliás, 
aporte esse que discutimos inúmeras vezes nesta Casa 
e que tem sido o sustentáculo do PAC, Programa de 
Aceleração do Crescimento, deste País.

É importante deixar isso claro, até porque as con-
siderações feitas pelo Senador Pedro Taques não se 
aplicam aqui, porque não há objetividade na questão 
de relevância e urgência. A relevância e a urgência 
numa medida provisória são de caráter político e não 
objetivamente, como dispõe o art. 167, § 3º, quando 
se refere aos créditos extraordinários.

Portanto, a medida provisória é utilizada quando 
o Governo tem relevância e urgência para implementar 
um programa, seja ele um programa de longo prazo 
ou de curto prazo. Neste caso, é uma obra de longo 
prazo que tem relevância e urgência sim, porque as 
obras, as grandes obras, não basta apenas definir que 
se vão fazer, não basta apenas definir que existem re-
cursos. Entre essa definição e a concretização desses 
pressupostos, há um longo tempo.

Temos um exemplo recente, as eclusas de Tu-
curuí, no Norte do País. Há trinta anos elas estavam 
para ser construídas, foi necessário um empenho muito 
grande desse governo e essas obras foram concluídas 
agora, no mês de novembro.

Posso dar um exemplo do meu Estado, o Paraná. 
A BR-153, do Pará ao Rio Grande do Sul, só não era 
asfaltada no Paraná. Há quanto tempo nós estamos 
com essa BR parada nos investimentos da União? Há 
muito tempo.

Portanto, quando nós queremos ter investimentos 
que sejam de longo prazo, para fazer efeito, nós preci-
samos ter, sim, pressa para que as coisas comecem 
a acontecer, porque senão elas demoram muito, com 
custo muito grande para o nosso País. 

Foi por essa razão que o Presidente Lula lançou 
o PAC 2 um ano antes da conclusão do PAC 1, porque 
nós precisávamos preparar as condições para que os 
investimentos acontecessem neste País. Por isso eu 
venho aqui defender, sim, a relevância e urgência pelo 
critério político e de investimento deste País. 

E não é verdade que o Governo não tem priori-
dades e não tem critérios. Se nós pegarmos o PAC 1, 
até dezembro, mais de 400 bilhões foram executados 
ou obras concluídas, e em vários setores. 

Nós temos aqui hidrelétricas, nós temos aqui 
rodovias, nós temos aqui ferrovias, nós temos inves-
timentos na área de petróleo e gás, nós temos inves-
timentos em habitação e saneamento, nós temos in-
vestimentos em várias áreas, e o PAC 2 traz grandes 
investimentos nas obras sociais, como o Minha Casa 
Minha Vida, como obras na área de saúde.

É importante dizer que os investimentos neste 
País dobraram, ou melhor, triplicaram. Em 2002, os 
investimentos públicos não alcançavam 1% do PIB. 
Agora, nós alcançamos 3,27% do PIB nesse ano de 
2010. É muito considerável.

Por fim, eu queria falar da justeza de nós termos 
aporte do Tesouro para o BNDES, matéria tantas ve-
zes debatida e discutida nesta Casa. Se nós estamos 
fazendo grandes investimentos na União, é porque nós 
temos um Programa de Sustentação do Investimento, 
que é o PSI. E isso faz a diferença. Foram mais de 100 
bilhões de aportes do BNDES para o Tesouro e que 
sustentaram até agora as grandes obras de infraes-
trutura neste País. 

Sem esse aporte, não teríamos recomeçado es-
sas obras, não estaríamos investindo em geração de 
energia, não estaríamos investindo em ferrovias, em 
rodovias, em tantas outras áreas que precisamos. 

E quero lembrar a esta Casa...

(Interrupção do som.)
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A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Só para concluir, Sr. Presidente. Quero lembrar a 
esta Casa que o BNDES tem como única proprietária 
a União, e o BNDES teve um lucro recorde no ano em 
que passou. Portanto, essas operações feitas com o 
BNDES não são prejudiciais. Se pegamos a taxa Selic 
e emprestamos à TJLP é um momento conjuntural, por-
que, nos países desenvolvidos, a relação é contrária; a 
TJLP é mais alta do que a Selic, do que a taxa de curto 
prazo. É só um momento do País. E tenho certeza de 
que quem mais ganha, além do povo brasileiro, é tam-
bém a União porque é a principal beneficiária.

E para registrar, já tivemos neste País os recursos 
do BNDES sendo utilizados para financiar a privatiza-
ção, que foi transferência patrimonial e não agregou 
no desenvolvimento do País.

Muito obrigada.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 

Presidente, uma questão de ordem. 
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Também, pelo art. 14.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 

Como fui citado nominalmente, o art. 14 do Regimento 
Interno me permite falar.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Também peço pelo art. 14.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Art. 
14 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador, V. Exª não foi citado nomi-
nalmente.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Fui 
citado nominalmente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM 
– GO) – Foi citado nominalmente, tanto eu quanto o 
Senador Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Então, V. Exª tem o mesmo tempo, de 
acordo com o art. 14.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Não 
preciso do mesmo tempo. Só gostaria de expressar à 
Senadora...

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Mas o Regimento diz que é o mesmo 
tempo. Já que o mesmo tempo são cinco minutos, V. 
Exª terá cinco minutos.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
uma explicação pessoal.) – Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente.

Gostaria de expressar à Senadora os meus res-
peitos, mas o entendimento que ela teve da Consti-
tuição, no mínimo, é pedestre. Nós, este Senado e o 
Presidente da República, seja lá quem for, seja lá de 

que sexo for, seja lá de que partido for, estamos sujeitos 
à Constituição, e a Constituição fala em requisitos de 
urgência e relevância. E relevância é o que é razoável, 
é o que é eficiente, é o que é econômico.

Assim, com todo o respeito a V. Exª, não con-
cordo com seu entendimento da Constituição da Re-
pública.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Demóstenes Torres, V. Exª 
também tem cinco minutos de acordo com o art. 14.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
a Senadora Gleisi Hoffmann desenvolve duas teses: 
uma tese, digamos, é comum aqui na Casa; é a tese 
de que, não havendo a expressão crédito extraordiná-
rio, não se trata de crédito extraordinário. 

Então, foi justamente a tese contrária que eu de-
senvolvi e que disse que o Partido irá esposar isso junto 
ao Supremo Tribunal Federal, já se utilizando de alguns 
precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal.

Não há como dizer que esse crédito está inclu-
ído ou excluído do Orçamento. Ora, o que o Governo 
faz sistematicamente é tentar burlar a própria peça 
orçamentária.

Então, respeitando o entendimento que tem a 
Senadora Gleisi, vamos ao Supremo, caso essa me-
dida seja aprovada, para tentar mostrar que esse é 
um crédito extra-orçamentário. E digo que o Supremo 
já apontou, em muitos casos, que o Governo se uti-
lizava de créditos especiais, de crédito suplementar, 
tentando dar a impressão de que se tratava de crédito 
extraordinário.

Na segunda tese, que foi defendida pelo Senador 
Pedro Taques, é óbvio que aí há inclusive uma decisão 
expressa do Supremo Tribunal Federal, há unanimidade 
de votos, essa unanimidade seguiu o voto do Relator 
Celso de Mello, que disse o seguinte, depois de muitas 
vezes o Supremo dizer que estava dentro do critério 
de discricionariedade da Presidência da República, 
que é a tese que esposa a nossa querida Senadora 
Gleisi Hoffmann, que é um critério político do Presi-
dente. O Supremo decidiu o contrário: que urgência e 
relevância podem ser medidos. Porque senão nós va-
mos vulgarizar o projeto de lei, nós vamos vulgarizar 
todas as outras modalidades, inclusive com urgência 
regimental, à disposição do Presidente da República, 
para que ele possa dar a iniciativa de lei para que o 
Congresso discuta sua proposta. Então, creio eu que 
essa é uma tese que, já consagrada pelo Supremo, 
deve abater essa medida provisória.

Então, respeitando o posicionamento da Sena-
dora Gleisi, eu acredito que, se esta Casa aprovar a 
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medida provisória, desrespeitando os pressupostos 
de relevância e urgência e também desrespeitando a 
chamada legitimidade constitucional, pela utilização de 
meios escusos para aprovação de um crédito extra-
ordinário, certamente o Supremo vai tomar a medida 
oposta e restabelecer a disciplina constitucional.

É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Ricardo 
Ferraço.

V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 

ES. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o meu partido, o 
PMDB, discutiu exaustivamente este tema hoje à tarde, 
e o que prosperou foi o espírito democrático do nosso 
partido, que permitiu que a sua bancada, que os seus 
Senadores pudessem manifestar a sua convicção e a 
sua confiança.

Eu também me alinho como um Senador de Go-
verno, me alinho como um Senador que acredita no 
Governo da Presidente Dilma, mas não posso me calar, 
não posso me curvar diante deste equívoco. Equívoco 
no mérito e também equívoco constitucional, porque não 
tem relevância, não tem urgência esse tipo de matéria, 
e é inconstitucional, porque, no seu art. 8º, a MP cria a 
Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade, 
que será organizada sob forma de sociedade anônima, 
de capital fechado, e terá seu capital representado por 
ações ordinárias nominativas, das quais pelo menos 
50% mais um serão de titularidade da União. O art. 62 
da Constituição Federal impede que medida provisória 
possa legislar sobre matéria orçamentária.

Também não é relevante, porque foi cantado em 
verso e prosa que o trem de alta velocidade é uma 
ferramenta, um mecanismo de transporte de muita efi-
ciência. Ele é, mas é subsidiado em qualquer lugar do 
mundo. E é essa a escolha que nós estamos fazendo. 
Em lugar de subsidiar políticas públicas que possam 
atender necessidades básicas da população, estamos 
subsidiando os passageiros e usuários que estarão 
utilizando o trem de alta velocidade.

Foi citado aqui o Japão como referência, como 
excelência. De fato, o Japão foi o primeiro país a im-
plantar o trem de alta velocidade. E o fez nos anos 
50, pioneiramente, de maneira ousada. Mas não há 
como comparar o poder aquisitivo, o adensamento 
populacional das cidades japonesas com as cidades 
brasileiras, até porque, sejamos claros, o grande pro-
blema do transporte nas grandes e megacidades é a 
mobilidade urbana. E não há como resolver o trem de 

alta velocidade se não resolvermos a mobilidade ur-
bana, porque o TAV não é um mecanismo que atende 
porta a porta. Você vai gastar duas, três, quatro horas 
eventualmente para chegar a uma estação para pe-
gar o trem de alta velocidade. Taiwan, por exemplo, 
implantou o TAV depois que resolveu as suas ques-
tões de mobilidade urbana. É como se o trem de alta 
velocidade fosse a cereja de um desafio muito grande 
que o nosso País tem.

Mas vejamos aqui o caso do Japão. O Japão foi o 
primeiro país a implantar o TAV, sendo constantemen-
te citado, e foi citado neste plenário como exemplo de 
sucesso nesse tipo de empreendimento. Ali, o trem de 
alta velocidade nasceu estatal, construído e gerido pela 
empresa pública Ferrovia Nacional do Japão, inician-
do suas operações em 1950. As ferrovias japonesas 
sempre operaram com lucro antes da criação do trem 
de alta velocidade, passando a operar no vermelho 
depois da introdução dos trens velozes. Em 1987, tal 
empresa sucumbiu ao alto endividamento, e o Tesouro 
japonês foi obrigado a assumir o débito da ordem de 
US$200 bilhões. Promoveu-se, então, uma reforma em 
que uma agência estatal constrói as linhas e as aluga 
para as operadoras privadas. O custo é bancado pelo 
governo central, 2/3, e pelos governo locais, 1/3. Os 
operadores privados obtêm lucro na operação do trem 
a partir dessa realidade. Mas esse lucro só é possível 
porque o Tesouro japonês assumiu os custos do capital 
do passado e os custos de expansão do sistema.

Pois bem, a relevância e a urgência não se confi-
guram na medida em que precisamos estudar melhor, 
aprofundar melhor esse debate para que possamos 
honrar os nossos mandatos de Senadores da Repúbli-
ca, que nos foram delegados pelo povo brasileiro!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Senador Ricardo Ferraço.
Com a palavra, a Senadora Kátia Abreu. V. Exª 

dispõe do tempo regimental. 
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Para 

encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, colegas Senadores e Senadoras, nós estamos aqui 
hoje votando um projeto do ex-Presidente da Repú-
blica, um sonho que ele idealizou e que a Presidente 
atual está tendo de cumprir, uma promessa feita an-
teriormente.

Estamos votando uma matéria em detrimento de 
quase duzentos milhões de brasileiros, que não têm 
saúde à altura, para não dizer mais nada. Cito apenas 
a saúde, com os hospitais, os equipamentos hospita-
lares, os médicos, os salários dos médicos, remédios, 
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que sabemos que está um caos há muitos anos e não 
apenas neste Governo. O transporte urbano coletivo 
faz com que o trabalhador brasileiro perca de duas a 
quatro horas dentro de um coletivo para ir para o seu 
trabalho e para voltar também, porque não temos a im-
plementação dos metrôs de superfície, como estamos 
vendo paralisados os metrôs de Salvador e de Brasília. 
Sr. Presidente, estamos falando de mobilidade urbana 
– é gente andando, é gente sendo transportada –, que 
é um caos neste País. 

Agora, precisamos entender com muita clareza. 
O Brasil precisa entender o que está sendo votado 
aqui hoje. Ninguém aqui é contra trem-bala, mas uma 
das coisas mais difíceis de um governante, uma das 
coisas mais difíceis no ato de governar é eleger priori-
dade, Sr. Presidente. Eleger prioridade não é fácil. Mas 
o pai de família pobre sabe. A classe média brasilei-
ra sabe eleger prioridade com o salário pequeno que 
tem: primeiro, a saúde dos meninos; depois, a escola 
dos meninos; depois, lá atrás, vai ser o carro novo do 
dono da casa. O pai de família responsável sabe ele-
ger prioridades com seu salário.

Agora, o que estamos fazendo aqui hoje? Estamos 
aprovando, extraorçamentariamente, pois não tem essa 
rubrica no Orçamento, R$34 bilhões. Eu sei que 90% 
do povo brasileiro não sabe nem o que significa isso, 
tem dificuldade para mensurar que tanto de dinheiro é 
esse, porque ganham tão pouco, que, quando se fala 
em bilhões, não sabem nem do que se trata. Eu tam-
bém confesso, Sr. Presidente, que tenho dificuldades, 
porque nunca manuseei tanto dinheiro assim na minha 
vida. Disseram aqui que estamos apenas autorizando 
R$20 bilhões, com o Governo sendo fiador, avalista, 
assinando no documento. Empresário, se você não pa-
gar, quem vai pagar é a União; se a União não pagar, 
quem paga é o contribuinte, é a classe média deste 
País, principalmente os cem milhões de habitantes que 
pagam a carga de impostos. Portanto, se os empresá-
rios – como se diz no Tocantins –: “Micar, não pagar, 
dar o cano, quem vai pagar essa brincadeira são os 
contribuintes”. 

Ainda estamos aqui aprovando mais R$5 bilhões 
para subvenção de um prejuízo que já se sabe que 
se vai ter. Agora, dizer que se está apenas avalizando 
o BNDES?! Não está, não. Não está avalizando só o 
BNDES, não, porque não tem um mês que votamos 
aqui, nesta Casa, a capitalização do BNDES em R$50 
bilhões. Portanto, R$50 bilhões foram tirados do bolso 
do contribuinte, da cesta da contribuição, dos impos-
tos e repassados para o BNDES e agora o BNDES vai 

emprestar R$20 bilhões para as empresas. Nós ainda 
vamos avalizar?! O povo brasileiro vai avalizar?!

Se nós precisarmos avalizar alguém, isso signi-
fica alto risco. Se uma empresa ou um consórcio não 
consegue se unir e ter garantias próprias, simples-
mente, Sr. Presidente, eita negocinho que deve ser 
muito ruim! 

O povo brasileiro, a classe média, os pobres 
sabem muito bem que, quando o seu nome é fraco, 
alguém tem de avalizar. Disso eles entendem muito 
bem. Podem não entender de bilhões, mas de aval o 
povo brasileiro entende muito bem! 

Mas, para tirar um pouco da dificuldade daqueles 
que gostam de assistir a TV Senado, o que significam 
R$35 bilhões? Apenas para facilitar o raciocínio, a hi-
drelétrica de Belo Monte, uma das maiores do mundo, 
que deverá gerar quase dez vezes Itaipu, são R$20 
bilhões. Essa MP, apenas para o trem-bala do Rio a 
São Paulo, são R$35 bilhões.

Quero lembrar que o déficit habitacional do Bra-
sil é de 6 milhões de casas. Com 6 milhões de casas, 
todos os brasileiros não teriam problema com mora-
dia. Esse dinheiro dá para fazer 3,4 milhões de casas 
neste País!

Mas se ainda tiverem dificuldades aqueles que 
nos assistem, eu quero lembrar que, com R$9,8 bi-
lhões dá para recuperar todas as estradas do País, 
70% das quais estão em estado lastimável, péssimo 
e ruim, segundo a CNT, presidida pelo nosso Colega 
aqui, Senador de Minas Gerais, Clésio Andrade.

E também, Sr. Presidente, agora o povo brasileiro 
vai entender ainda mais. Sabe quanto custa para investir 
nos aeroportos da Copa? Só os aeroportos da Copa 
do mundo? R$6 bilhões! Nós estamos votando R$35 
bilhões para levar passageiros de São Paulo até o Rio 
de Janeiro, pessoas de poder aquisitivo alto. E ainda 
precisaríamos de mais R$5 bilhões para arrumar todos 
os outros aeroportos do País. Então, com apenas R$11 
bilhões, nós arrumaríamos os aeroportos da Copa e 
arrumaríamos todos os aeroportos do País.

Mas se ainda tivermos alguma dificuldade de 
compreender esses valores, o que significam R$30 
bilhões, todos os recursos do PAC para 2011, para 
investimento em logística, em cidades e em energia, 
são R$40 bilhões. Se eu colocar apenas logística e 
infraestrutura, são apenas R$18 bilhões do PAC. E 
nós estamos investindo R$35 bilhões num curto es-
paço de chão, para beneficiar não sei quantas poucas 
pessoas de São Paulo e Rio. São pessoas merecedo-
ras, Sr. Presidente, mas se nós tivéssemos dinheiro à 
vontade, se nós tivéssemos um caixa americano, se 
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nós tivéssemos um caixa suíço, se nós tivéssemos um 
caixa chinês, que tem 40% de poupança interna para 
investir onde quiser. Nós estamos investindo 1,5% do 
nosso PIB em logística enquanto a China investe 7%. 
Só que lá o PIB é de US$6 trilhões e aqui é de apenas 
US$2 trilhões, Sr. Presidente.

Mais ainda, para finalizar, Sr. Presidente: para 
construir um quilômetro de hidrovia no País, gastam-
se R$50 mil. Cinquentinha, cinquenta mil reais! Cinco 
casas populares de R$10 mil cada uma. Para fazer uma 
ferrovia, Sr. Presidente, também um dos transportes 
mais baratos do Brasil, gastam-se R$4 milhões, qua-
se R$5 milhões por quilômetro de ferrovia. Gastam-se, 
para fazer uma rodovia, R$2,5 milhões. Então...

(Interrupção do som.)

A SRA.. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – 
Vou repetir. Quilômetro de hidrovia 50 mil; ferrovia, 2,5 
milhões; rodovia, 2,5 milhões. Para o trem-bala, são 
R$63 milhões por quilômetro, Sr. Presidente. Do que 
estamos falando? 

Eu tenho certeza de que os Senadores da Repú-
blica, especialmente do Centro-Oeste brasileiro, do Nor-
deste deste País, da região Norte, não vão aprovar esta 
medida provisória, porque nós estamos com os nossos 
portos e a nossa produção estrangulada, enquanto os 
americanos, enquanto os argentinos transportam as 
suas mercadorias por um preço muito abaixo.

No Brasil, Sr. Presidente, nós pagamos, US$78.00 
por uma tonelada de soja; os americanos, US$18.00 
e os argentinos, US$20.00. É isso que nós estamos 
querendo fazer com o Brasil? Senador Blário Maggi, 
Senador, todos os Senadores...

(Interrupção do som.)

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – ...da 
base do Governo, Delcídio Amaral e todos os outros, 
Armando Monteiro, vamos ter complacência com as 
regiões Norte e Nordeste, Centro-Oeste deste País. 
Toda a produção de grãos deste País está no Centro-
Oeste brasileiro, no eixo centro-norte: 52% da produ-
ção, e apenas no paralelo 15 para baixo, temos 48% 
da produção. Mas acontece que toda a produção do 
paralelo 15 para cima está sendo escoada por Para-
naguá e Santos. E se nós investíssemos apenas, ex-
clusivamente, R$15 bilhões nos portos do eixo norte, 
nas rodovias Teles Pires-Tapajós, na hidrovia Tocantins, 
na hidrovia do rio Madeira, na estrada Cuiabá-Santa-
rém, se nós investíssemos no porto de Santarém, no 
Porto Velho, se nós insistíssemos no porto de Itaqui, 
no Maranhão, no porto de Belém com Monteiro nós 
faríamos com que...

(Interrupção do som.)

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – ...nós 
faríamos com que 20 milhões de toneladas pudessem 
ser escoados pela região Sul. Nós melhoraríamos o 
trânsito para a região Sul do País. Nós desafogaría-
mos Paranaguá, nós desafogaríamos também o porto 
de Santos. E as estradas do Sul e do Sudeste, quanta 
melhora teriam? O Centro-Oeste brasileiro, o Norte e 
o Nordeste – isso inclui o oeste da Bahia, incluo o sul 
do Piauí, o sul do Maranhão, Balsas, incluo também o 
sul do Pará –, todas essas regiões que estão produ-
zindo para o País, que merecem a consideração e a 
atenção nesses itens da logística.

Na hidrovia do rio Madeira, Blário Maggi, gastarí-
amos apenas R$310 milhões; na hidrovia do Tocantins, 
fazendo a eclusa de Estreito e Lageado, gastaríamos 
apenas R$1,3 bilhão; os estudos apenas das eclusas 
e hidrovias de Teles Pires-Tapajós e Jurema, gastarí-
amos R$50 milhões.

(Interrupção do som.)

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – As 
rodovias de Açailândia até a Vila do Conde, em Be-
lém, 500Km de ferrovia, gastaria apenas R$3 bilhões; 
o porto de Itaqui, R$1 bilhão; Porto Velho, R$200 mi-
lhões; porto de Santarém, R$300 milhões; Vila do Con-
de, R$500 milhões; Suape, R$300 milhões; Salvador, 
R$100 milhões; P-100, R$200 milhões, e todas as 
rodovias, todas construções para terminar as rodovia 
do arco norte para escoar a produção brasileira, nós 
gastaríamos um total apenas de R$2,5 bilhões.

Somado tudo isso, nos não precisaríamos de 
metade, não, do trem-bala, não; nos precisaríamos, 
Senadores, de R$10,8 bilhões para fazer tudo isso 
que eu disse aqui agora há pouco.

Será possível que o Senado Federal vai permitir 
que o sonho de um ex-Presidente, uma megalomania, 
que não é prioridade neste País...

(Interrupção do som.)

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Não 
é prioridade, Sr. Presidente. Encerro as minhas pala-
vras, pedindo aos colegas Senadores e dizendo ao 
Estado de São Paulo, especialmente à grande São 
Paulo, que precisa de tudo para melhorar sua mobi-
lidade urbana, seus metrôs de superfície, a questão 
da água e das inundações: de quanto investimento a 
própria São Paulo precisa? De quanto investimento o 
próprio Rio de Janeiro precisa? Muito além de trem-
bala de São Paulo a Rio.

Tenho certeza de que os Senadores, de forma 
suprapartidária, pensando cada um na sua estrada, na 
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sua ferrovia, na sua hidrovia, no seu metrô de superfí-
cie, nas dificuldades dos seus Estados vão dizer “não” 
a um sonho de um ex-Presidente, que não é o sonho 
dos brasileiros, que não é o sonho dos pobres, que não 
é o sonho da classe média e que, portanto, não pode 
ser o sonho dos Senadores da República.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Concluído o encaminhamento dos 
pressupostos de relevância e urgência, as Srªs e os 
Srs. Senadores que aprovam os pressupostos de re-
levância, de urgência e de adequação financeira e or-
çamentária, permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Peço verificação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Votação nominal, Sr. Presidente. 
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Verificação de quórum.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 

PB) – Aprovada por requerimento a solicitação do PFL, 
da Liderança do PFL e também do PSDB...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Já somos DEM.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – ... com os votos contrários do Senador Demóste-
nes, da Senadora Lúcia Vânia, do Senador José Agri-
pino, do Senador Aloysio Nunes e do Senador Flexa 
Ribeiro, será concedida a verificação.

Srs. Senadores e Srªs Senadoras, abriremos o 
painel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de convocar todas as Senadoras 
e Senadores que estão em seus gabinetes, para virem 
votar. Nós teremos duas votações nominais. Nós tere-
mos a votação nominal, agora, da constitucionalidade e, 
uma hora após, a votação nominal do mérito. Portanto, 
teremos nesta noite duas votações nominais.

Eu gostaria de encaminhar o voto “sim”, favorável 
à constitucionalidade e à urgência, pela importância 
da matéria, Sr. Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Liderança do Governo encaminha 
o voto “sim”.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Sr. Presidente, o DEM também pede aos Srs. 

Senadores que venham para votar e encaminha o 
voto “não”.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr. 
Presidente, o Partido dos Trabalhadores...

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Blo-
co/PMDB – PB) – Com a palavra, a Liderança do 
PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, duas questões rapidamente. Nós es-
távamos aguardando o momento de sermos chamados 
para encaminhar a votação.

Era importante, do ponto de vista das bancadas, 
reproduzirmos o pensamento para o todo do Senado, 
mas, sobretudo, demarcando a posição de cada banca-
da – pelo menos defendo isso em relação ao PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Meu caro Líder Renan, será aberto o 
painel, e, durante a votação, as Lideranças encami-
nharão os seus posicionamentos. Consequentemen-
te, o voto...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Em segundo lugar, com relação aos pressupostos, 
eu queria, aproveitando a deferência de V. Exª, enca-
minhar o posicionamento do PMDB.

O PMDB é favorável; a posição da Bancada é 
posição favorável. Nós temos algumas divergências 
nessa matéria, não são muitas, são poucas. O PMDB é 
um partido democrático, nós discutimos muito – muito 
mesmo – essa questão internamente, mas a orientação 
da bancada é no sentido de que aprovemos a urgência 
e a relevância da medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Portanto, o PMDB encaminha o voto 
“sim”.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, a Liderança do PT, Se-
nador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente, a Liderança do PT convoca todos os 
Senadores do Partido e do bloco de sustentação ao 
Governo para que aqui compareçam. E o nosso voto 
é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Dornelles, V. Exª encaminha 
pelo PP, Líder do PP.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ) – Eu peço... A Liderança do PP pede aos seus 
Senadores o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Liderança do PSDB, Senador Alva-
ro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, o PSDB vota contra, já que essa medida 
provisória é absurdamente inconstitucional.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência consulta o Plenário 
sobre se ainda há alguns dos Líderes que querem 
posicionar-se.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O PSB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Nosso 
partido vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O PPS vota “não”.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Crivella, pelo PRB.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– O PRB vota “sim”, Sr. Presidente. Essa obra é impor-
tantíssima para o País, e vamos aprová-la hoje.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, o PDT encaminha para o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O PDT encaminha o voto “sim”.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador Wilson 
Santiago, eu pediria a V. Exª que, enquanto aguarda-
mos os Senadores exercerem o seu voto, me permi-
tisse usar da tribuna, para que eu pudesse fazer uma 
denúncia ao Plenário do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Flexa, um minuto somente, 
porque está faltando o pronunciamento da Liderança 
do PR, do PTB, do PCdoB.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O PR 
orienta o voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O PTB. O PDT.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – O 
PDT já encaminhou o voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, 
e o PCdoB.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
O PCdoB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Liderança do PTB. (Pausa.)

Não havendo mais orientação de lideranças, com 
a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem revisão 
do orador.) – Presidente, Senador Wilson Santiago, Se-
nadoras e Senadores, quero primeiramente agradecer 
a V. Exª, que me permite vir à tribuna – enquanto S. 
Exªs, as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores, exercem 
seu voto –, para fazer uma denúncia das mais graves. 
E gostaria de ter a atenção dos meus nobre Pares. 

Ontem, recebi no meu Twitter, Senador Demóste-
nes Torres, uma informação sobre um site que se referia 
a um robô denominado Ed e tenho certeza absoluta 
de que o nosso Senador e amigo, Ministro Edison Lo-
bão, não tem conhecimento do que vou aqui denunciar. 
Apesar de ser ligado ao Ministério de Minas e Energia, 
ele é patrocinado, como diz aqui o documento, man-
tido e patrocinado pela Petrobras, Senador Edinho, 
pela Petrobras. E o Senador Edison Lobão vai tomar 
as providências imediatas a esse respeito.

É sobre um site com um robô chamado Ed, que 
possui “inteligência artificial” e que responde, em tem-
po real, às perguntas feitas por internautas. O site é 
wwwed.conpet.gov/br/converse.php. É ligado, como 
disse, ao Ministério de Minas e Energia. 

Conpet, segundo o próprio site, é um programa 
do Ministério de Minas e Energia, coordenado e gerido 
com recursos técnicos, administrativos e financeiros da 
Petrobras S.A., Senador Itamar Franco. 

Ontem, terça-feira, 12, internautas enviaram pelo 
link para o Twitter, meu, do Senador Flexa Ribeiro, mos-
trando o absurdo: observamos que a resposta sobre 
Lula e Dilma, o ex-presidente e a atual Presidente, 
eram sempre completas e recheadas de adjetivos, 
mas quando questionava sobre FHC, Senador Pedro 
Taques, o programa dizia que não discutia política. 

Vou ler e eu vou pedir ao Senador Wilson que faça 
inserir integralmente nos Anais do Senado as páginas 
transcritas do site.

Dizia o seguinte:

Robô Ed: Olá! Meu nome é Ed, estou 
aqui para ajudar na preservação de energia e 
de outros recursos naturais. Sobre o que você 
quer conversar? 

Você: Você gosta do Lula?
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Robô Ed: O Lula foi presidente do Brasil 
por dois mandatos consecutivos: 2002-2006 
e 2006-2010. Seu governo obteve cerca de 
80% de aprovação da população brasileira e 
foi internacionalmente reconhecido. 

Você: Você gosta do FHC?
Robô Ed: Não falo sobre política. Política 

é como religião ou futebol. Não se discute. 
Você: Você gosta da Dilma?
Robô Ed: Primeira mulher a se tornar 

Presidente da República do Brasil.
Dilma Vania Rousseff nasceu em 14 de 

dezembro de 1947, na cidade de Belo Horizon-
te, Minas Gerais. É filha do imigrante búlgaro, 
Pedro Rousseff e da professora Dilma Jane da 
Silva, nascida em Resende, Rio de Janeiro. O 
casal teve três filhos: Igor, Dilma e Zana.

Foi feita a denúncia pelas Mídias Sociais e pelo 
site de humor Kibe Loco. Como o número de acesso 
parece ter sido grande, o termo FHC – parece – foi 
corrigido, somente na tarde de hoje.

Porém, para comprovar que a correção foi feita 
apenas para esse caso específico, que ganhou publi-
cidade, testamos na tarde desta quarta-feira, 13, os 
nomes de Itamar Franco e Fernando Collor, Senador 
Aécio Neves, Senador José Sarney.

Segue a conversa com o robô:

Robô Ed: Olá! Meu nome é Ed, estou 
aqui para ajudar na preservação de energia e 
de outros recursos naturais. Sobre o que você 
quer conversar?

Você: Você gosta do Itamar?
Robô Ed: Ita, em tupi guarani, quer dizer 

pedra. Por isso, todos lugares que começam 
com “Ita” significam algo relativo a pedras, Ita-
peva, por exemplo. Ou Itapetininga.

Você: Mas você pelo menos conhece o 
Itamar?

Robô Ed: Ah, antes que me esqueça, 
deixa avisar: Se quiser que eu faça contas 
de menos (subtrações), em vez de escrever 
“menos” ponha o símbolo correto (um tracinho 
curto) entre os algarismos, tá? 

Você: Não...Itamar Franco, você conhece?
Robô Ed: Sou sempre franco e sincero.
Você: Você conhece Itamar Franco?
Robô Ed: Franco e sincero.
Você: Você conhece o Governo Itamar 

Franco?
Robô Ed: Sou sempre franco e sincero. 
Você: E o Fernando Collor, você conhece?

Robô Ed: O nome Fernando é de origem 
germânica, vem do gótico Ferdinand. É nome 
de escritores famosos: Fernando Pessoa, Fer-
nando Sabino...

Você: Você conhece o Presidente Fer-
nando Collor?

Robô Ed: Desculpe, de política não en-
tendo nada! Que tal falarmos sobre água?

Você: Não, prefiro falar do Lula. Você co-
nhece o Lula?

Robô Ed: Claro que conheço. O mundo 
inteiro conhece Lula!!!

Você: Você conhece o Lula?
Robô Ed: O Lula foi presidente do Brasil 

por dois mandatos consecutivos: 2002-2006 
e 2006-2010. Seu governo obteve cerca de 
80% de aprovação da população brasileira e 
foi internacionalmente reconhecido. 

Srªs e Srs. Senadores, a Internet não é uma rede 
mundial de computadores. É uma rede mundial de 
pessoas. Logo quem programou o robô e as respostas 
foram pessoas ligadas ao Ministério de Minas e Ener-
gia – leia-se Petrobras –, portanto foram os servidores 
federais, ligados ao Estado brasileiro e não ao Partido 
dos Trabalhadores.

Não poderiam, Presidente Wilson, portanto, con-
fundir partido com Estado e programar da forma que 
fosse conveniente ao partido. Quanto foi pago? Des-
de quando o projeto está no ar? Quantas pessoas 
tiveram acesso a ele? Por que isso foi feito, Senador 
Aécio Neves?

Vou encaminhar à Mesa do Senado Federal um 
requerimento solicitando informações ao Ministério das 
Minas e Energia e à Petrobras para saber quem está 
alimentando o Robô Ed, quem está alimentando as res-
postas, porque daqui a pouco, Senador Aécio, vai haver 
sites no Ministério da Educação, em outros ministérios, 
e a História do Brasil vai ser escrita de forma incorreta, 
como é escrita a de Cuba, de que o Brasil foi descoberto 
em 2003, a partir de 2003, se esquecendo de tudo o que 
foi feito anteriormente aos governos do PT.

Presidente Wilson, vou encaminhar à Mesa para 
que V. Exª possa inserir nas Atas do Senado a cópia 
impressa do site do Robô Ed. 

Encaminharei o requerimento de pedido de infor-
mações ao Ministério de Minas e Energia.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno)
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Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o 
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Vital do Rêgo.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento, 
Senador Flexa Ribeiro.

Podemos encerrar a votação? Há mais alguém
Podemos encerrar? Jayme Campos já votou? 

Senador Wilson Santiago?
Vamos fechar. Todos já votaram? 
Vamos encerrar a votação.
Encerrada a votação. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Houve 46 votos “SIM”; e 19 votos NÃO.

Não houve abstenção.
Total: 65 votos.
Estão aprovados os pressupostos de admissi-

bilidade.
Passa-se à discussão da matéria.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 

gostaria de registrar, Sr. Presidente, à base do Gover-
no, que nós teremos outra votação nominal daqui a 
uma hora. Então, nós ganhamos a primeira votação, 
da constitucionalidade, mas é fundamental o voto de 
cada Senador e cada Senadora para aprovação do 
mérito da matéria, que será votado ao fim da discus-
são que vai se iniciar agora. 

Portanto, eu peço a todas as Senadoras e Se-
nadores que continuem firmes, presentes, para nós 
aprovarmos a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Feita a ponderação de V. Exª. 

Srªs e Srs Senadores, nós temos inscritos 29 
Senadores. Eu faria uma consulta aos Líderes de 
Bancada. Cada um dos Senadores tem, por força do 
Regimento, dez minutos, podendo, no tempo regimen-
tal, ser aparteados. 

Eu consulto V. Exªs: para otimizar os nossos traba-
lhos, vamos discutir o mérito, será possível diminuir es-
ses dez minutos para cinco minutos para que todos nós 
tenhamos condições de falar com cinco minutos?

Consulto as Lideranças.
Senador Humberto Costa, pelo PT. (Pausa.)
Senador Renan. (Pausa.)
Senador Romero. (Pausa.)
São 29 Senadores para dez minutos. Para otimizar 

o nosso tempo, poderíamos dividir em cinco minutos, 
para que os 29 Senadores possam falar.

Senador Renan Calheiros, pelo PMDB.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Concordo.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Senador Romero Jucá, pelo Governo. (Pau-
sa.)

Senador José Agripino. (Pausa.)
Senador Demóstenes Torres. Professor Demós-

tenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM 

– GO) – Não aceitamos a redução. Vamos aplicar o 
Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Então, se V. Exª não permite, vamos ao Re-
gimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, eu queria lembrar que o Regimento diz que 

o tempo é de até dez minutos. Então, quem quiser usar 
da palavra por dez minutos vai ter o direito de fazê-lo. 
Faço um apelo à base para que sejamos sucintos e 
repitamos a votação para que tenhamos a condição 
de aprovar rapidamente a matéria.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Perfeitamente.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Eu queria dizer que a preocupação do Senador De-
móstenes é pertinente. O que é mais importante aqui 
é assegurarmos que vai haver votação nominal. Se 
assegurarmos que vai haver votação nominal, que, 
portanto, vamos demorar pelo menos uma hora para 
começar a outra votação do mérito, acho que atende 
a todo mundo, e a partir daí fazemos um acordo para 
reduzir o tempo igualmente.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Vamos iniciar.

Peço a V. Exªs disciplina, pelo menos a discipli-
na do tempo regimental. Aqueles que puderem utilizar 
os cinco minutos, que o façam; aqueles que quiserem 
utilizar os dez minutos podem fazer uso desse tempo. 
Mais de dez minutos eu não posso dar.

Concedo a palavra ao Senador Welllington Dias, 
primeiro orador.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria apenas fazer um apelo aos integrantes do nos-
so bloco para que aqueles que estão inscritos e já se 
manifestaram no debate sobre a admissibilidade, onde, 
inevitavelmente, se trata do mérito também, possam 
abrir mão das suas inscrições para que possamos vo-
tar mais rapidamente. É apenas um apelo.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Feito o apelo de V. Exª.

Senador Wellington Dias, com a palavra. (Pausa.)
O Senador Wellington Dias não está presente.
Concedo a palavra ao Senador Ricardo Ferra-

ço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, pude, ao longo dos últimos 
dias, examinar a matéria com atenção, tendo em vis-
ta sua importância, e, na condição de membro efetivo 
da Comissão de Infraestrutura desta Casa, tivemos a 
oportunidade, ontem, de fazermos um debate, por mais 
de quatro horas, em que pudemos, a partir do contradi-
tório que foi estabelecido, ouvir especialistas, técnicos, 
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representantes de entidades; também ouvir a defesa, 
feita pelo Diretor da ANTT, Dr. Bernardo Figueiredo, e 
pelo Dr. Henrique Amarante, do BNDES.

Julgo que tenha sido muito importante essa au-
diência pública, porque nos deu condição de chegar a 
algumas condições. A primeira delas é que esse tema, 
efetivamente, pode ser caracterizado e conceituado 
como uma absurda inversão de prioridades. O Trem de 
Alta Velocidade gera, efetivamente, comodidade para 
os seus usuários, mas uma comodidade a um custo 
elevadíssimo para o Tesouro, porque em qualquer lugar 
do mundo o Trem de Alta Velocidade é absurdamente 
subsidiado, e o que estamos fazendo é uma opção de 
subsidiar aqueles que efetivamente não necessitam do 
subsídio, tendo em vista a restrição fiscal. Ou seja, a 
capacidade de investimento que o nosso País precisa 
priorizar a cada momento.

Julgo também ser uma inversão na sua priori-
dade porque considero que esse tipo de investimento 
em infraestrutura, ainda que gere comodidade para os 
seus usuários, Senador Eduardo Braga, não amplia 
a base econômica do País, não gera riqueza, porque 
não combate o Custo Brasil. Ele não amplia a nossa 
competitividade, ele não melhora a nossa infraestru-
tura para que nós possamos alcançar os nossos por-
tos e melhorar a nossa condição de melhor e maior 
participação no mercado internacional, sobretudo com 
valores agregados.

Adiciona-se a isso a inversão de prioridade, por-
que não foi feito um plano alternativo para o Trem de 
Alta Velocidade. O que seria mais importante: um trem 
de alta velocidade ou um trem para deslocamento de 
carga entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de 
São Paulo? Sem considerar que nós não estaremos 
tirando das rodovias os caminhões que transportam 
cargas, porque estes continuarão competindo com os 
ônibus e com os veículos. Sequer uma alternativa foi 
avaliada para que nós pudéssemos exercer o nosso 
voto e a nossa decisão.

Os investimentos neste projeto representam dez 
vezes aquilo que a União investiu nos últimos anos 
nos nossos aeroportos, representam mais do que o 
dobro daquilo que foi investido nos últimos dez anos 
pelo setor privado e pelo setor público em nossas fer-
rovias. O que é melhor, o que é prioridade: o Trem de 
Alta Velocidade ou oito mil quilômetros de ferrovias 
ajudando e contribuindo na ampliação e na competi-
tividade do nosso País? O que é melhor: o trem-bala 
ou investimentos consistentes em mobilidade urbana 
nas grandes cidades brasileiras?

Este é o questionamento, no mérito, que fazemos, 
tendo em vista a necessidade de priorizarmos, porque 
prioridade não é um falso dilema. Prioridade é uma 

necessidade, sobretudo nesta conjuntura em que nós 
estamos assistindo a incertezas e limitações, no mo-
mento em que o Governo é obrigado a fazer um corte 
em seus investimentos, em seu custeio, da ordem de 
R$50 bilhões, meu caro Senador Valadares.

Analisando o projeto, chegamos à conclusão de 
que o seu custo está subestimado, porque não houve 
a contratação de um projeto executivo que pudesse 
detalhar os custos e os seus impactos. E aí, conside-
rando um conjunto de até 258 projetos de infraestru-
tura mundo afora, todos esses projetos tiveram, em 
média, 45% dos seus custos superdimensionados ou 
reavaliados, o que nos leva à conclusão de que esse 
investimento, em lugar dos seus R$33 bilhões ou R$34 
bilhões, poderá chegar a R$40 bilhões, R$45 bilhões 
ou R$50 bilhões. E aí há necessidade de fazermos, 
julgo eu, uma avaliação do custo/benefício.

Além disso, nós também tivemos a oportunida-
de de avaliar – e é importante que possamos falar isto 
aos Senadores do Rio de Janeiro –, porque a pesqui-
sa, meu caro Senador Lindbergh, que foi feita sobre 
origem/destino, que define fluxo, conclui que 60% dos 
usuários do Trem de Alta Velocidade estão localizados 
entre as cidades de Campinas e São Paulo, o que 
obrigará a um subsídio cruzado elevadíssimo para 
os usuários que sairão de São Paulo para chegar ao 
Rio de Janeiro. É o que indica a pesquisa de origem e 
destino dos relatórios.

Outro ponto que nós levantamos e julgamos im-
portante é a participação do Tesouro nesse projeto. 
Isso está em linha, isso está coerente com o trem de 
alta velocidade que foi implantado em muitos países: 
no Japão, em Taiwan, na Itália, na França, na Espanha. 
Na Itália, esse mesmo modelo de atração do capital pri-
vado com o capital público, em que, no caso brasileiro, 
as garantias que são dadas ao concessionário são o 
fluxo de caixa da concessionária e as suas ações.

Em todos esses países, a consequência foi que 
os trens de alta velocidade foram estatizados, o con-
tribuinte e o Estado acabaram tendo de assumir pe-
sados ônus e acabaram tendo de fazer uma escolha 
de elevados subsídios.

O envolvimento dos subsídios se dá em vários 
tempos e em vários campos. Ele se dá, por exemplo, 
quando você constitui a empresa do trem de alta velo-
cidade, que pressupõe um aporte de capital de R$3,4 
bilhões. Ele pressupõe que o BNDES estará fazendo 
uma operação de crédito de R$20 bilhões, pelo menos; 
operação de crédito seguramente subsidiada, porque 
estará financiando, pela TJLP mais 1, quando a União 
faz a captação pela Selic.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Além de uma cláusula de sucesso ou de insucesso, 
em caso de frustração do fluxo de usuários. Isso pode 
levar a um aporte adicional de, pelo menos, mais R$ 
5 bilhões.

São esses os dados, as informações e os elemen-
tos que me levam, nesta tarde, a chegar à conclusão 
de que não apenas politicamente essa opção é um 
equívoco, como tecnicamente estamos diante de uma 
opção errada. Na condição de Senador do PMDB que 
apoia o Governo, tenho obrigação de exercer a minha 
convicção e de exercer a minha consciência, por tudo 
que, ao longo desses dias, pude ler, assistir e debater, 
meu caro Senador Pedro. 

Essas são as minhas conclusões, esse é o meu 
juízo...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Agradeço a V. Exª. Peço a V. Exª para con-
cluir.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Esse é o meu juízo pessoal, até porque, avaliando e 
estudando aquilo que aconteceu em todos esses paí-
ses, não é possível que nós estejamos aqui inventando 
ou criando uma condição e uma experiência em que 
não devamos observar as experiências mundo afora. 

É essa, meu caro Presidente, meus caros Sena-
dores, a minha opinião. É este o meu juízo de valor: 
nós estamos diante de uma opção política equivoca-
da, porque estamos subsidiando quem não precisa e 
estamos apostando num projeto que é tecnicamente 
equivocado. O tempo dirá.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Agradeço a V. Exª pela disciplina do tempo, 
Senador Ricardo Ferraço.

Com a palavra o eminente Senador e poeta Iná-
cio Arruda. Se V. Exª falar por cinco minutos, com cer-
teza, a condensação do tempo e a síntese de V. Exª 
vão falar mais alto. 

Com a palavra V. Exª. 
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
mais uma vez, dando os parabéns à cidade de For-
taleza, nós, do PCdoB, imaginamos o País em franco 
desenvolvimento. Nós queremos mais investimentos, 
e investimentos na infraestrutura do nosso País. 

Imagino um pouco assim. Eu falo em nome do meu 
partido, mas digamos que vamos abstrair os partidos 
e falar em nome das regiões e dos Estados. Eu quero 
é o investimento da monta do trem-bala no Ceará, na 

região Nordeste. Eu quero isso. Eu acho que descon-
centra, do ponto de vista do transporte, naquela região, 
mas concentra investimentos. Os investimentos são al-
tamente concentrados no mesmo lugar: São Paulo, Rio, 
às vezes Minas, Sul. As regiões Centro-Oeste, Norte, 
Nordeste, que precisam de investimento dessa ordem, 
ficam, muitas vezes, esperando o depois. 

Queremos, simultaneamente, mais velocidade na 
linha Leste-Oeste, para ligar os portos de Aratu, Pecém, 
Suape ao Centro-Oeste brasileiro. Nós queremos ve-
locidade nesses trens, mais investimentos nessa área. 
Nós queremos ligar o Norte do País mais rapidamente 
ao Peru, a Lima, para que possamos fazer um comér-
cio mais ativo com a Ásia, com o Pacífico. Nós ficamos 
fora, mas o que nós queremos é isso.

Depois, vem um pouco a ideia entre o público e 
o privado. Há essa batalha no mundo, entre o públi-
co e o privado. E, aqui para nós, não há investimen-
to dessa ordem, dessa monta, em canto nenhum do 
mundo, em que não haja o Estado. Sem Estado não 
existe infraestrutura. Qual foi o Estado nacional que 
quis dar a seu povo melhores condições de vida que 
na infraestrutura não tenha entrado? 

Isso é uma ação complementar. Sempre se ima-
gina que o Estado vai ficar fora disso, que a gente pode 
fazer só com o setor privado. Não faz! Vai fazer o setor 
privado com o Estado. É assim que nós vamos cami-
nhando e crescendo na infraestrutura do nosso País.

Eu quero é mais velocidade! Eu quero mais trem. 
Talvez a gente pudesse... Eu não quero brincar com 
esse negócio de bala, porque não dá certo. Nós es-
tamos muito sentidos em função dos tiroteios por aí. 
Mas eu quero mais velocidade, companheiros. Quero 
mais velocidade para o nosso País!

Eu sei qual é a preocupação central de muitas 
regiões: é a minha no Ceará; é a do Governador Cid 
Gomes; é a da Prefeita de Fortaleza; é a do Prefeito 
de Recife; é a do Governador de Pernambuco; é a do 
Governador Eduardo Braga, hoje Senador; é a do Go-
vernador atual do Estado do Amazonas, que sabe da 
importância da infraestrutura para desenvolver aquela 
região do nosso País.

São precisos mais e mais investimentos, mais e 
mais BNDES. É preciso desconcentrar mais o BNDES. 
É preciso reforçar o Banco do Nordeste do Brasil! Não 
é só discutir a diretoria – quem fica, quem não fica – 
e a distribuição dos cargos da diretoria. São precisos 
mais recursos no Banco do Nordeste. São precisos 
mais recursos no Basa, e que esses bancos regionais 
entrem na infraestrutura, porque hoje é só o BNDES. 
E, aqui para nós – com todo o respeito ao BNDES, à 
sua diretoria, aos seus consultores que examinam os 
projetos, que examinam os empreendimentos que ali 
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chegam –, o BNDES também é concentrado no Su-
deste brasileiro.

Nós queremos ampliar os investimentos do Brasil. 
Nós queremos correr com esses investimentos para o 
Nordeste brasileiro. Nós queremos atrair mais recursos 
para a nossa região.

Eu estou imbuído desse propósito. Eu sei que 
todas as obras têm problemas. Eu imagino... Eu re-
cebi da Associação dos Geógrafos Brasileiros uma 
fotografia do Estado, da capital de São Paulo, no ano 
de 1950, de um lado; do outro lado, São Paulo no ano 
2000. E eu fico imaginando o prefeito daquela épo-
ca, ou o governador que fez a 23 de maio. Quando 
construiu aquela via, 50 anos antes, ou hoje, 61 anos 
atrás, construiu aquela, para a época, megavia, deve 
ter sido escorraçado publicamente. Mas, quando você 
olha hoje, diz: “Puxa vida, o que seria de São Paulo se 
não fosse a 23 de maio?”

Então, eu imagino um pouco que a gente tem que 
ampliar os investimentos no Brasil numa velocidade 
ainda maior. O que eu quero reforçar é que precisamos 
de mais investimentos no transporte de passageiros 
no trem, mais trens no Brasil.

Nós fizemos uma opção, nos anos 1950, pelo 
transporte rodoviário, cargas e passageiros. Eram ôni-
bus e caminhões pelo Brasil afora; o custo, uma bru-
talidade. Tivemos que retomar agora o trem, tivemos 
que retomar agora a Transnordestina, a Norte-Sul, a 
Leste-Oeste. É isso que nós retomamos agora.

Então, sinceramente, eu às vezes fico imaginan-
do: o que nós queremos é a nossa região dentro do 
projeto, que está fora dos grandes investimentos. É 
isso que nós almejamos. É uma conquista maior para 
ampliar os investimentos no conjunto do Brasil.

Eu considero que São Paulo e o Rio de Janeiro 
vão ganhar, e, porque são Estados que concentram 
os grandes investimentos do Brasil, querendo ou não, 
um investimento desse porte também ajuda o conjun-
to da Nação brasileira. Há problemas com o BNDES, 
do aporte que o Estado fará no BNDES? Há proble-
mas no consórcio que deverá ganhar essa obra? Há 
problemas na construção da obra? Eu imagino que 
todos esses grandes empreendimentos vão sofrer de 
problemas.

Quando fomos construir a interligação da bacia 
do São Francisco com o Nordeste Setentrional, uma 
obra de grande porte para a nossa região, uma obra de 
engenharia importantíssima, a dificuldade foi imensa. 
E o melhor caminho encontrado ali, pela astúcia genial 
do nosso Ministro da época, Ciro Gomes, foi chamar 
o TCU, chamar o Ministério Público, os nossos pro-
curadores, que são ávidos pelo desenvolvimento do 
Brasil – é o que eu imagino. Ele chamou os nossos 

procuradores, chamou o TCU, chamou todos os ór-
gãos de fiscalização e disse: “Vamos fazer juntos. Os 
senhores, eu imagino que querem o desenvolvimento, 
e querem o desenvolvimento com a maior transparên-
cia possível; pois sentem aqui à mesa e vamos fazer 
juntos, vamos construir um projeto juntos, vamos ver 
o consórcio juntos”. Aí começou a andar. Antes disso, 
não andou, tivemos dificuldades, que foram quebradas 
na hora em que sentaram todos à mesa. Com todos à 
mesa, a obra foi embora. 

Acho que São Paulo, Rio de Janeiro e todas as 
regiões têm razão de levantar dúvidas, é evidente, mas 
vamos quebrá-las, porque o que está em jogo também 
é o desenvolvimento do nosso País. E eu quero esse 
modelo lá no meu Ceará! Eu quero esse trem-bala lá! 
Eu quero que vá para lá, eu quero que vá para Per-
nambuco, eu quero que vá para o Maranhão, eu quero 
que chegue em Goiás, eu quero que chegue no Mato 
Grosso do nosso colega Jayme Campos, porque é 
progresso, é desenvolvimento, e queremos fazer em 
conjunto, porque tenho certeza de que...

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Fora do microfone.) – ... todos estão imbuídos desse 
propósito. 

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Agradeço a V. Exª a disciplina do tempo. 

Convido, para assumir a tribuna, o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti. (Pausa.)

Mozarildo Cavalcanti ausente.
Senador Cyro Miranda.
Senador Cyro Miranda, peço a compreensão de 

V. Exª quanto ao tempo.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. 

Para dliscutir. Sem revisão do orador.) – Serei bem 
rápido, Sr. Presidente. Vou procurar não usar todo o 
meu tempo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje me 
parece um dia muito constrangedor, até porque sinto 
no semblante de muitos, muitos amigos, muitos cole-
gas Senadores, que votaram contra sua consciência e 
votarão. Está-se prenunciando um dos dias em que a 
história vai contar isso de maneira muito diferente.

É pena, senhores, que não tiveram oportunidade 
de ouvir a explicação dos técnicos em audiência pro-
movida pela nossa Senadora Lúcia Vânia, que propor-
cionou um debate único. Sinto que a verdade não está 
vindo à tona. Colocam-se os interesses acima de todas 
as coisas, os interesses partidários, e se esquecem de 
uma Nação. Estamo-nos esquecendo de 200 milhões 
de brasileiros. O que se está promovendo hoje aqui, 
essa votação, é uma incoerência, é uma falta total de 
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conhecimento. Não se conhece absolutamente nada 
da parte de engenharia, da parte de meio ambiente. 
Maquiam tarifas como se as empresas de aviação fos-
sem ficar caladas. Hoje se viaja do Rio a São Paulo 
por R$59,00. Acham que, quando tivermos uma tarifa 
de trem de R$200,00, como isso vai acontecer? Isso 
para dar apenas alguns detalhes. Ignoram que a maior 
demanda está entre São Paulo e Campinas, que repre-
senta 60% da demanda e representa 25% do investi-
mento, inversamente proporcional a 100 quilômetros 
de túneis, pontes.

Eu não vejo coerência nesta Casa. Eu vejo, sim, 
senhores, “eu quero isso”. Espero também que, no dia 
em que o Governo mandar se jogar da ponte, esse pes-
soal também o faça, porque é o que está acontecen-
do aqui agora. Eu não vou entrar mais nos números, 
nas projeções. Isso aqui já foi mais do que debatido. 
Eu vou entrar no campo da consciência, no campo do 
bom senso, onde, Srs. Senadores, os senhores não 
ficam constrangidos em fazer uma votação sem exa-
minar um projeto dessa envergadura. 

Aqui temos vários governadores que sabem que 
nenhum projeto até hoje concebido chegou na realidade. 
Se aqui está 35, podem colocar 70, porque, primeiro, 
não está contingenciado. Isso seria 52. A incoerência 
é que o Governo hoje faz um corte de orçamento de 
R$52 bilhões, e, com facilidade, a gente avaliza um 
projeto desses.

Senhores, parem para pensar. Hoje é um dia 
muito infeliz para esta Casa. Se pudesse, ia pedir um 
minuto de silêncio, porque hoje é um dia de luto. Falta 
um pouquinho de criatividade, um pouquinho de per-
sonalidade. Não vamos atrás do que os outros dizem. 
Onde está a consciência? Onde está? O povo brasi-
leiro não merece isso. 

Hoje foi lido aqui um relatório. A Senadora Marta 
Suplicy foi muito bem até “Srªs e Srs. Senadores”; daí 
para frente, desculpe-me, nada de coerência. 

Peço aos senhores, temos ainda uma oportuni-
dade: vamos refletir. Está em jogo muita coisa. O que 
está acontecendo aqui é um descalabro. É um desco-
nhecimento. É apenas uma queda de braço, parece 
coisa de menino e menina, uma brincadeira isso da-
qui. Não consigo entender. Parece que as coisas são: 
“Não, nós temos que vencer”. Eu acho que não tem 
oposição que fala “não”, nem a situação que fala “sim”. 
Tem que ter um entendimento das coisas. Como um 
projeto dessa magnitude, Sr. Presidente, dessa mag-
nitude, tem que ser votado num dia? Se os senhores 
tivessem ouvido esses técnicos, os senhores poriam 
a mão na consciência. 

De fato, o que fica aqui é o meu repúdio, o meu 
repúdio pelo que estou presenciando. Sou novo no 

Parlamento, mas tenho dignidade. E hoje sinto que vou 
para casa muito triste.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Agradeço a V. Exª pela compreensão em re-
lação ao tempo e pela colaboração, Senador Cyro 
Miranda.

Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Fora do microfone.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Com a palavra, pela ordem, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, só 
para solicitar o registro do meu voto “não” em relação 
aos pressupostos de relevância e urgência da medi-
da provisória. Eu estava em audiência no Ministério 
da Integração Nacional, em virtude das fortes chuvas 
acometidas no Estado do Amapá.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Feito o registro de V. Exª.

Vou estabelecer o tempo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado conhe-
ce certamente a reflexão de Santo Agostinho quando 
constata que certas virtudes, se exercidas em excesso, 
podem agravar o inconveniente de muitos vícios.

Lembrei-me dessa reflexão quando observei o 
desempenho da minha nobre amiga, Senadora por São 
Paulo, Marta Suplicy, ao relatar esta matéria.

Quanto desperdício de talento! Quanto desper-
dício de aplicação! Quanto desperdício de prestígio 
político junto ao Governo e junto à maioria, aplicado 
para a aprovação de um mau projeto!

Cada um de nós, Senadores, se refletir alguns 
minutos sobre as condições de seus Estados, rapida-
mente se lembrará de um conjunto muito grande de 
obras de infraestrutura, que são urgentes, que são 
relevantes.

E, para isso, não é preciso ser nenhum visioná-
rio, nenhum Juscelino Kubitschek, que projeta o futu-
ro: basta olhar um pouco para o dia de hoje. Cada um 
de nós pode fazer o elenco das prioridades de usos 
alternativos aos recursos do trem-bala.

No Estado de São Paulo, tão bem representado 
pela Senadora Marta Suplicy e por Eduardo Suplicy, 
vejam os usos alternativos que se poderiam ter do 
dinheiro público. Fala-se em mobilidade urbana. A 
Senadora Marta Suplicy fala de cidades que surgirão 
ao longo da nova ferrovia. Por que não atender as ci-
dades que já existem e que foram criadas ao longo 
das ferrovias construídas no passado? A ligação por 
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um trem convencional, desses norte-americanos que 
andam a 160, a 180 quilômetros por hora, por exem-
plo, entre Campinas, Hortolândia, Americana, Suma-
ré, que benefícios não trariam à população da região 
campineira? E a ligação entre São Paulo e São José 
dos Campos por um trem convencional, desses nor-
te-americanos? O projeto está pronto. A ligação entre 
São Paulo e Sorocaba, da mesma forma. A retirada 
dos trens de carga, que atravessam o centro da cida-
de de São Paulo: pela Estação da Luz, passam trens 
carregados de minérios, de grãos, que vêm do Brasil 
Central, de Minas Gerais.

Há um projeto que custa cerca de R$ 2,5 bilhões, 
o do Ferroanel, que tiraria trens de carga do centro 
de São Paulo, dando mais eficiência ao transporte de 
carga, chegando mais rápido e mais barato ao Porto 
de Santos, livrando os trens metropolitanos do com-
partilhamento dos trilhos com os trens de carga. Tudo 
isso poderia ser feito.

E o metrô? O metrô de São Paulo, que recebeu 
investimentos de cerca de R$5 bilhões do governo 
passado, mais R$5 bilhões que receberá do Governo 
atual, sem um centavo do Governo Federal! A bem da 
verdade, R$800 milhões do BNDES para a Linha 5. O 
resto é só promessa! O que está prometido no tal PAC 
Mobilidade para São Paulo é um financiamento não 
para o metrô, mas para o metrô leve, ligando São Paulo 
a São Bernardo do Campo: R$850 milhões.

Ora, argumenta-se que o BNDES vai alavancar 
investimentos privados, mas é evidente que o dinhei-
ro público é comprometido. A própria medida provi-
sória fala em condições excepcionais oferecidas aos 
investidores, que terão garantido o seu lucro, mesmo 
no caso em que a demanda inicial, nos primeiros dez 
anos, não corresponder ao projeto que serviu de base 
à licitação.

Eu me lembro do Senador Lindbergh ontem, na 
nossa Comissão de Infraestrutura, o qual é veemente, 
sem perder a elegância, e duro, sem perder a frater-
nidade, no trato com seus Colegas, que queria fazer 
convencer das vantagens da parceria público-privada, 
das vantagens das concessões.

V. Exª, Senador Lindbergh, iria me lembrar um 
coríntio recém-convertido, escrevendo a Epístola de 
São Paulo aos Coríntios.

Nós já sabíamos isso. Nós fizemos em São Paulo, 
aliás, uma segunda pista na Rodovia dos Imigrantes, 
no Governo Covas, sem nenhum centavo do governo. 
Mas como todo recém-convertido, V. Exªs do PT co-
metem excessos, e o excesso mais evidente é este 
presente extraordinário que darão aos investidores: 
R$5 bilhões, por baixo, se por ventura o investimento 
não der certo, e tem tudo para não dar!

Falando em fórmulas do futuro, foi assim que D. 
Pedro II financiou a primeira ferrovia brasileira empre-
endida pelo Barão de Mauá; chamava-se, na época, 
garantia de juros. Assim foram feitas essas ferrovias no 
tempo do Império. Nada de novo sobre a Terra. Mas, 
para não perder o velho vezo, ao mesmo tempo em que 
abjuram as teses estatizantes e que passam a apoiar os 
projetos de concessão que antes demonizavam, para 
não ficar devendo nada ao passado, providenciam a 
criação de mais uma inútil empresa estatal.

Se observarmos o avulso da medida provisória, 
verão que são nada mais nada menos do que cinco 
páginas as atribuições dessa empresa, a empresa in-
clusive vai operar o trem-bala, se por ventura o projeto 
não der certo, o que é muito provável, e é apresentada 
como uma empresa de pesquisa e tecnologia para es-
capar, no seu funcionamento, a aplicação do regime 
ordinário das licitações.

De modo, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu 
não sou um passadista, mas compreendo as necessi-
dades do presente do meu País: hidrovias, trens metro-
politanos, trens regionais de velocidade semelhante a 
dos Estados Unidos e Europa, metrô, recuperação das 
nossas ferrovias; as quais devemos tanto, a tal ponto 
que as regiões do Estado de São Paulo são conheci-
das até hoje com os nomes das antigas ferrovias que 
levaram até lá o seu desenvolvimento, é a Sorocaba-
na, é a Noroeste, é a Mogiana, é a minha Auto-Arara-
quarense. Essas ferrovias, hoje, estão operando em 
péssimas condições. O cimento produzido na região 
de Sorocaba é transportado para São Paulo em cami-
nhões, porque as ferrovias, apesar dos investimentos 
que são feitos nelas e da melhora do desempenho que 
elas vêm merecendo, que vêm apresentando, ainda são 
precárias, vão a 50, a 60 km/h; atravessam cidades, 
como a minha São José do Rio Preto, ocasionando 
frequentemente acidentes; é o patrimônio público se 
deteriorando.

Por que não investir na recuperação dessas fer-
rovias, na construção de novas para transporte de 
cargas e passageiros e média velocidade, usando os 
mesmos mecanismos de apoio do BNDES, de incentivo 
do BNDES, de fomento à iniciativa privada que estão 
sendo usados para o empreendimento do trem-bala? 
Eu só não iria ao excesso que o Governo do PT está 
propondo, porque o que estão propondo é realmente 
um presentão para os investidores. Invistam que não 
tem risco! Invistam porque o contribuinte garante! 

Meus amigos, Srªs e Srs. Senadores, eu exerço a 
paciência e a perseverança no limite. Já fui impacien-
te em outras épocas da minha vida. Procurei seguir 
atalhos. Hoje exerço a paciência. O martírio da paci-
ência. Mas, água mole em pedra dura quem sabe, um 
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dia, seja capaz de furar o bloqueio que a soberba do 
governismo, que a impermeabilidade do governismo a 
uma discussão racional impõe a esta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Agradeço a V. Exª pela disciplina do tempo.
Convido o Senador Eduardo Suplicy. V. Exª tem 

a palavra pelo tempo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Vital do Rêgo, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
eu aqui fico pensando nas ocasiões em que muitos dos 
colegas Senadores e Senadoras observaram um Trem 
de Alta Velocidade, seja ali entre Paris e Londres, ou 
lá na Coréia, ou na China, ou no Japão.

Há pouco eu aqui dialogava com o Deputado 
Pampa, campeão brasileiro de voleibol, que esteve 
por 18 vezes no Japão, morou algum tempo lá. Ele 
me falava da beleza, do conforto, da segurança de 
ir de Tóquio para Osaka e outras cidades do Japão 
em alta velocidade, de maneira segura, com os trens 
cheios, todos os passageiros sentados e com um grau 
de conforto admirável. 

Quando, em 2007, eu estive em Pequim e em 
Xangai, fiquei maravilhado quando vi o Trem de Alta 
Velocidade passar ao lado, possibilitando que os chine-
ses pudessem, assim como os turistas ou estrangeiros 
ali visitando, chegar de um lugar para outro em mais 
alta velocidade, em conforto, em segurança. E fiquei 
pensando como seria bom se aqui no Brasil também 
pudéssemos ter trens de alta velocidade.

Respeito os argumentos de todos aqueles, como o 
Senador Ricardo Ferraço, o Senador Roberto Requião 
e o Senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, que 
aqui procurou rebater os argumentos apresentados 
pela Relatora, Senadora Marta Suplicy.

Mas, fiquei pensando, Sr. Presidente Vital do 
Rêgo, que há uma pessoa que se colocou, com muito 
bom senso, nos últimos meses, uma pessoa de enor-
me responsabilidade, de todas as pessoas que são da 
oposição, do PSDB e do DEM no Brasil, há uma pessoa 
que ocupa um cargo de extraordinária relevância, que 
é justamente o Governador Geraldo Alckmin. Observei 
que ele, que normalmente coloca palavras com mui-
to equilíbrio, durante a campanha eleitoral, nas suas 
entrevistas para O Globo e para a Folha, ele se disse 
favorável ao Trem de Alta Velocidade.

Quando, em março último, ele teve um diálogo no 
mais alto nível de cooperação com a Presidente Dil-
ma Rousseff, o Governador Geraldo Alckmin se disse 
favorável ao investimento e à realização do projeto do 
trem-bala, do Trem de Alta Velocidade. E tenho a con-
vicção de que o Governador Geraldo Alckmin é uma 

das pessoas mais bem informadas sobre o que se 
passa no Estado de São Paulo, das necessidades de 
transporte entre São Paulo, Rio de Janeiro e Campi-
nas e, sobretudo, na perspectiva do que vamos ter pela 
frente. Quem como eu veio de São Paulo para Brasília, 
na última segunda-feira, no aeroporto de Congonhas, 
encontrou o aeroporto inteiramente superlotado. 

Havia ocorrido um show de extraordinária audi-
ência, assistência, ali no Morumbi, no sábado e no do-
mingo, com 90 mil pessoas, tanto no sábado quanto no 
domingo, para assistir ao Bono Vox, do U2. Aliás, hoje, 
está ocorrendo o último show deles ali, novamente no 
estádio do Morumbi, com 90 mil pessoas. E nessas 
ocasiões, os aeroportos de Congonhas e de Cumbica 
ficam com filas transbordando para fora das instalações 
de Congonhas. Poucas vezes vi tantas pessoas ali. E 
uma das maiores filas se dava justamente na ponte 
aérea São Paulo/Rio de Janeiro. 

Houvesse já a possibilidade de se andar no Trem 
de Alta Velocidade, ir do centro do Rio ao centro de 
São Paulo em 93 minutos, a grande maioria daqueles 
viajantes de avião ou de ônibus estaria utilizando o 
Trem de Alta Velocidade. E isso vai ocorrer. E quando 
meu colega, que tanto aprendi a admirar nos poucos 
meses que estamos aqui, Senador Ricardo Ferraço, 
aqui colocou: – Será que vai ser positivo? Será que 
vai ser rentável?

Ora, quais são os elementos para que um Trem 
de Alta Velocidade possa se tornar rentável? Normal-
mente, que a distância entre as cidades seja justamente 
em torno ou até 500 quilômetros, que na área exista 
uma população intensa, grande, uma alta densidade. 
Pois bem, o Trem de Alta Velocidade vai ligar as áre-
as de maior densidade populacional, a Grande São 
Paulo, com quase 20 milhões de habitantes, grande 
metrópole...

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – V. 
Exª me permite um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É 
possível ter o aparte?

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – É possível, dentro do seu tempo regimental. V. 
Exª ainda tem mais dois minutos, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Se V. Exª usar trinta segundos, eu considerarei, caso 
respeite...

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Eu faço 
um apelo, Senador Suplicy. São muitos os inscritos...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu sei. Então, de trinta segundos só, Senador Ricar-
do Ferraço. Só trinta segundos, e não vou pedir mais 
tempo.
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O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Não 
abra um precedente, Senador Suplicy.

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – 
Senador Eduardo Suplicy, eu não tenho nada contra 
o trem-bala nem contra qualquer tipo de Trem de Alta 
Velocidade. O que precisamos ter é consciência de que 
onde o trem-bala ou o Trem de Alta Velocidade está 
operando é com elevado subsídio. A pergunta que se 
faz é quanto à escolha que se prioriza para esse sub-
sídio. Se fazemos isso ou se ampliamos, por exemplo, 
os investimentos em renda mínima. Essas são as es-
colhas que um país da dimensão do nosso, com um 
desafio social, tem que fazer. É essa a contribuição 
que dou a V. Exª, agradecendo o aparte.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Agradeço.

Mas eu gostaria, então, de concluir com as pró-
prias palavras do Governador Geraldo Alckmin, que, 
na sua entrevista à Folha e nos encontros com a Pre-
sidenta Dilma Rousseff, se mostrou favorável. É claro 
que ele disse que gostaria que fosse feito com recursos 
privados, mas ele disse que “no que eu puder ajudar 
como Governador, eu farei”. O meu respeito, no caso, ao 
Governador Geraldo Alckmin, pelo fato de ter apoiado 
e de querer, de fato, colaborar com a Presidenta Dilma 
Rousseff, com o Governador Sérgio Cabral, do Rio de 
Janeiro, e com o Prefeito Dr. Hélio, de Campinas.

Assim, eu votarei favoravelmente, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo, pela dis-
ciplina ao tempo.

Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª é o 
próximo inscrito. Com a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, claro que, se eu 
pudesse, eu puxava a brasa para a minha sardinha. 
Poderia, por exemplo, pensar num trem-bala ligando 
Salvador, Aracaju, Maceió e Recife.

Logicamente que isso não teria no momento mui-
to sentido, porque, para fazer justiça ao povo de São 
Paulo e ao povo do Rio de Janeiro, lá na minha região 
não há esse esgotamento das estradas com o tráfego 
intenso que ocorre entre São Paulo e o Rio de Janeiro, 
com a situação calamitosa dos seus aeroportos, um 
intenso tráfego aéreo e os aeroportos praticamente 
sem condições de receber novas aeronaves, prejudi-
cando substancialmente um Estado como São Paulo, 
que é a verdadeira força motriz do Brasil.

O que acontecer de ruim em São Paulo vai ferir 
o Brasil inteiro! Do ponto de vista econômico, quere-
mos ver São Paulo bem, cada vez melhor, porque ali 

o processo industrial do Brasil se desenvolve, cresce 
a cada dia, gerando milhões de empregos e também 
dando receita ao Brasil, porque o Fundo de Participa-
ção, que é decorrente do Imposto de Renda e do IPI, 
logicamente, muito deve aos Estados mais desenvol-
vidos, uma vez que esta receita é distribuída aos Es-
tados de forma inversamente proporcional ao desen-
volvimento das regiões.

Não é uma novidade, Sr. Presidente, a constru-
ção de trens de alta velocidade. Há mais de quarenta 
anos o Japão já o estava providenciando.

Entre Tóquio e Osaka, pelo menos 400 mil pes-
soas por dia são transportadas pelo chamado trem-
bala. Já na França, entre Lyon e Paris, pelo menos 
25 milhões de pessoas se servem do trem-bala para 
transporte.

Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Depois 
dessa obra ser concretizada, ela oferecerá transporte 
anual a pelo menos 20 milhões de pessoas. Sem dú-
vida, essa é uma repercussão enorme para a melhoria 
do transporte entre esses densos centros urbanos do 
nosso País. Além de contribuir, Sr. Presidente, esta 
obra, o trem-bala, para o meio ambiente. Especialistas 
fizeram os seguintes cálculos: enquanto o transpor-
te aéreo despeja na atmosfera 80 quilos de CO2 por 
passageiro, o futuro trem-bala vai despejar apenas 13 
quilos por passageiro na atmosfera, contribuindo com 
o meio ambiente, evitando a poluição do ar.

E o salto tecnológico? E a melhoria da nossa in-
dústria ferroviária? A Petrobrás deu um grande exem-
plo de desenvolvimento tecnológico, porque, antes de 
Lula, as nossas plataformas eram compradas lá fora, 
no exterior.

As grandes plataformas para extração do petróleo 
marinho vinham do exterior, antes do Presidente Lula. 
Depois que Lula tomou posse, em 2004, começou a 
construção da primeira plataforma no Brasil, com 75% 
de mão de obra nativa, com emprego de materiais 
feitos aqui no Brasil. Isso gerou muito emprego, isso 
gerou uma situação nova para o Brasil, que, ao invés 
de importar, passou a ser exportador de tecnologia 
em matéria de plataforma para extração de petróleo, 
a chamada plataforma semissubmersível, que é de 
uma tecnologia superavançada, que era construída 
no exterior. Então, o Brasil passou a empregar mais 
gente, a arrecadar mais e a utilizar os seus próprios 
materiais por meio do avanço tecnológico.

A construção do trem-bala não vai ser uma obra, 
Sr. Presidente, da lavra do Governo Federal, ela terá 
a participação expressiva da empresa nacional ou es-
trangeira que estiver devidamente habilitada. O con-
cessionário receberá apenas para incentivo aquilo que, 
em qualquer país que quer crescer, vai-se encontrar, 
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que é o financiamento facilitado do BNDES para de-
senvolver suas atividades de risco.

O BNDES não vai pegar dinheiro e colocar no 
bolso da empresa sem cobrar juros. O BNDES não 
está, de forma nenhuma, subsidiando uma obra que 
sequer foi começada. O consórcio ainda não foi nem 
constituído. Os envelopes ainda não foram nem aber-
tos. Não sabemos se será grupo da Europa, se será 
grupo da China, se será grupo do Japão, se será gru-
po de Taiwan, se será grupo da Coréia. Os envelopes 
ainda não foram abertos nem julgados. É uma obra 
que ainda nem se iniciou, mas que terá uma profunda 
repercussão não só na região, promovendo emprego 
e gerando renda, mas no Brasil inteiro, porque o Brasil 
vai passar, depois dessa obra, a exportar tecnologia 
avançada na construção de trens de alta velocidade, 
assim como está exportando hoje para o mundo inteiro 
a exploração de águas profundas e também a cons-
trução de plataformas semissubmersíveis.

Portanto, Sr. Presidente, eu acho que não há o 
que lamentar. Não há o que se pensar nesta hora. Va-
mos votar favoravelmente, porque estamos votando 
num projeto em favor de uma região que ajuda muito 
o Brasil e que vai continuar ajudando muito mais.

Gostaria que os investimentos chegassem mais 
rápido lá, ao Nordeste, lá, ao meu Sergipe, à Bahia, a 
Pernambuco, a todos os lugares. Nós desejamos, Sr. 
Presidente, que os investimentos aconteçam, mas não 
podemos deixar o Brasil parar, porque, se São Paulo 
parar, o Brasil para.

Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Valadares, o Sr. Vital do Rêgo deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Não é verdade: o Brasil não vai parar!

Nós vamos chamar a Senadora Kátia Abreu. 
(Pausa.)

Declinou?
Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, sei que o tempo está adiantado 
e vou direto ao ponto, aos argumentos.

Primeiro, não é correta a afirmação de alguns 
Senadores que subiram a esta tribuna e que falaram 
que o sistema, no mundo inteiro, é deficitário. Estou 
aqui para entregar aos Senadores: a operação japone-
sa não tem nada de deficitária; é altamente lucrativa. 
A operação coreana é altamente lucrativa. A Europa, 
o que faz, Senador Aloysio, sobre trem de média velo-
cidade? Transforma o de média velocidade em de alta 

velocidade. Na China, Beijing-Xangai, há um trem de 
média velocidade; paralelamente, está sendo constru-
ído um trem de alta velocidade.

É preciso dizer que o investimento no trem de mé-
dia velocidade corresponderia a 70% do investimento 
no trem de alta velocidade! E aqui, senhores, quero 
colocar também o exemplo norte-americano, porque 
disseram que, nos Estados Unidos, não há investi-
mentos em trem de alta velocidade. Está aqui Obama 
falando em US$53 bilhões de investimentos em trem 
de alta velocidade. Vejam o que disse o secretário de 
transportes americano: 

Daqui a quatro décadas, os Estados Uni-
dos terão 100 milhões de habitantes adicio-
nais [alerta o secretário de transportes]. Se 
nos acomodarmos com as estradas, pontes 
e aeroportos, que já estão sobrecarregados 
e são insuficientes, nossa próxima geração 
encontrará artérias de comércio intransitáveis 
na América.

Pelo que vejo, por vários pronunciamentos aqui, 
esse projeto não tem nenhuma inviabilidade econômica. 
Quero dizer que houve um estudo. Quem foi governa-
dor aqui, quem foi prefeito sabe como é difícil aprovar 
um projeto financiado pelo BID. Sabe quem fez todo 
o estudo técnico da demanda? O BID, o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento, fez esse estudo de 
demanda. Vale dizer que, nos cinco primeiros anos, 
eles reduziram os números pela metade, para dar fir-
meza ao projeto.

Eu queria, Senador Aloysio Nunes, citar aqui as 
principais linhas do mundo lucrativas: Tóquio-Osaka, 12 
milhões de habitantes, 515 km; Paris-Lyon, 10 milhões 
de habitantes, 414 km; Beijing-Xangai, 18 milhões de 
habitantes, 1.300 km. No Brasil, só Rio e São Paulo, 
estamos falando de 30 milhões de habitantes, para 
420 km. Esse projeto vai ser um sucesso! Eu tenho 
certeza disso.

Acabo nesta parte, dizendo uma posição do Pro-
fessor Andrés López Pita, um dos maiores especialistas 
do mundo sobre o tema. 

O que diz ele? Que o tráfego potencial entre o 
ponto A e o B é proporcional ao número de habitantes 
e inversamente proporcional ao quadrado da distân-
cia. E diz ele que Rio–São Paulo pode ter uma lucra-
tividade 20 vezes superior a Paris–Lyon, e 10 vezes, 
a Tóquio-Osaka.

Falo isso e escutei aqui vários outros argumentos 
sobre transporte de cargas. Veja bem, Senadora Kátia 
Abreu, quero trazer os números sobre investimentos 
em ferrovias no País. Em 2002, Fernando Henrique 
Cardoso, R$625 milhões; em 2001, R$810 milhões. 
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Sabe como estamos em termos de investimentos só 
no ano de 2010? R$4,5 bilhões de investimentos em 
ferrovia.

No Governo Fernando Henrique Cardoso, foram 
feitos 215 quilômetros, e foram investidos R$3,2 bilhões. 
No Governo Lula, R$18 bilhões. E mais: no Governo 
Fernando Henrique Cardoso, foram 215 quilômetros; 
a Presidenta Dilma tem planejado investimentos de 
1.900 quilômetros!

Vamos ser sinceros aqui, neste debate: a nossa 
Presidenta Dilma é obcecada em investimentos em 
ferrovia. E queria mostrar aqui os números, Senadora 
Kátia Abreu, que falou sobre transportes de carga. Es-
tão aqui a Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia de Integração 
Oeste-Leste, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. 
Várias obras no Centro-Oeste: Lucas do Rio Verde a 
Vilhena; Água Boa a Lucas do Rio Verde. E, ainda, a 
Ferrovia Transnordestina. E há vários outros, como a 
extensão da Ferronorte. Está aqui, Senador Armando 
Monteiro. Tudo isso é transporte de cargas, como não 
havia há muito tempo.

Na verdade, quando falo que é uma obsessão da 
Presidenta Dilma é porque foi ela que, como Ministra 
do Presidente Lula, inverteu essas prioridades. Nós 
estamos falando no País, novamente, de investimento 
em ferrovias.

Eu queria acabar, falando sobre outra confusão 
aqui, sobre a modelagem desse negócio. O Governo 
entra com R$3,4 bilhões; R$20 bilhões – e está garan-
tido, no art. 21, que não passa de R$20 bilhões; ele 
diz “até R$20 bilhões” – são financiamento do BNDES. 
Parece que há gente aqui que se confunde, como se 
isso fosse dinheiro do Orçamento, dinheiro público.

E aí, meu Senador Aloysio Nunes – de quem sou 
admirador, é verdade, pela capacidade de trabalho, 
pela presença nos debates –, ontem se dizia: “O di-
nheiro do BNDES não é um dinheiro finito. Nós temos 
de ter prioridades”.

Senador Aloysio Nunes, sabe quanto isso significa 
no orçamento anual do BNDES? Dois por cento. Dois 
por cento! A previsão de gastos por ano? Três bilhões 
e meio de reais. Dois por cento! O BNDES saiu do Go-
verno Fernando Henrique Cardoso com investimentos 
de R$38 bilhões para R$168 bilhões em 2010.

Quer saber mais? Quer saber a lucratividade do 
BNDES? A lucratividade, que era de R$550 milhões, 
com essa política do Governo Lula e da Presidenta 
Dilma, aumentou para R$9,9 bilhões. Financiamento 
público!

Agora, ouvi aqui barbaridades. Disseram o se-
guinte: “Não”. Primeiro é preciso dizer – e reforço ao 
Senador Blairo Maggi – que há um investimento de 
R$10 bilhões do parceiro privado, que vai colocar di-

nheiro lá. Mas diziam o seguinte: “Puxa, se der errado, 
é o Tesouro que vai segurar”. Gente, é uma modalidade 
– o Senador Delcídio aqui pode socorrer-me – que se 
chama Project Finance; qualquer grande investimento 
do mundo é feito dessa forma. Não aumenta o risco 
de inadimplência. Pelo contrário: a experiência tem 
demonstrado que a taxa de recuperação desses em-
préstimos após inadimplemento chega a 75%, contra 
68% dos créditos concedidos com garantia real.

Desculpem-me o tom, falar assim, porque hoje 
nós escutamos tanta coisa... E digo mais: acabo, Se-
nador Aloysio, fazendo um debate histórico mesmo. 
Nós fomos, durante muito tempo, contra as concessões 
privadas. Hoje tenho o maior orgulho de dizer que a 
Presidenta Dilma falou em concessão de aeroportos, 
e nós somos a favor. Acho que essa modelagem tem 
de ir para outras áreas de infraestrutura. Falo sobre 
saneamento. Muita gente diz “ah”, como se esse di-
nheiro fosse competir com o dinheiro do saneamen-
to. Não, esta modelagem tem de ir para saneamento 
também: juntar recurso público e recurso privado. In-
felizmente, nas regiões metropolitanas do País afora, 
isso é proibido.

Então, o que foi mais criticado aqui foi essa mo-
delagem público-privada, que acho que significa a cara 
nova do Governo da Presidenta Dilma, e nós temos 
orgulho disso. Isso pode, Senador Collor, fazer uma 
revolução nos investimentos de infraestrutura do nosso 
País. E é por isso que faço aqui esta intervenção, não 
só como Senador do Rio de Janeiro, mas como Se-
nador do Brasil, que acredita no potencial deste País, 
que vai virar a quinta economia do mundo.

Não podemos ter medo de entrar nesse caminho 
de projetos estruturantes na área de infraestrutura.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Eu que agradeço. E chamo de imediato o Se-
nador Crivella, que falará também em nome do Sena-
dor Dornelles.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Falo sim, Sr. 
Presidente, com muita honra, em nome do grande Lí-
der, Senador Dornelles.

Sr. Presidente, eu acho que de todos os argu-
mentos que ouvi da oposição apenas um realmente é 
verdadeiro: eles tiveram pouco tempo para estudar o 
projeto. Se tivessem tido mais tempo, certamente não 
estariam votando contra o País. 

O trem-bala é um imperativo do nosso desenvol-
vimento. Nós não podemos fugir disso e nem podemos 
usar de argumentos falaciosos, de que esse dinheiro 
seria mais bem empregado e mais bem priorizado se 
fosse gasto todo ele seja em hospitais, seja em educa-
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ção, seja em saneamento. São coisas distintas. Qual-
quer administrador público sabe que é preciso priorizar, 
mas é preciso diversificar. E priorizar não é focar. Fo-
car é uma coisa que não leva em consideração todas 
as correlações que existem com aquele investimento. 
Nós estamos dando impulso, oxigênio, à locomotiva 
do nosso País. Nós vamos trazer mais empregos, nós 
vamos aumentar a riqueza. A única maneira de nos 
redimirmos da miséria do País é enriquecer o Brasil. 
E é isso que estamos fazendo com esse investimen-
to. É um investimento que está sendo estudado desde 
1990. o investimento que foi estudado pelos melhores 
técnicos do BNDES, pelos melhores técnicos da nossa 
agência, que passou pelo crivo da Câmara dos Depu-
tados e também da nossa Presidenta Dilma, que – eu 
quero lembrar aqui – foi a mãe do PAC, que estudou 
isso com cuidado.

Ora, senhores, se fossemos gastar esses mesmos 
recursos, por exemplo, em saneamento, nos faltariam 
tubos de esgoto, nos faltariam retroescavadeiras para 
fazer as cavas, nos faltariam mão de obra. Há certas 
coisas que imperativamente dependem do tempo, não 
podem ser resolvidas de uma hora para outra. 

A engenharia que fizemos, e eu me debrucei so-
bre ela, é uma engenharia cujo risco está na mão do 
empreendedor, e esse empreendedor, em consórcio 
com empresas estrangeiras, está consciente de que 
é rentável, de que é viável, de que esse projeto será 
um sucesso sem precedentes.

Sr. Presidente, alguém falou aqui das contraga-
rantias. Essas contragarantias serão a receita e as 
ações da companhia que vai explorar por 40 anos 
a obra que realizar. Essa modalidade, como disse o 
Senador Lindbergh, é adotada com sucesso na explo-
ração de petróleo, na construção de plataformas. Por 
que vai dar errado aqui? Por que estamos pessimis-
tas? Por que achamos que a obra vai ser muito mais 
cara e por que a demanda não se realizará? Quando 
foi neste País que nós tivemos problemas de deman-
da? Quando foi neste País que nós erramos por su-
perdimensionar alguma coisa? Diziam isso do Mara-
canã. Ficou pequeno. Diziam isso de Brasília. Ela se 
mostrou uma cidade até menor do que a expectativa, 
estamos cheios de cidades-satélites. Diziam isso tam-
bém da Belém-Brasília, construída por Sayão, grande 
engenheiro da minha terra, que morreu na construção 
dessa rodovia em um dia de chuva quando caiu um 
galho de um alto pinheiro e o matou. Grande herói do 
Brasil! Essa rodovia deveria até ter o nome dele: En-
genheiro Sayão. A UDN, na época de Lacerda, dizia 
que a Belém-Brasília iria unir o nada a coisa nenhuma, 
a “rodovia das onças”. 

Pois bem, hoje o Centro-Oeste brasileiro tem ren-
da salarial acima da renda do Sudeste. A renda média 
de um trabalhador no centro-oeste é de R$1.150,00, 
isso não é o que se tem em São Paulo, não é o que se 
tem no Rio de Janeiro, nem no Espírito Santo.

Que extraordinária visão daqueles que podem 
enxergar o futuro, daqueles que são capazes de vis-
lumbrar nos horizontes a perspectiva iluminada e glo-
riosa do nosso destino e não temer os imperativos do 
nosso progresso.

É esse apelo que nós fazemos aos Srs. Senado-
res. Hoje é dia de pensar grande. Hoje é dia de votar 
com o Brasil. Hoje é dia de acreditar no potencial dos 
nossos empresários, na grandeza e na genialidade 
dos técnicos do BNDES. Hoje é dia de votar com Dil-
ma, aquela mulher que, na gerência dos nossos pro-
jetos, acabou eleita e consagrada pelo Brasil para ser 
a nossa dirigente. 

Eu faço aqui um apelo aos meus companheiros, 
aos meus colegas: não é hora de temer. O progresso 
do Brasil requer de nós coragem de enfrentar todos os 
desafios e de tomar a decisão de pensar esta Nação e 
construir o Brasil dos nossos sonhos. Vamos votar pelo 
PAC! Aliás, o PSDB de São Paulo – não sei, o PSDB 
está meio dividido –, mas o Governador de São Paulo 
vota com o PAC. Eu confio na análise desse grande 
líder tucano, Alckmin, ele vota com o PAC. Ele aprova 
o PAC e ele pede aos Senadores que votem “sim”.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Eu que agradeço a V. Exª e já chamo de ime-
diato o Senador Alvaro Dias.

O próximo será o Senador Walter Pinheiro, se 
desejar fazer uso da palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Qual é a ordem?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Só para dar um aviso. 
Como Presidente da Subcomissão de Reforma Admi-
nistrativa, lembro que nós iríamos ouvir hoje, às 18h30, 
a nossa Secretária-Geral, Drª Cláudia Lyra Nascimento, 
mas dado o adiantado da hora, nós iremos ... 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Ela não poderá, vai ter de ficar aqui acompa-
nhando os trabalhos da Mesa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
... fazer essa reunião na terça-feira, foi adiada para a 
terça-feira, às 18h30, após a Semana Santa, na pri-
meira terça-feira. Então, Sr. Senador Ricardo Ferraço 
e demais membros da Subcomissão, V. Exªs estão, 
assim, avisados. 
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Agradeço a V. Exª. 

A comunicação está feita. 
Senador Alvaro Dias, V. Exª tem a palavra por 

dez minutos. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, essa proposta do Gover-
no é a consagração da inversão de valores; aliás, nós 
estamos nos acostumando, no Brasil, à inversão de 
valores e prioridades. A inversão de valores e priori-
dades alcança até mesmo o espírito critico da maioria 
dos brasileiros: já não se sabe mais distinguir o que 
é importante do que não é importante; o que é grave 
do que não é tão grave; o que é corrupção e o que 
deixou de ser corrupção; o que é ético e o que não é 
ético; enfim, há sim, esse cenário de inversão de va-
lores e de prioridades. Neste caso, há visível inversão 
de prioridades. 

A infraestrutura brasileira sucateada, aeroportos 
com gargalos inviabilizados até muitos deles, portos 
sucateados, rodovias esburacadas, transporte público 
metropolitano caótico e nós estamos discutindo um 
projeto megalomaníaco. 

Ninguém é contra o trem-bala, mas há que se 
esperar a oportunidade para o trem-bala. A experi-
ência mundial ensina que primeiramente se busca 
a solução para o transporte público metropolitano, e 
depois, sim, a ousadia do trem– bala, ligando regiões 
e metrópoles diferentes. 

Eu poderia, como paranaense, representante 
do povo do Paraná, perguntar ao Governo: a Ferroes-
te, que chegou até Cascavel, não deveria chegar até 
o Mato Grosso do Sul, do Senador Delcídio, rapida-
mente, celeremente, para permitir o escoamento da 
produção daquele Estado até o porto de Paranaguá? 
Não é prioridade? 

O seu custo é infinitamente inferior ao custo do 
trem-bala. E a ferrovia de Curitiba a Paranaguá, cen-
tenária, superada, onde estão os recursos para a sua 
modernização? E os riscos da sua manutenção? Não 
é prioridade? E o metrô de Curitiba, uma cidade onde 
o trânsito hoje também é caótico, o congestionamento, 
ímpar? E o metrô, não sai do papel, não é prioridade? 
E o metrô de outras capitais? É preciso perguntar. Pri-
meiro o trem-bala, depois a solução para o caos que 
há no transporte metropolitano no País, em tantas ca-
pitais? E a forma? E o modelo? E o dinheiro público 
favorecendo privilegiados do setor privado? E o povo 
brasileiro subsidiando juros privilegiados para alguns? 
Dinheiro público, sim! Aqui, nessa medida provisória, 
R$20 milhões, transferidos ao BNDES, do Tesouro Na-
cional. Já são cercas de R$600 bilhões, nos últimos 

anos, transferidos ao BNDES e o Governo adotando 
uma mágica contábil para não considerar como dívida 
pública interna bruta.

Ora, estamos avolumando, sim, a dívida públi-
ca interna do País, com consequências imprevisíveis. 
Neste caso, é um empréstimo com juros subsidiados, 
com recursos do Tesouro Nacional. Há R$3,4 bilhões 
para a empresa que se cria agora, dinheiro público, há 
mais R$3,9 bilhões para desapropriações, mais de R$4 
bilhões para as desapropriações necessárias, mais 
R$5 bilhões que aprovamos, que aprovaremos aqui, 
certamente, porque obtivemos 19 votos em relação à 
inconstitucionalidade fragrante. Imagino que não será 
diferente em relação ao mérito. Não há como gerar 
expectativa diferente. Por isso já colocamos como fato 
consumado. Vamos aprovar R$5 bilhões? Isso é inu-
sitado? O Governo oferece R$5 bilhões como garan-
tia para eventuais prejuízos de um grupo econômico 
privado que vai administrar a empresa do trem-bala. 
Ora, Srs. Senadores, não é um absurdo o Governo 
oferecer garantias para um eventual prejuízo? Ofere-
ce todas as condições. Trata-se de uma transferência 
clara de patrimônio público para o setor privado. Não 
podemos concluir de outra forma: R$3,4 bilhões, mais 
R$4 bilhões para desapropriações, mais R$20 bilhões 
para o empréstimo, mais R$5 bilhões como garantia 
para eventuais prejuízos... Inversão de prioridades, 
transferência de patrimônio público para o setor pri-
vado, e, de certa forma, nós não podemos deixar de 
afirmar que há aí a priorização de interesses de deter-
minada região em detrimento de outras regiões, com 
carências, com demandas, com necessidades mais 
urgentes nesta hora.

A megalomania não pode substituir o bom senso. 
Os grandes projetos encantam, os grandes projetos 
empolgam, mas nem sempre são prioritários. 

Quem exerce a função de Chefe de Executivo 
tem que ter a competência e a sensibilidade para es-
tabelecer com eficiência a relação custo–benefício 
dos investimentos.

Não há como o Governo explicar o repasse de 
bilhões para uma obra que não se sabe quando estará 
pronta, até porque há desistências. Alemães desisti-
ram, chineses desistiram, espanhóis desistiram, depois 
sobraram os coreanos, os seus sócios brasileiros de-
sistiram, adiaram o leilão, transferiram o leilão, não se 
sabe se interessados aparecerão, porque o projeto é 
megalomaníaco, num momento em que o País discute 
rigor fiscal, contenção de despesas, cortes em setores 
essenciais. O Governo corta até no Programa Minha 
Casa Minha Vida, o Governo corta na área de saúde 
pública, na área de educação, e nós estamos aqui dis-
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cutindo bilhões para a velocidade do trem-bala ligando 
duas regiões metropolitanas do nosso País.

Eu vou concluir, Sr. Presidente.
É evidente que votaremos contrariamente. Vou 

submeter ao nosso partido, o PSDB, e, se possível, 
com o consentimento do Senador Demóstenes, Líder 
do DEM, quem sabe com a parceria do DEM, para 
avaliarmos a hipótese, inclusive, de ingressarmos, 
sim, com uma ação direta de inconstitucionalidade em 
relação a essa medida provisória.

A inconstitucionalidade é flagrante, os vícios são 
tantos, elencamos alguns aqui, mas o que nos anima 
a ingressar com uma ação direta de inconstitucionali-
dade é a questão de mérito, é a inversão de priorida-
de, é a necessidade de defender o interesse público, 
é tentar motivar o Governo a adotar outro critério para 
se estabelecer prioridade no Brasil, estabelecendo a 
relação custo-benefício do investimento e, sobretudo, 
a aplicação, com lisura, com probidade e com respeito 
àqueles que trabalham e produzem no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Eu é que agradeço a V. Exª. 
Ouvi falar que Walter Pinheiro ia declinar. Decli-

nando, chamo, de imediato, a Senadora Lúcia Vânia. 
Obrigado, Senador Walter Pinheiro.
Orientação do meu Líder Humberto Costa. Indi-

cou de lá e eu sou obediente. 
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, essa Medida Provisória que 
discutimos hoje, nesta sessão, é mais uma polêmica 
matéria encaminhada pelo Poder Executivo. Mais uma 
vez, temos a nossa frente uma matéria que revela-se 
um equívoco dos mais graves.

E o pouco tempo para apreciá-la é absolutamente 
insuficiente. Isso representa, sem dúvida nenhuma, um 
escárnio e um desrespeito com esta Casa.

A Medida tramitou na Câmara dos Deputados 
por 110 dos 120 dias que a Constituição permite para 
sua aprovação. Ou seja, em um prazo de pouco mais 
de uma semana, querem que a aprovemos a toque de 
caixa, o que não podemos admitir.

Felizmente, ontem, na Comissão de Serviços 
de Infraestrutura desta Casa, realizou-se uma audi-
ência pública para debater com especialistas os prós 
e os contras desta matéria. As quase cinco horas de 
duração e a atenção geral que foi dispensada à reu-
nião fez com que muitos dos parlamentares da base 
do Governo sustentassem o debate manifestando ali 
a sua perplexidade com tamanha irresponsabilidade 
com o dinheiro público.

E o que se pode concluir do debate na Comissão? 
Pudemos sentir que, ainda, ali, claramente não é o mo-
mento para um investimento dessa envergadura.

Existem, ainda, muitos outros problemas mais 
sérios e mais urgentes que temos de enfrentar no 
Brasil. O dinheiro do contribuinte necessita ser mais 
respeitado.

Segundo estimativas do economista Marcos Men-
des, um dos mais contundentes palestrantes da au-
diência pública de ontem, o projeto apresenta graves 
problemas: custos orçados abaixo da média internacio-
nal; estimativa de demanda excessivamente otimista; 
tarifa cara; inexistência de reservas de contingência 
para custos inesperados; baixa integração operacio-
nal com outros meios de transportes; e inexistência 
de avaliação de projetos alternativos de menor custo.

Como podem os Senadores subir aqui e dizerem 
que este é o melhor projeto se não temos uma alter-
nativa de outro projeto para comparar com este? A co-
meçar pelos custos, este projeto previa, inicialmente, 
financiamento com 100% de capital privado, mas foi 
modificado para transferir a maior parte dessa conta 
para o Erário. 

Sabemos agora que a despesa total do TAV pode 
alcançar – e até mesmo superar – R$50 bilhões, sendo 
que o dinheiro do contribuinte deve custear algo em 
torno de 30%, podendo chegar, prestem bem atenção, 
Srªs e Srs. Senadores, a 70% desse montante. Ou seja, 
estudos apontam para um valor muito superior aos já 
incríveis R$34 bilhões estimados pelo Governo.

Além disso, restam ainda muitas dúvidas acerca 
da precisão dos índices de dimensionamentos utiliza-
dos no projeto. 

Nesse panorama de gastos, cabe aqui questio-
narmos: o trem-bala merece, de fato, todo esse inves-
timento? Foram colocadas aqui por vários Senadores 
as prioridades de nosso País. 

Para respondermos essa pergunta, é preciso que 
formulemos uma outra, talvez ainda mais relevante: o 
Brasil não necessita desses recursos para outras fi-
nalidades aqui já apontadas? 

É certo que sim, pois o nosso País apresenta pro-
blemas em diversas outras áreas, principalmente na in-
fraestrutura geral de nosso País. E o quadro é alarman-
te. Temos carência em quantidade, qualidade e acesso 
da população aos serviços mais elementares.

Como poderemos falar em trem-bala quando 
quase a metade da população não tem acesso a sa-
neamento básico? Como podemos falar em trem-bala 
quando as principais manchetes da imprensa e dos 
noticiários revelam quase que diariamente graves cri-
ses decorrentes de enchentes, quedas de energia e 
apagões em todo o território nacional, desabamentos, 
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congestionamento de aeroportos, rodovias esburaca-
das e portos ineficientes? 

E não é somente o cidadão comum que sofre 
com esses problemas. 

O Brasil perde ainda competitividade em razão 
da triste realidade da infraestrutura que representa. As 
estradas intransitáveis, as ferrovias obsoletas, os aero-
portos sobrecarregados, as hidrovias subutilizadas e 
os portos entupidos representam um gasto crescente 
do setor produtivo nacional com a logística. 

Sr. Presidente, após a audiência pública da Comis-
são de Infraestrutura ontem, não restam mais dúvidas: 
o trem-bala é um delírio, é um escárnio ao povo brasi-
leiro, espremido nos transportes coletivos dos grandes 
centros deste País. É um escárnio àquele que planta 
e produz e faz a riqueza deste País e vê a sua safra 
ser perdida na lama das estradas. Este empreendi-
mento já alcançou o status de obra pública mais cara 
do PAC, superando em quase 100% o investimento 
previsto para a usina de Belo Monte, representando 
um orçamento quase 1.000% superior aos investimen-
tos públicos destinados aos aeroportos brasileiros em 
uma década.

Certamente, há muito mais a ser feito com esses 
R$25 bilhões de dinheiro do contribuinte.

Mais adiante, quero aqui dizer a todos os Srs. 
Senadores que, em nossa opinião, o País necessita 
desses recursos bilionários em outras áreas. Não po-
demos concentrar um investimento desse porte em 
uma área tão restrita, se comparada ao mapa de áre-
as verdadeiramente carentes do Brasil. Este não pode 
ser um projeto concentrador de renda. Pelo contrário, 
o benefício deve ser nacional, e não regional. Somos, 
portanto, contrários a essa medida provisória.

E fazemos um apelo aos nobres Pares: sejamos 
firmes na defesa dos interesses do povo brasileiro. So-
mos seus representantes maiores. Temos essa grande 
e nobre responsabilidade a cumprir.

O Governo precisa entender que esta Casa não 
irá chancelar suas intenções de atropelo. É preciso 
discutir mais, é preciso aprofundar esse tema. 

Um ciclo de debates do nível que realizamos on-
tem na Comissão de Infraestrutura certamente poderia 
contribuir para a aprovação de uma proposta mais efi-
caz e mais justa para toda a sociedade brasileira.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Agradeço a V. Exª.
Convido para usar da palavra o Senador Itamar 

Franco. (Pausa.) 
Senadora Ana Rita. (Pausa.) 
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.) 
Senadora Marinor Brito. (Pausa.) 

Senador Humberto Costa, para encaminhar de-
pois. Declina. 

O Senador João Pedro também pediu para de-
clinar. 

O Senador Valdir Raupp também declina. 
O Senador Vital do Rêgo já tinha declinado. 
Senador Francisco Dornelles. (Pausa.) 
O Senador Crivella também mencionou o seu 

nome. (Pausa.) 
Senador Demóstenes Torres, a quem garantimos 

a palavra, por dez minutos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, realmente, esse é um 
projeto maléfico à Nação brasileira. Vejo, inclusive, 
Sr. Presidente, que muitos Senadores da base estão 
votando constrangidos a favor dessa matéria, porque 
acabaram de receber uma recomendação do Palácio 
para que a matéria fosse aprovada.

É uma matéria que, se comparada essa obra com 
obras congêneres no mundo, ao contrário do que disse 
o nosso Senador Lindbergh – que não vejo aqui; peço 
escusas por citar seu nome em sua ausência –, a lite-
ratura por ele citada mostra justamente o contrário.

Nos Estados Unidos, muitos debates acontece-
ram anos a fio.

E, apesar do empenho do Governo Federal, ne-
nhum desses projetos saiu do papel. Agora, imaginem 
os senhores: nos Estados Unidos, um país riquíssimo, 
que hoje está em crise, não existe nada disso. Em al-
guns estados, como a Flórida, Wisconsin e Ohio, foi 
demonstrado cabalmente que a relação custo-benefício 
era um desastre. 

Vem o Senador Lindbergh dizer que o Presidente 
Obama agora está querendo investir US$53 bilhões. 
O Presidente Obama é um notório garganta! Nos Es-
tados Unidos, é um homem que não conseguiu levar 
adiante nenhum dos seus projetos...

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Sena-
dor Demóstenes, o Governador da Flórida vetou o 
projeto. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Perfeitamente. É o que eu disse, porque o custo-
benefício era péssimo para os Estados Unidos.

Eu não sei onde obteve o nosso amigo Lindber-
gh essa literatura que ele expôs aqui, mas no Japão, 
para se ter uma ideia, o Tesouro japonês foi obrigado 
a assumir um débito da ordem de US$200 bilhões. 
Promoveu-se, então, uma reforma em que uma agên-
cia estatal constrói as linhas e as aluga a operadoras 
privadas. O custo é bancado pelo governo central 
(dois terços) e pelos governos locais (um terço). As 
operadores privadas obtêm lucro na operação do trem 

ABRIL 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL342



11250 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2011

e a viúva paga o prejuízo, no caso, US$200 bilhões. 
Parece-me que o Japão tem condições – não sei se, 
depois do terremoto, ainda vai ter condições – de sub-
sidiar esse valor.

No caso da França, a metade do custeio é feito 
pelo governo francês. Se não fosse subsidiado, não 
encontraria condição qualquer de operação.

Na Coreia do Sul, aqui citada pelo Senador Lin-
dbergh como um país de êxito, o governo bancou, a 
fundo perdido, 35% do custo do projeto, além de garantir 
10% dos empréstimos. Os custos estimados eram de 
US$18,2 bilhões, mas, só na primeira fase, gastou-se 
algo em torno de US$16 bilhões.

Então, os exemplos mundo afora são exemplos 
de que o Estado tem de bancar para dar certo. O Go-
verno tem de assumir isso. O que o Governo quer fazer 
é bancar o projeto, um projeto em que vão se gastar, 
no mínimo, R$50 bilhões. E quem vai pagar? Nessa 
história do “isso aqui é uma garantia; o Governo vai 
emitir título do Tesouro”, ao fim, quem vai pagar somos 
nós mesmos. Não há nenhuma outra opção.

O Governo não gosta da comparação, mas é só 
para dizer que esses R$50 bilhões significam fazer 
mais de onze vezes a transposição do rio São Francis-
co. Significam ligar 24 milhões de moradias à rede de 
esgoto, segundo o Instituto Trata Brasil, da Fundação 
Getúlio Vargas, atendendo oitenta milhões de brasilei-
ros. Qual a prioridade que existe nesse projeto? Ima-
gino que aquele trajeto deve ter, no máximo, seiscen-
tos quilômetros. Se nós fôssemos construir as linhas 
convencionais, seriam 16,6 mil quilômetros – 16,6 mil 
quilômetros, Senador Benedito! Construir sete ferro-
vias Norte-Sul ou nove Transnordestinas.

Para se ter uma ideia, segundo o Ipea, isso signi-
fica a aplicação de três vezes mais o que foi investido 
no Brasil em ferrovias entre 1999 e 2008, inclusive no 
Governo Lula. Para se ter uma outra ideia, significa 
dezesseis vezes o que foi investido em aeroportos no 
Brasil, no mesmo período – dados também do Ipea.

Então, qual é a necessidade de se fazer isso? 
Segundo o Senador que ora preside a Mesa, Senador 
Inácio Arruda – a quem eu peço a oportunidade para 
citar respeitosamente –, haveria a transferência de 
tecnologia e, com isso, seria possível, daqui a pouco, 
nós realizarmos outras obras como essa no Ceará, em 
Alagoas, em Pernambuco.

Senhores, subsidiada a passagem, cada pas-
sagem estaria orçada em, mais ou menos, R$200,00. 
Será que o povo do Ceará teria condições de pagar 
essa passagem, Senador Inácio Arruda? Será que o 
povo de Alagoas teria condições de efetuar o paga-
mento dessa passagem?

Para se ter uma ideia, a Consultoria aqui da Casa, 
do Senado, diz o seguinte: o Governo não fez qualquer 
estudo de viabilidade de tráfego. Mas os nossos espe-
cialistas, numa audiência que aconteceu ontem aqui, 
presidida brilhantemente pela Senadora Lúcia Vânia, 
chegou à seguinte conclusão: para se viabilizar esse 
projeto, precisar-se-ia de, no mínimo, metade – meta-
de – dos usuários da ponte aérea Rio-São Paulo. Com 
isso, nós quebraríamos a ponte aérea, quebraríamos 
as empresas. Então, qual é o atrativo econômico des-
se empreendimento?

Eu imagino. Por exemplo, foi citado aqui que o 
BNDES teve um lucro de R$9,8 bilhões. Ora, teve lu-
cro porque emprestou dinheiro para empresas como 
Friboi, comprou ações do grupo Friboi e as ações se 
valorizaram, que é o BNDESPAR. Se tivesse aconte-
cido o contrário, teria tido prejuízo. 

Também foi dito aqui que o Governador de São 
Paulo, Alckmin, é a favor do empreendimento. Só es-
queceram de dizer o que ele disse depois: “Desde 
que isso não tenha um real, um centavo de dinheiro 
público”. 

E o Senador Requião faz aqui, Senador Antonio 
Carlos Valadares, uma provocação que eu tendo a 
acreditar. Diante de todos esses dados, diante da invia-
bilidade do projeto, eu só posso crer que tem razão o 
Senador Requião, que diz que a operação é, no mínimo, 
criminosa. A concepção é de crime organizado. 

Não pode alguém despejar dinheiro público com 
tal volúpia. Com que razão isso está acontecendo? 
Com que finalidade? Eu vou dizer aos senhores: no 
meu Estado, a partir de agora, com esse volume de 
dinheiro desperdiçado, com esse volume de dinheiro 
jogado fora, eu vou dar sempre este exemplo, de que 
os hospitais não estão funcionando por culpa do Go-
verno Federal.

As escolas – foi dito aqui pelo Senador Randol-
fe – o plano de Governo para a educação básica, nós 
próximos 10 anos, contempla a hipótese de se gas-
tarem R$80 milhões. Nós estamos gastando R$50 bi-
lhões nesse projeto. Com mais R$50 bilhões, será que 
não teríamos condições de colocar todas as crianças 
do Brasil estudando em tempo integral? Não consigo 
compreender. 

Digo aos senhores do Governo, e digo respei-
tosamente – não tenho desavença de ordem pessoal 
com quem quer que seja –, mas apostar nesse tipo de 
projeto – a Senadora Lúcia Vânia tão brilhantemente 
fez um discurso, catalogando os malefícios – vai ser um 
malefício total para o Brasil. Benefício, nenhum!

Após concluída a obra, mais recursos públicos 
terão de ser aportados para a manutenção, porque o 
projeto pronto, o trem não vai parar. Então, será um 
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desperdício constante ao longo do prazo. Repito: tendo 
a crer que não diria levianamente o Senador Requião, 
não teria dito aqui ele, repito, o que disse. Acredito 
que, por trás desse projeto, alguma coisa não repu-
blicana existe.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Está encerrada a discussão.
Em votação o projeto de lei de conversão, que 

tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam 

prejudicadas...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 

Presidente, nós pedimos verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Verificação concedida.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de 
convidar todas as Senadoras e Senadores que estão 
nos seus gabinetes para que venham ao plenário. Nós 
vamos ter agora a votação nominal final da Medida Pro-
visória nº 511. Portanto, encaminhamos o voto “sim”, 
voto a favor do mérito da medida provisória, registrando 
a importância da matéria e registrando que a presença 
de cada Senadora e de cada Senador é muito impor-
tante no plenário neste momento, Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr. 
Presidente, convocamos todos os Senadores do PT e 
do Bloco de Apoio do PT para se fazerem presentes 
e votarem “sim”.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O DEM vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, o PSOL vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Eu estou considerando o Senador Alvaro Dias, 
o Senador Randolfe e o Senador Demóstenes Torres 
como apoiamento ao requerimento de verificação de 
votação.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, apenas como formalidade, o PSDB vota 
“não”.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Pois não, com a palavra o Senador Renan 
Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapidamente, 
em primeiríssimo lugar, eu queria fazer um apelo aos 

Senadores que se encontram em outras dependências 
da Casa que venham ao plenário. Nós vamos ter uma 
votação muito importante.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, acho que o 
Senado vive hoje um dia importante, de profundo de-
bate, em que posições foram colocadas. A nossa ban-
cada, democraticamente, tem posições divergentes. 
É preciso respeitar os argumentos, as críticas. Não 
adianta refutá-los.

Eu queria, Sr. Presidente, antes de começarmos 
a votação, dar ao Senado Federal só uma informação: 
só o impacto fiscal desse projeto – só o impacto fiscal 
–, o que o investimento vai pagar de imposto, precisa-
mente, de contribuição sobre o lucro líquido e de im-
posto de renda, são R$40 bilhões durante os longos 
anos da concessão. Só esse dado responde a todas 
as perguntas que, durante a tarde e a noite, foram fei-
tas aqui no plenário do Senado Federal.

A outra questão é a questão do PMDB, refere-
se ao PMDB e, como Líder, rapidamente, eu queria 
colocá-la. 

O PMDB está votando hoje aqui uma estratégia 
de investimento do Governo Federal que objetiva des-
concentrar o transporte numa região que tem o maior 
problema de transporte do Brasil. Nós não vamos, não 
podemos, não devemos – nós, que somos do Governo, 
de que o nosso Presidente é o Vice-Presidente, está na 
Presidência da República –, nós não podemos refutar 
essa estratégia de investimento, de desconcentração 
do transporte no Governo sem ter nada para objetiva-
mente, consequentemente, colocar no seu lugar.

Portanto, Sr. Presidente, respeitando as posições 
divergentes dos nossos companheiros, a posição do 
PMDB, que eu encaminho com muita honra, como Lí-
der, neste momento, é pela aprovação, no mérito, da 
medida provisória.

Muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Senador Flexa Ribeiro, para encaminhar.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

Presidente, respeitando...
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – Sr. Presidente, o Partido Progressista vota “sim” 
e pede o voto “sim” aos Srs. Senadores.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Senador Flexa Ribeiro e, em seguida, Senador 
Marcelo Crivella.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Respeitando todos os Senadores 
e Senadoras que nesta noite muito triste para o Senado 
Federal vão aprovar o Projeto de Lei de Conversão nº 
7, de 2011, eu quero pedir desculpas a todos os bra-
sileiros e, em especial, aos paraenses. 

Diferentemente do que disse o Senador Renan, 
que nós estamos aprovando aqui um projeto que vai 
propiciar ao Rio e São Paulo desobstruir o trânsito das 
pessoas, o que não é verdade, com o TAV, lamento 
que esses recursos não possam vir a ser aplicados 
no asfaltamento da Santarém-Cuiabá, da Transama-
zônica, no porto de Vila do Conde, na hidrovia Teles 
Pires-Tapajós, no porto de Santarém, nas obras da 
hidrovia Araguaia-Tocantins, no porto de Marabá e 
tantas obras que são necessárias no Estado do Pará, 
onde morrem brasileiros, Senador Inácio Arruda, com 
malária, com dengue, que sofrem de hanseníase e que 
são esquecidos pelo Governo Federal, que vai gastar 
R$50 bilhões numa cereja – como disse aqui o Senador 
Ricardo Ferraço – sem ter o bolo. E o Senador Lind-
bergh compara o Brasil com a economia dos Estados 
Unidos, que é a maior potência do planeta.

É lamentável o que nós estamos vendo hoje 
aqui. Eu quero pedir desculpas aos brasileiros, e em 
especial aos paraenses, pela aprovação da medida 
provisória, que dá condições para que se leve a efeito 
a implantação do trem de alta velocidade entre Rio e 
São Paulo, desnecessário, porque não vai resolver o 
problema do trânsito de pessoas naquele trecho entre 
as duas cidades.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Agradeço a V. Exª.

Com a palavra, o Senador Crivella. Em seguida, 
o Senador Walter Pinheiro.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB vota 
“sim” porque esse é um projeto fundamental para o 
desenvolvimento do nosso País. 

Não vamos tirar o nosso povo da miséria sem 
enriquecer o Brasil. Enriquecer o Brasil significa ter 
coragem de investir dinheiro em transportes que o 
mundo já usa, e nós vamos ter tecnologia para expor-
tar, inclusive para os Estados Unidos, inclusive para 
todos os países da América do Sul. 

Vamos pensar grande, vamos acreditar na enge-
nharia nacional, vamos acreditar nos nossos técnicos 
do BNDES.

Não há problema, Sr. Presidente, na engenharia 
financeira aqui, neste País. Há problema na engenharia 
financeira dos americanos. Eles fazem bolha. O nosso 
sistema bancário é bem regularizado, nossos modelos 
matemáticos são bem equacionados.

Acredito no Brasil, sei que essa obra é importan-
te para o nosso País e vamos realizá-la. Espero que, 
quando o senhor abrir o painel, a gente tenha aqui hoje 
uma decisão nacional. 

Vamos votar “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Senador Romero Jucá, V. Exª tem a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para regis-
trar que, durante o debate com a bancada do PMDB, 
foi ressaltada a importância de que tivéssemos tam-
bém a continuidade, o investimento, a construção de 
obras importantes do sistema de transporte brasileiro 
em todo o País.

Quero aqui reafirmar o compromisso, como Líder 
do Governo, de que nós vamos trabalhar no sentido 
de que as obras previstas no PAC, as obras previstas 
no orçamento do Ministério dos Transportes, obras 
importantes de ferrovias em todo o Brasil, no Centro-
Oeste, a ferrovia que liga o Estado de Mato Grosso 
do Sul ao Estado do Paraná, ferrovias por todo o País, 
enfim, que possam ser tocadas, que possam ter o in-
vestimento garantido. Nós vamos trabalhar nessa di-
reção, Sr. Presidente.

Então, era o aviso que gostaria de dar à Casa, o 
meu compromisso, agradecendo o voto de cada Se-
nadora, de cada Senador nesta matéria.

Muito obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Para 

encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem 

revisão do orador.) – Tudo que se falar neste momen-
to será chover no molhado. A oposição cumpriu o seu 
papel, e é papel de oposição fazer o que eles fizeram. 
Nós somos da base de um Governo, de um Governo 
vitorioso, que foi o Governo do Presidente Lula, que 
teve como gerente a nossa Presidente Dilma, que hoje 
é a diretora da empresa que ela gerenciou durante oito 
anos, com tanta competência. Tem visão de futuro. E é 
acreditando nessa visão de futuro que o PR, o Partido 
da República, que compõe a base do Governo, embora 
sendo a nossa a mínima parte da bancada de Sena-
dores, mas, na sua totalidade, dando nosso apoio ao 
projeto e entendendo que o momento do Brasil é de 
olhar para frente, de olhar para o futuro e que, sem 
dúvida alguma, estamos cumprindo um papel dos mais 
importantes hoje.

Então, por isso, o nosso partido, o Partido da 
República, com toda a base do Governo, recomenda 
o voto “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Srªs e Srs. Senadores, está encerrada...

Senador Acir Gurgacz, do PDT.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
só para encaminhar. O PDT vota “sim”, mas quero fa-
zer um registro para que o nosso Governo olhe para a 
nossa BR-364. Precisamos da duplicação da BR-364, 
assim como a conclusão, novamente, da BR-319, de 
Porto Velho a Manaus.

Somente para encaminhar o voto do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco PCdoB 

– CE) – Senador Gim.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão 

do orador.) – Senador Inácio Arruda, da mesma forma, 
eu gostaria de dizer, depois da discussão muito grande 

dentro do PTB sobre o trem de alta velocidade, que 
o PTB, na sua grande maioria, resolveu apoiar esse 
projeto, pela sua importância, por ser um projeto que 
coloca o Brasil nessa modernidade e, mais do que 
isso, por ser muito útil e desenvolver toda a região tão 
importante entre o Rio de Janeiro e São Paulo.

Então, quero dizer que realmente estamos apoian-
do. O PTB vem aqui dizer que está apoiando esse 
projeto, mais uma vez teve divergências na bancada, 
mas, graças a Deus, conseguimos superar. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Todos os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras 
já votaram? (Pausa.) 

Está encerrada a votação.
Vamos abrir o painel para o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Votaram SIM, 44 Srs. Senadores; e NÃO, 17

Não houve abstenções.
Total: 61 votos.
A matéria está aprovada, o Projeto de Lei de 

Conversão.
Ficam prejudicadas a medida provisória e as 

emendas a ela apresentadas. 
A matéria vai à sanção. 
O processado da proposição vai à Comissão Mis-

ta, nos termos do art. 11, da Resolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional, para a elaboração do projeto 
de decreto legislativo que disciplina as relações jurídi-
cas decorrentes da vigência da Medida Provisória no 
prazo de 15 dias contados da decisão.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória n° 511, de 2010)

Autoriza a, criação da Empresa de 
Transporte Ferroviário de Alta Veloci dade 
S.A. – ETAV; estabelece medidas voltadas 
a assegurar a sustentabilida de econômico-
financeira do Banco Na cional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES; 
dispõe sobre a autori zação para garantia 
do financiamento do Trem de Alta Veloci-
dade – TAV, no trecho entre os Municípios 
do Rio de Janeiro – RJ e Campinas – SP; e 
dá ou tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei autoriza a União a criar a Empre-

sa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. 
– ETAV, es tabelece medidas voltadas a assegurar a 
sustentabilidade econômico-financeira do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
e dispõe sobre a autorização para garan tia do finan-
ciamento do Trem de Alta Velocidade – TAV, no tre cho 
entre os Municípios do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, e Campinas, Estado de São Paulo.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 
em presa pública denominada Empresa de Transporte 
Ferroviário de Alta Velocidade S.A. – ETAV, vinculada 
ao Ministério dos Transportes, com prazo de duração 
indeterminado.

Parágrafo único. A ETAV terá sede e foro em Bra-
sília, Distrito Federal e 2 (dois) escritórios, em Campi-
nas, Estado de São Paulo, e no Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, podendo estabelecer escritórios em 
outras unidades da Federação.

Art. 3° A ETAV tem por objeto planejar e promo-
ver o desenvolvimento do transporte ferroviário da alta 

velocidade de forma integrada com as demais modali-
dades de transporte, por meio de estudos, pesquisas, 
administração e gestão de patrimônio, desenvolvimen-
to tecnológico e atividades destinadas à absorção e 
transferência de tecnologias.

Art. 4° A ETAV sujeitar-se-á ao regime jurídico 
pró prio das empresas privadas, inclusive quanto aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários.

Art. 5° Compete à ETAV:

I – elaborar estudos de viabilidade técni-
co-econômica e de engenharia necessários ao 
desenvolvimento de programas de ampliação 
e melhoramento do transporte ferroviário de 
alta ve locidade;

II – realizar e promover pesquisas tec-
nológicas e de inovação, isoladamente ou em 
conjunto com instituições científicas e tecnoló-
gicas, organizações de direito privado sem fins 
lucrativos voltadas para atividades de pesquisa 
e desenvolvi mento e sociedades nacionais, de 
modo a subsidiar a adoção de medidas organi-
zacionais e técnico-econômicas do setor, tendo 
por referência o desenvolvimento científico e 
tecnológico mun dial, realizando as gestões per-
tinentes à proteção dos direi tos de propriedade 
industrial eventualmente decorrentes;

III – planejar, exercer e promover as ati-
vidades de absorção e transferência de tec-
nologia no âmbito do transporte ferroviário de 
alta velocidade, celebrando e gerindo acor-
dos, contratos e demais instrumentos con-
gêneres necessários ao de sempenho dessa 
atividade;

IV – participar das atividades relaciona-
das ao trans porte ferroviário de alta velocidade, 
decorrentes de conces sões públicas realizadas 
pala União, nas fases de projeto, fabricação, 
implantação e operação, visando a garantir a 
absor ção e a transferência de tecnologia;

V – promover a capacitação e o desen-
volvimento de atividades de pesquisa e de-
senvolvimento nas instituições científicas e 
tecnológicas, organizações de direito privado 
sem fins lucrativos voltadas para atividades 
de pesquisa e de senvolvimento, e sociedades 
nacionais, inclusive de tecnologia industrial 
básica, relacionadas ao transporte ferroviário 
de alta velocidade;

VI – subsidiar a formulação, o planeja-
mento e a im plementação de ações no âmbito 
da política de transporte fer roviário de alta ve-
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locidade, de modo a propiciar sua integra ção 
com as demais modalidades de transportes;

VII – planejar e promover a disseminação 
e a incorpo ração das tecnologias utilizadas e 
desenvolvidas no âmbito do transporte ferro-
viário de alta velocidade em outros setores 
da economia;

VIII – obter licença ambiental necessária 
aos empre endimentos na área de infraestrutura 
de transporte ferroviário de alta velocidade;

IX – desenvolver estudos, quando neces-
sários, de im pacto social e socioambiental para 
os empreendimentos voltados ao transporte 
ferroviário de alta velocidade;

X – acompanhar a elaboração de proje-
tos e estudos de viabilidade a serem realiza-
dos por agentes interessados e de vidamente 
autorizados;

XI – promover estudos voltados a pro-
gramas de apoio, modernização e capacitação 
da indústria nacional, objetivando maximizar a 
participação desta no fornecimento de bens e 
equipamentos necessários a expansão do setor 
de transporte ferro viário de alta velocidade;

XII – elaborar estudos de curto, médio e 
longo prazo, necessários ao desenvolvimento 
de planos de expansão da infra estrutura do 
setor de transporte ferroviário do alta velocida-
de, de modo a subsidiar ações de órgãos e 
entidade públicas;

XIII – propor planos de metas voltados 
à utilização racional e conservação da infra e 
superestrutura do transporte ferroviário de alta 
velocidade, podendo estabelecer parcerias de 
cooperação para esse fim;

IXV – supervisionar a execução das obras 
de infra e superestrutura e a implantação do 
sistema de operação do transporte ferroviário 
de alta velocidade;

XV – administrar a explorar o patrimônio 
relacionado ao transporte ferroviário de alta 
velocidade, quando couber;

XVI – promover a certificado de confor-
midade de ma terial rodante, infraestrutura e 
demais sistemas a serem uti lizados no trans-
porte ferroviário de alta velocidade com as 
especificações técnicas de segurança a inte-
roperabilidade do setor; e

XVII – promover a desapropriação ou 
instituição de servidão dos bens necessários 
a construção e exploração de in fraestrutura 
para o transporte ferroviário de alta velocida-

de, declarados de utilidade pública por ato do 
Presidente da Repú blica.

§ 1º Os estudos e pesquisas desenvolvidos pelo 
ETAV poderão subsidiar a formulação, o planejamento 
e a implementa ção de ações do Ministério dos Trans-
portes, no âmbito da polí tica traçada para o setor.

§ 2° A ETAV poderá atuar de forma articulada:

I – com os órgãos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios encarre-
gados do gerenciamento de seus sistemas 
viários e das operações de transporte inter-
municipal e urbano; e

II – com os demais órgãos e entes públi-
cos, para re solução das interfaces do transpor-
te ferroviário de alta velo cidade com os outros 
meios de transporte, visando à movimentação 
intermodal mais econômica e segura de pes-
soas e bens.

§ 3° Em caráter excepcional, poderá a ETAV ope-
rar serviço de transporte ferroviário de alta velocidade 
nas hipó teses previstas no art. 35 da Lei n° 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995.

§ 4° A ETAV poderá constituir subsidiária integral, 
bem como participar como sócia ou acionista minoritá-
ria em ou tras sociedades, desde que essa constituição 
ou participação esteja voltada para o seu objeto social, 
nos termos da legis lação vigente.

Art. 6º Para fins do disposto nas incisos II, III e V 
do art. 5º, a ETAV adotará procedimento simplificado, 
disci plinado em regulamento próprio, para a seleção 
das institui ções científicas o tecnológicas, organizações 
de direito pri vado sem fins lucrativos voltadas para ati-
vidades de pesquisa e desenvolvimento e sociedades 
nacionais que serão parte nos processos de transfe-
rência, desenvolvimento e absorção de tecnologias e 
licenciamento de patentes, observados os princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicida-
de e eficiência.

Parágrafo único. Nas contratações realizadas pela 
ETAV para transferência de tecnologia e para licencia-
mento de direitos de uso ou de exploração de criação 
protegida, aplica-se o disposto no inciso XXV do art. 
24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 7º É dispensada de licitação a contratação 
da ETAV por órgãos ou entidades da administração 
com vistas na realização de atividades pertinentes ao 
seu objeto.

Art. 8° A ETAV será organizada sob a forma de 
socie dade anônima de capital fechado e tem seu ca-
pital representa do por ações ordinárias nominativas, 
das quais pelo menos 50% (cinquenta por canto) mais 
1 (uma) serão de titularidade da União.

ABRIL 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL348



11256 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2011

Parágrafo único. A União integralizará o capital 
so cial da ETAV e promovera a constituição inicial de 
seu patri mônio por meio de capitalização em dinheiro 
e bens suscetíveis de avaliação.

Art. 9° Constituem recursos da ETAV:

I – os decorrentes da exploração de di-
reitos de pro priedade e os recebidos pela ven-
da de publicações, material técnico, dados e 
informações;

II – importâncias oriundas da alienação 
de bens a di reitos e da prestação de serviços, 
na forma de legislação es pecífica;

III – aqueles provenientes de acordos, 
convênios e instrumentos congêneres que rea-
lizar com entidades nacionais e internacionais, 
públicas ou privadas;

IV – receitas patrimoniais, tais como alu-
guéis, fo ros, dividendos e bonificações:

V – os provenientes de doações, legados, 
subvenções e outros recursos que lhe forem 
destinados por pessoas físicas ou jurídicas 
de direito público ou privado, a título oneroso 
ou gratuito;

VI – rendimentos de aplicações financei-
ras que reali zar; e

VII – rendas provenientes de outras fon-
tes.

Art. 10. A ETAV será constituída pela assembleia 
ge ral de acionistas, a ser convocada pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional.

Parágrafo único. A assembleia geral de acionistas 
re ferida no caput aprovará o estatuto social.

Art. 11. A ETAV será dirigida por um Conselho de 
Ad ministração e por uma Diretoria Executiva.

§ 1º A composição, as atribuições, o funcionamen-
to dos órgãos societários, bem como o prazo de gestão 
de seus membros serão definidos em estatuto.

§ 2º Os membros da Diretoria Executiva serão 
escolhidos entre pessoas de ilibada reputação e de 
notória competên cia, eleitos e destituíveis pelo Con-
selho de Administração.

Art. 12. A ETAV terá um Conselho Fiscal, cujos 
membros serão eleitos anualmente pela assembleia 
geral, com pos sibilidade de reeleição.

Parágrafo único. A composição, o funcionamento 
e as atribuições do Conselho Fiscal serão definidos 
em estatuto.

Art. 13. A contratação de obras, serviços, com-
pras e alienações serão precedidas de procedimento 
licitatório, na forma da legislação em vigor.

Art. 14. O regime jurídico do pessoal da ETAV 
será o da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e da 
legislação complementar, condicionada a contratação 
à prévia aprovação em concurso pú blico de provas ou 
de provas e títulos.

Art. 15. Fica a ETAV, para fins de sua implanta-
ção, equiparada às pessoas jurídicas referidas no art. 
1º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para 
contratar pessoal técni co e administrativo por tempo 
determinado.

§ 1º Considera-se como necessidade temporária 
de ex cepcional interesse público, para os efeitos da 
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a contra-
tação de pessoal técnico e administrativo por tempo 
determinado, imprescindível ao funcionamento inicial 
da ETAV.

§ 2º As contratações a que se refere o § 1º ob-
servarão o disposto no caput do art. 3º, no art. 6º, no 
inciso II do art. 7º e nos arts. 9º e 12 da Lei nº 8.745, de 
9 de dezem bro de 1993, e não poderão ser efetivadas 
após o prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados da 
data da instalação da ETAV.

§ 3º O prazo das contratações a que se refere o 
§ 1º será de 36 (trinta e seis) meses, prorrogável por 
até 24 (vin te e quatro) meses.

§ 4º Nas contratações de que trata o caput, a 
ETAV poderá exigir como critérios de seleção títulos 
acadêmicos e atestados de experiência profissional 
referentes à área na qual o candidato pretende de-
sempenhar suas atividades.

Art. 16. Fica autorizada a ETAV a patrocinar en-
tidade fechada de previdência privada nos termos da 
legislação vigente.

Parágrafo único. O patrocínio de que trata o ca-
put poderá ser feito mediante adesão a uma entidade 
fechada de previdência privada já existente.

Art. 17. A ETAV sujeitar-se-á a supervisão do 
Minis tério dos Transportes e à fiscalização da Con-
troladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da 
União.

Art. 18. Aplica-se à ETAV o disposto na Lei nº 
10.973, de 2 de dezembro de 2004.

Art. 19. Fica a União, a critério do Ministro de 
Estado da Fazenda, autorizada a renegociar as ope-
rações de crédito firmadas com o BNDES, respeitada 
a equivalência econômi ca, visando a compatibilizar 
seu fluxo de caixa ao da operação de financiamento a 
projetos de investimento de que trata esta Lei.

Art. 20. Nas hipóteses em que for admitida a re-
negociação de créditos entre a União e o BNDES, os 
valores rene gociados deverão ter a mesma remunera-
ção da dívida original nos seguintes casos:

I – renegociações de operações de cré-
dito da União com o BNDES que envolvam o 
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pagamento por meio da dação em pa gamento 
de créditos do BNDES contra a BNDES Par-
ticipações S.A. – BNDESPAR, consoante o 
disposto no § 4º do art. 1º da Lei nº 11.948, 
de 16 de junho de 2009; e

II – renegociações de operações de cré-
dito previstas no art. 19 desta Lei.

Parágrafo único. Para fins deste artigo, as dívi-
das originais e os novos créditos detidos pela União 
contra a BNDESPAR ou contra o BNDES deverão ser 
considerados pelo seu valor de face.

Art. 21. Fica a União autorizada a garantir o finan-
ciamento de até R$20.000.000.000,00 (vinte bilhões 
de reais), atualizados pela variação do Índice Nacional 
de Preços ao Con sumidor Amplo – IPCA acumulada 
a partir da data base de dezem bro de 2008, entre o 
BNDES e o concessionário que irá explorar o Trem de 
Alta Velocidade – TAV, no trecho entre os Municípios 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a Cam-
pinas, Esta do de São Paulo.

§ 1° A garantia de que trata o caput está 
condiciona da ao oferecimento de contragarantia em 
valor igual ou superi or e a adimplência do concessio-
nário que a pleitear, relativa mente a suas obrigações 
com a União e as entidades por ela controladas.

§ 2° As contragarantias mencionadas no § 1° po-
derão consistir nas ações da sociedade de propósito 
específico que celebrar o contrato de concessão do 
TAV referido no caput com o poder concedente, bem 
como na vinculação das receitas da concessão.

§ 3° Caberá ao Ministério da Fazenda analisar as 
contragarantias de que tratam as §§ 1° e 2°.

Art. 22. Fica a União autorizada a conce-
der subvenção econômica ao BNDES, limitada a 
R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), sob a 
modalidade de equalização de taxas de juros, em 
operações de financiamento destinadas ao TAV referi-
do no art. 21.

§ 1° A autorização de que trata o caput fica 
condi cionada a verificação de que a receita bruta 
do TAV referido no art. 21, entre o 1° (primeiro) e 
o 5° (quinto) ou entre o 6° (sexto) e o 10° (décimo) 
ano de operação, seja inferior aquela apresentada 
na proposta economico-financeira do vence dor da 
licitação de concessão do TAV ou aquela projetada 
nos estudos apresentados pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres – ANTT em sede da re-
ferida licitação, o que for menor, devendo o Ministro 
da Fazenda encaminhar, ao final de cada se mestre, 
ao Congresso Nacional relatório indicando o valor 
efe tivamente subvencionado e as razões técnicas e 
econômico-financeiras que levaram às divergências 

entre as projeções de receitas e os valores que estão 
sendo efetivamente obtidos.

§ 2° A equalização de juros de que trata o caput 
cor responderá à diferença entre o encargo do mutu-
ário final e a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, 
acrescida de 1% (um por cento).

§ 3° A subvenção de que trata o caput será rea-
lizada por meio de dotações específicas consignadas 
no orçamento ge ral da União.

§ 4° O valor da subvenção de que trata o caput 
poderá ser atualizado pela variação acumulada do Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 
a partir da data base de de zembro de 2008.

§ 5° Cabe ao Ministério da Fazenda disciplinar 
as demais condições para a concessão da subvenção 
econômica de que trata este artigo, entre elas a defini-
ção da metodologia para o seu pagamento.

Art. 23. Fica a União, a critério do Ministro de Es-
tado da Fazenda, autorizada a abater, até o limite de 
R$20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais), parte do 
saldo de vedor de operações de crédito firmadas com 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, em contrapartida às provisões para 
crédito de liquidação duvidosa registradas por aquele 
Banco, relativas a financiamento concedido a inves-
timentos em infraestrutura do País.

§ 1° O disposto no caput aplica-se apenas a 
financia mento concedido a partir da data de publicação 
desta Lei, cujo provisionamento decorrente de perda no 
valor esperado de rea lização dos créditos resulte em 
queda do patrimônio de referência, conforme definição 
dada pelo Conselho Monetário Nacio nal, de no mínimo 
R$8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais).

§ 2º O abatimento de que trata o caput deverá 
ser su ficiente para compensar até 90% (noventa por 
canto) das perdas sobre o valor provisionado pelo BN-
DES para as operações de fi nanciamento a projetos 
de investimento.

Art. 24. O BNDES restituirá à União os valores 
que venha a recuperar relativos ao crédito objeto do 
provisiona mento, deduzidos os tributos eventualmente 
incidentes, até a compensação integral do abatimento 
referido no art. 23, deven do adotar todas as providên-
cias legais para recuperação do crédito, inclusive exe-
cutar as garantias do tomador vinculadas à operação, 
até a sua exaustão.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:
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2 
REQUERIMENTO Nº 280, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 280, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 561, de 2009, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária (fiscalização de 
contratos de obras e serviços de engenharia, 
arquitetura e agronomia).

3 
REQUERIMENTO Nº 281, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 281, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 606, de 2007, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricul-
tura e Reforma Agrária (alterações no Fundo 
Nacional de Meio Ambiente).

4 
REQUERIMENTO Nº 282, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 282, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 632, de 2007, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária (benefícios fiscais 
a setores exportadores).

5 
REQUERIMENTO Nº 285, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 285, de 2011, de autoria do Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 204, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho ini-

cial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Constituição, Justiça e Cidadania (promoções 
na carreira militar).

6 
REQUERIMENTO Nº 298, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 298, de 2011, de autoria do Sena-
dor Wellington Dias, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 4, 
de 2009, com o Projeto de Lei do Senado nº 
94, de 2011, por regularem a mesma maté-
ria (institui o dia 13 de março, dia da Batalha 
do Jenipapo, no calendário das efemérides 
nacionais).

7 
REQUERIMENTO Nº 299, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 299, de 2011, de autoria do Sena-
dor Humberto Costa, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2011, além 
das Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Sociais (altera o Código Penal).

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Requerimento nº 409, de 2011.

Requeremos, nos termos do art. 199 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a realização de 
sessão especial no dia 23 de maio, de 2011, destinada 
a homenagear os 70 anos da instalação da Justiça do 
Trabalho do Brasil.

Os Srs. Senadores que estão de acordo perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. 
A matéria será anexada ao processado do Re-

querimento nº 392, de 2011.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O parecer lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa o Senador Antonio Car-
los Valadares para integrar, como Suplente, a Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, nos termos do 
Ofício nº 48/2011-GLDBAG, da Liderança do Bloco 
de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 48/2011 – GLDBAG

Brasília, 13 de abril de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Antonio 

Carlos Valadares como membro suplente na Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte –CE, em vaga desti-
nada ao bloco de Apoio ao Governo.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do 
Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 51/2011 – GLDBAG

Brasília, 15 de abril de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Lin-

dbergh Farias como membro suplente na Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE, 
em substituição ao Senador Walter Pinheiro, em vaga 
destinada ao Bloco de Apoio do Governo.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do 
Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Será feita a substituição solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 23, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, comunicando a deliberação pela prejudicia-
lidade do Projeto de Lei do Senado nº 126, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 23/11 – Presidência/CCJ

Brasília, 6 de abril de 2011

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 prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 
126, de 2010, que “Altera o Código Penal para tipificar 
separadamente o estupro e o atentado violento ao pu-
dor”, de autoria do Senador Marcelo Crivella.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideraçõers.

Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presiden-
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A matéria será incluída em Ordem do Dia 
oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada, 
nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 
2, de 2011, da Liderança do PSB, o Senador Rodrigo 
Rollemberg para integrar o Conselho da Comenda de 
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

É o seguinte o Ofício:

GSACV Of. Interno nº 2/2010

Brasília-DF, 13 de abril de 2011

Assunto: Indicação de representante para a compo-
sição do Conselho da Comenda de Direitos Humanos 
Dom Hélder Câmara (Ofício nº 1.138/2011).

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do 

presente para indicar o Senador Rodrigo Rollemberg 
para representar o Partido Socialista Brasileiro – PSB 
na composição do Conselho da Comenda de Direitos 
Humanos Hélder Câmara.

Sendo o que tenho para o momento, aproveito 
para elevar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos Va-
ladares, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa, nos termos do Ofício 
nº 2, de 2011, da Liderança do PSB, o Senador Ro-
drigo Rollemberg para integrar o Conselho do Diploma 
José Ermínio de Moraes.

É o seguinte o Ofício:

GSACV Of. Interno nº 3/2011

Brasília-DF, 13 de abril de 2011

Assunto: Indicação de representante para a composi-
ção do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes 
(Ofício nº 1.128/2011).

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do 

presente para indicar o Senador Rodrigo Rollemberg 
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para representar o Partido Socialista Brasileiro – PSB 
na composição do Conselho do Diploma José Ermí-
rio de Moraes.

Sendo o que tenho para o momento, aproveito 
para elevar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente, –  Senador Antonio Carlos 
Valadares, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa, nos termos do Ofício 
nº 4, de 2011, da Liderança do PSB, a Senadora Lídi-
ce da Mata para compor o Programa Senado Jovem 
Brasileiro.

É o seguinte o Ofício:

 
GSACV Of. Interno nº 4/2011

Brasília-DF, 13 de abril de 2011

Assunto: Indicação de representante para a compo-
sição do Programa Senado Jovem Brasileiro.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do 

presente para indicar a Senadora Lídice da Mata 
para representar o Partido Socialista Brasileiro –  
PSB na composição do Programa Senado Jovem 
Brasileiro.

Sendo o que tenho para o momento, aproveito 
para elevar os votos de estimação e consideração.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos Va-
ladares, Líder do PSB. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 44, 46, 
47, 48, 49, 52, 53 e 54, de 2011, do Presidente da Co-
missão de Assuntos Econômicos, comunicando que 
foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão 
técnico do inteiro teor dos Avisos nºs 24, 28, 29, 31, 
33, 32, 8 e 11, de 2011, respectivamente, e recomen-
dando seus arquivamentos.

São os seguintes os Ofícios:

 
OF. 44/2011/CAE

Brasília, 16 de marco de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 5ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assun-
tos Econômicos, realizada em 16 de marco, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 24 de 2011 (n° 
131-Seses-TCU-Plenário), de 9 de fevereiro de 2011, 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia 
do Acórdão proferido nos autos do processo n° TC-022

.026/2010-0, pelo Plenário daquela Corte, na Sessão 
Ordinária de 9/2/2011, bem como do Relatório e do 
Voto que o fundamentam. O Acórdão em questão é re-
ferente ao acompanhamento da aplicação dos recursos 
decorrentes da operação de crédito autorizada pela 
Resolução n° 35 de 2010 desta Casa. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio 
do OF. CAE n° 02/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio Do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

 
OF. 46/2011/CAE

Brasília, 16 de março de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 5ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assun-
tos Econômicos, realizada em 16 de março, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso n° 28 de 2011 
(n° 154-Seses-TCU-Plenário), de 16 de fevereiro de 
2011, do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo n° 
TC-029.600/2009-5, pelo Plenário daquela Corte, na 
Sessão Ordinária de 16/2/2011, bem como do Rela-
tório e do Voto que o fundamentam. O Acórdão em 
questão é referente ao acompanhamento da opera-
ção de crédito autorizada pela Resolução n° 52 de 
2009 desta Casa. O expediente foi encaminhado 
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE n° 
2/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio Do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

 
OF. 47/2011/CAE

Brasília, 16 de marco de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 5ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de As-
suntos Econômicos, realizada em 16 de marco, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 29 de 
2011 (n° 156-Seses-TCU-Plenário), de 16 de feverei-
ro de 2011, do Tribunal de Contas da encaminhando 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
n° TC-029.607/2009-6, pelo Plenário daquela Cor-
te, na Sessão Ordinária de 16/2/2011, bem como 
do Relatório e do Voto que o fundamentam. O Acór-
dão em questão é referente ao acompanhamento da 
operação de crédito autorizada pela Resolução n° 44 
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de 2009 desta Casa. O expediente foi encaminhado 
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE n° 
02/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria devera ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio Do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

 
OF. 48/2011/CAE

Brasília, 16 de março de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 5ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assun-
tos Econômicos, realizada em 16 de março, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso n° 31 de 2011 (n° 
60/GMF, na origem), de 28 de fevereiro de 2011, do Mi-
nistério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento 
ao art. 41 da Resolução do Senado Federal n° 43/01, 
relatório contendo as características das operações 
de crédito analisadas no âmbito daquele Ministério 
no mês de janeiro de 2011, tabela demonstrativa da 
Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito 
Federal, e a relação entre a Dívida Consolidada Líqui-
da e a Receita Corrente Líquida dos Municípios. O ex-
pediente foi encaminhado aos membros da Comissão 
por meio do OF. CAE n° 2/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF. 49/2011/CAE

Brasília, 16 de marco de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 5ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assun-
tos Econômicos, realizada em 16 de marco, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso n° 33 de 2011 (n° 
226-Seses-TCU-Plenário), de 23 de fevereiro de 2011, 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia 
do Acórdão proferido nos autos do processo n° TC-029
.597/2009-8, pelo Plenário daquela Corte, na Sessão 
Ordinária de 23-2-2011, bem como do Relatório e do 
Voto que o fundamentam. O Acórdão em questão é 
referente ao acompanhamento da operação de crédito 
autorizada pela Resolução nº 49 de 2009 desta Casa. 
O expediente foi encaminhado aos membros da Co-
missão por meio do OF. CAE n° 2/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF. 52/2011/CAE

Brasília, 16 de março de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 6ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 22 de março, foi dado co-
nhecimento à Comissão do Aviso n° 32 de 2011 (n° 
56-Seses-TCU-Plenário), de 26 de janeiro de 2011, do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do 
Acórdão proferido nos autos do processo n° TC-001
.918/1996-6, pelo Plenário daquela Corte, na Sessão 
Ordinária de 26-1-2011, bem como do Relatório e do 
Voto que o fundamentam. O Acórdão em questão é 
referente à auditoria realizada na área de fiscalização 
do Banco Central do Brasil no ano de 1996 e contém 
orientações às unidades técnicas daquele Tribunal de 
procedimentos nos processos cuja instrução dependa 
de acesso a informações protegidas por sigilo bancário. 
O expediente foi encaminhado aos membros da Co-
missão por meio do OF. CAE n° 4/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

 
OF. 53/2011/CAE

Brasília, 22 de marco de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 

6ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, realizada em 22 de março, foi dado conhecimento 
à Comissão do Aviso nº 8 de 2011 (nº 32/MF), de 31 de 
janeiro de 2011, do Ministério da Fazenda, encaminhan-
do, em cumprimento ao art. 4º da Resolução do Senado 
Federal nº 20/04, relatório sobre o Programa de Recom-
pras de Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal Ex-
terna Brasileira dentro das Operações de Administração 
de Passivo realizadas pela União ao longo de 2010. O 
expediente foi encaminhado aos membros da Comissão 
por meio do OF. CAE nº 04/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF. 53/2011/CAE

Brasília, 22 de março de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 6ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 22 de março, foi dado co-

11451 - 1.indd   11273 18/04/2011   12:20:53

ABRIL 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL366



11274 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2011

nhecimento à Comissão do Aviso nº 11 de 2011 (nº 
26/MF), de 24 de janeiro de 2011, do Ministério da Fa-
zenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 4º da 
Resolução do Senado Federal nº 20/04, relatório sobre 
as emissões de títulos da República no período de 1º 
de outubro a 31 e dezembro de 2010. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio 
do OF. CAE nº 04/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Os Avisos nºs 8, 11, 24, 28, 29, 31, 32 e 33, 
de 2011, vão ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa as Senadoras Marta 
Suplicy, Angela Portela, Vanessa Grazziotin, como 
titulares; e a Senadora Lídice da Mata e o Senador 
Cristovam Buarque, como suplentes, para integrar a 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos 
do Requerimento nº 226, de 2011, destinada a investi-
gar o tráfico nacional e internacional de pessoas, nos 
termos do Ofício nº 50, de 2011, da Liderança do PT 
e do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

 
Ofício n° 50/2011 – GLDBAG

Brasília, 13 de abril de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela 

abaixo, os Senadores representantes do Bloco de Apoio 
ao Governo para integrarem, na qualidade de titulares e 
suplentes, a Comissão Parlamentar de Inquérito – Tráfico 
Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil. 

– Senador Humberto Costa, Líder do PT e do 
Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa o Senador Randol-
fe Rodrigues, como titular, para integrar a Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Re-
querimento nº 226, de 2011, destinada a investigar o 
tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil, 

nos termos do Ofício nº 159/2011, da Liderança do 
PSOL, em vaga cedida pelo PTB.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 80/2011/GLPTB

Brasília, 13 de abril de 2011

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção 

ao Ofício nº 364/2011-SF, comunico a Vossa Excelên-
cia que o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB cedeu, 
provisoriamente, ao Partido Socialista e Liberdade – 
PSOL, uma vaga de titular na Comissão Parlamentar 
de Inquérito, destinada a investigar o Tráfico Nacional 
e Internacional de Pessoas no Brasil. Destinada ao 
Senador Randolfe Rodrigues.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração.

Senador Gim Argello, Líder do PTB.

 
Ofício SF/GSMB nº 159/2011

Brasília, 13 de abril de 2011

Assunto: Indicação de membro em CPI

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, tendo em vista 

o disposto no ofício do Líder do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB, Senador Gim Argello, em anexo, cedendo 
a vaga de titular na Comissão Parlamentar de Inquérito, 
criada pelo Requerimento nº 226, de 2011, destinada a 
investigar o tráfico nacional e internacional de pessoas 
no Brasil, suas causas, consequências, rotas e respon-
sáveis, no período de 2003 e 2011, compreendido na 
vigência da convenção de Palermo, ao Partido Socia-
lismo e Liberdade – PSOL, indico o Senador Randolfe 
Rodrigues para integrar a referida Comissão.

Atenciosamente, – Senadora Marinor Brito, Lí-
der do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
Ofício nº 74/2011-GSANEV

Brasília, 13 de abril de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para comunicar que, embora tenha registrado minha 
presença, em Plenário na Sessão de ontem, dia 12 de 
abril, não pude participar da votação nominal ocorrida 
uma vez que tive que permanecer em meu gabinete, 
analisando, com outros senadores, parecer por mim 
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elaborado para a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 11, de 2011, parecer esse que foi proferido na reu-
nião de hoje da CCJ.

Renovo a Vossa Excelência protestos de elevada 
estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Aércio Neves.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa o Senador Paulo Bauer, 
como membro suplente, para integrar a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em vaga 
destinada ao Partido da Social Democracia Brasileira – 
(PSDB), de conformidade com o Ofício nº 93/11-GLP-
SDB, da Liderança do Partido no Senado Federal.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 93/11-GLPSDB

Brasília, 13 de abril de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Paulo 

Bauer para integrar, como suplente, a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentais Públicos e Fiscalização, em 
vaga destinada ao PSDB – Partido da Social Demo-
cracia Brasileira.

Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa o Deputado Andre 
Vargas, em substituição ao Deputado Weliton Prado, 
como membro titular, para integrar a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, de 
conformidade com o Ofício nº 055/GAB, da Liderança 
do PT na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 55/GAB

Brasília, 13 de abril de 2011

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

para indicar o Deputado André Vargas (PT/PR) como 
membro titular da Comissão Mista de Planos Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização (CMO), em substituição ao 
Deputado Weliton Prado (PT/MG).

Atenciosamente, – Deputado Paulo Teixeira, 
Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa o Deputado Weliton 
Prado, em substituição à Deputada Dalva Figueiredo, 
como membro suplente, para integrar a Comissão Mis-

ta de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, de 
conformidade com o Ofício nº 056/GAB, da Liderança 
do PT na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

OF. Nº 56/GAB

Brasília, 13 de abril de 2011

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-e a Vossa Excelência, 

para indicar o Deputado Weliton Prado (PT/MG) como 
membro Suplente da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização (CMO), em substituição 
a Deputada Dalva Figueiredo (PT/AP).

Atenciosamente, – Deputado Paulo Teixeira, 
Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. N° 26/2011 – CRE/PRES 

Brasília, 13 de abril de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 89, inciso IV, do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que designei os seguintes Senadores para compor 
a Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa 
de Fronteira, composta por oito membros titulares e 
igual número de suplentes:

Atenciosamente, – Senador Fernando Collor, 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 165, DE 2011

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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 17 da Lei nº 9.656, de 3 de junho 

de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 17. A inclusão como contratado, 
referenciado ou credenciado, por operadoras 
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º 
do art. 1º desta Lei, de qualquer prestador de 
serviço ou profissional de saúde, implica com-
promisso para com os consumidores quanto à 
sua manutenção como tal ao longo da vigência 
dos contratos.

 § 1º É facultada a substituição de pres-
tador de serviço de saúde, desde que por ou-
tro equivalente e mediante comunicação aos 
titulares dos planos afetados pela substituição 
e à ANS com cento e oitenta dias de antece-
dência, ressalvados desse prazo mínimo os 
casos decorrentes de rescisão por fraude, 
infração das normas sanitárias e fiscais em 
vigor, e casos excepcionais, mediante auto-
rização da ANS. 

 § 2º Na hipótese da substituição de es-
tabelecimento hospitalar por vontade da ope-
radora durante o período de internação de 
beneficiário, o estabelecimento obriga-se a 
manter a internação e a operadora a pagar 
as despesas até a alta hospitalar a critério 
médico, na forma do contrato. 

 ..............................................................  
§ 4º Em caso de redimensionamento da 

rede de serviços de saúde por redução, as 
empresas deverão solicitar à ANS autorização 
expressa para tanto, informando: 

 ..............................................................  
III – impacto sobre a massa assistida, 

a partir de parâmetros definidos pela ANS, 
inclusive correlacionando a necessidade de 
leitos hospitalares e a capacidade operacional 
remanescente; 

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º O art. 18 da Lei nº 9.656, de 3 de junho 
de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória 

nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 18. A aceitação, por parte de qual-
quer prestador de serviço ou profissional de 
saúde, da condição de contratado, credenciado, 
referenciado ou cooperado de uma operado-
ra de produtos de que tratam o inciso I e o § 
1º do art. 1º desta Lei, implicará as seguintes 
obrigações e direitos: 

 ..............................................................
IV – a vedação ao desligamento de pro-

fissional de saúde, feito pela operadora, exceto 
por decisão motivada e justa, garantindo-se o 
direito de ampla defesa e do contraditório no 
processo administrativo de desligamento;

V – a comunicação, com antecedência 
mínima de cento e oitenta dias, da decisão 
de desligamento voluntário do profissional de 
saúde à operadora a qual está vinculado; e a 
disponibilização dos dados clínicos em seu 
poder aos seus pacientes, a qualquer tem-
po, a fim de garantir-lhes a continuidade do 
tratamento;

VI – a informação aos titulares, por parte 
da operadora, dos desligamentos de presta-
dores de serviço ou de profissionais de saú-
de, atendo-se aos prazos previstos nesta Lei, 
respeitando-se, em qualquer caso, o prazo 
mínimo de cento e oitenta dias. 

§ 1º Os prestadores de serviço ou profis-
sionais de saúde não poderão manter contrato, 
credenciamento ou referenciamento com ope-
radoras que não tiverem registros para funcio-
namento e comercialização conforme previsto 
nesta Lei, sob pena de responsabilidade por 
atividade irregular. 

§ 2º A vedação de que trata o inciso IV 
aplica-se também às pessoas jurídicas com-
postas por no máximo dois sócios, sendo um 
deles obrigatoriamente profissional de saúde, 
constituídas com o objetivo de prestação de 
serviços de assistência à saúde, desde que 
estes não sejam executados por terceiros.” 
(NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no prazo de cento 
e oitenta dias a contar da data da sua publicação.

Justificação

O descredenciamento de prestadores de ser-
viços e de profissionais de saúde é, reiteradamente, 
uma das principais reclamações dos cerca de 45 mi-
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lhões de brasileiros que são beneficiários de planos 
privados de saúde. 

De acordo com o Conselho Regional de Medici-
na do Estado de São Paulo (CREMESP) e o Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), no docu-
mento intitulado Planos de Saúde: nove anos após a 
Lei 9.656/98, publicado em junho de 2007, em regra o 
descredenciamento ocorre após os planos verificarem 
que determinado profissional está prescrevendo mais 
procedimentos do que a operadora considera adequa-
do. A justificativa oficial para o descredenciamento é, 
contudo, sempre de cunho administrativo.

Assim, desde a criação da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), em 2000, o Cremesp e o 
Conselho Federal de Medicina (CFM) têm chamado 
a atenção sobre a necessidade de o órgão regulador 
tratar das relações entre os planos de saúde e seus 
prestadores de serviço, em especial os médicos.

Nesse sentido, uma deliberação do CFM – a Re-
solução nº 1.616, publicada em 10 de abril de 2001, 
alterada pela Resolução nº 1.852, de 15 de setembro 
de 2008 – proibiu o descredenciamento de médicos 
pelas operadoras, quando feito unilateralmente e sem 
justa causa. No entanto, os Conselhos de Medicina têm 
atuação limitada na solução desse tipo de problema, 
que constitui atribuição da ANS, por força do art. 4º, 
IV, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.

De fato, somente quatro anos depois de sua 
criação é que a ANS criou um mecanismo para regu-
lamentar a relação entre operadoras e prestadores de 
serviços – a chamada “contratualização” – definida na 
Resolução Normativa (RN) nº 71, de 17 de março de 
2004. Porém, a medida não teve o impacto esperado 
no sentido de minimizar os problemas, permanecendo 
conflituosa a relação entre profissionais e operadoras 
de planos privados de saúde.

Ressalte-se, contudo, que o maior prejudicado 
nesse embate é o paciente-beneficiário, que pode ter o 
seu tratamento de saúde interrompido ou perder o aces-
so a um profissional ou serviço de sua confiança. 

Por essas razões, apresentamos o presente pro-
jeto de lei, que objetiva dar maior estabilidade às redes 
de prestadores de serviços das operadoras de planos 
privados de assistência á saúde, incluindo serviços e 
profissionais de saúde – não apenas médicos –, por 
intermédio das seguintes medidas:

– reforçar o compromisso existente entre prestadores 
de serviço, profissionais, operadoras de planos 
de saúde e os consumidores; 

– reduzir as possibilidades de descredenciamento 
de prestadores de serviço e de profissionais de 
saúde; 

– aumentar o prazo necessário para a comunicação 
ao titular do plano de saúde afetado por altera-
ções, sejam elas de prestadores de serviços ou 
de profissionais de saúde;

– obrigar que quaisquer alterações na rede de presta-
dores de serviços ou de profissionais de saúde, 
tais como clínicas, laboratórios, ambulatórios 
e médicos, entre outros – e não somente hos-
pitais, como contempla a lei em vigor –, sejam 
devidamente comunicadas aos titulares dos pla-
nos afetados, e substituídos por outros serviços 
equivalentes;

– vincular qualquer redução da rede de serviços de 
saúde – e não apenas da rede hospitalar – à 
autorização expressa da ANS, mediante parâ-
metros definidos;

– estabelecer que o desligamento do profissional de 
saúde, pela operadora, seja obrigatoriamente 
motivado, justo e executado mediante processo 
administrativo, com observância plena dos direi-
tos à ampla defesa e ao contraditório, no intuito 
de evitar abusos prejudiciais ao profissional e 
aos beneficiários; 

– instituir prazo para que o profissional de saúde que 
praticar desligamento voluntário comunique à 
operadora a sua intenção, e esta aos titulares de 
planos afetados pela mudança, com a finalidade 
de garantir a continuidade do tratamento. 

Estamos convencidos da efetividade dessas medi-
das, há muito requeridas por associações de proteção 
ao consumidor e pelas organizações representativas 
dos profissionais de saúde, que seguramente benefi-
ciarão milhões de consumidores de planos privados 
de assistência à saúde.

Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Texto compilado

Dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde.

 O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:
....................................................................................

 Art. 17. A inclusão como contratados, referen-
ciados ou credenciados dos produtos de que tratam 
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de qualquer en-
tidade hospitalar, implica compromisso para com os 
consumidores quanto à sua manutenção ao longo da 
vigência dos contratos. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
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 § 1o É facultada a substituição de entidade hos-
pitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde 
que por outro equivalente e mediante comunicação 
aos consumidores e à ANS com trinta dias de ante-
cedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos 
decorrentes de rescisão por fraude ou infração das 
normas sanitárias e fiscais em vigor. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 § 2o Na hipótese de a substituição do estabele-
cimento hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer por 
vontade da operadora durante período de internação 
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a man-
ter a internação e a operadora, a pagar as despesas 
até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do 
contrato. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

 § 3o Excetuam-se do previsto no § 2o os casos 
de substituição do estabelecimento hospitalar por in-
fração às normas sanitárias em vigor, durante perí-
odo de internação, quando a operadora arcará com 
a responsabilidade pela transferência imediata para 
outro estabelecimento equivalente, garantindo a con-
tinuação da assistência, sem ônus adicional para o 
consumidor. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001)

 § 4o Em caso de redimensionamento da rede 
hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à 
ANS autorização expressa para tanto, informando: (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 I - nome da entidade a ser excluída; (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 II - capacidade operacional a ser reduzida com 
a exclusão; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001)

 III - impacto sobre a massa assistida, a partir 
de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando 
a necessidade de leitos e a capacidade operacional 
restante; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001)

 IV - justificativa para a decisão, observando a 
obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de 
qualidade equivalente e sem ônus adicional para o 
consumidor. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001)

 Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer pres-
tador de serviço ou profissional de saúde, da condição 
de contratado ou credenciado de uma operadora de 
planos ou seguros privados de assistência à saúde, 
impõe-lhe as seguintes obrigações e direitos: 

 Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer pres-
tador de serviço ou profissional de saúde, da condição 
de contratado, credenciado ou cooperado de uma ope-
radora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o 

do art. 1o desta Lei, implicará as seguintes obrigações 
e direitos: (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

 I – o consumidor de determinada operadora, em 
nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto ou alegação, 
pode ser discriminado ou atendido de forma distinta 
daquela dispensada aos clientes vinculados a outra 
operadora ou plano;

 II – a marcação de consultas, exames e quais-
quer outros procedimentos deve ser feita de forma a 
atender às necessidades dos consumidores, privile-
giando os casos de emergência ou urgência, assim 
como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos 
de idade, as gestantes, lactantes, lactentes e crianças 
até cinco anos;

 III – a manutenção de relacionamento de con-
tratação ou credenciamento com quantas operado-
ras de planos ou seguros privados de assistência à 
saúde desejar, sendo expressamente vedado impor 
contratos de exclusividade ou de restrição à atividade 
profissional. 

 III – a manutenção de relacionamento de con-
tratação, credenciamento ou referenciamento com nú-
mero ilimitado de operadoras, sendo expressamente 
vedado às operadoras, independente de sua natureza 
jurídica constitutiva, impor contratos de exclusividade 
ou de restrição à atividade profissional. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 
1999, os prestadores de serviço ou profissionais de 
saúde não poderão manter contrato, credenciamento 
ou referenciamento com operadoras que não tiverem 
registros para funcionamento e comercialização con-
forme previsto nesta Lei, sob pena de responsabilidade 
por atividade irregular. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 2001)
....................................................................................

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2011

Altera o art. 136 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, para agravar as penas do crime de 
maus-tratos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 136 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Maus-tratos

Art. 136.  ................................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 3 

(três) anos.
§ 1º  .......................................................
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Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) 
anos.

§ 2º Se do fato resulta lesão corporal de 
natureza gravíssima:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 
anos.

§ 3º Se resulta a morte:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) 

anos.
§ 4º Aumenta-se a pena de 1/3 (um ter-

ço), se ocorrer qualquer das hipóteses do art. 
121, § 4º.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A presente proposição pretende agravar as penas 
previstas para o crime de maus-tratos com o objetivo 
de punir com mais severidade babás, enfermeiras, 
professores e demais cuidadores.

É que desde a edição do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990) até a exposição de menor a simples vexame 
ou constrangimento passou a ser apenada com maior 
rigor pela legislação penal. Diante das penas irrisórias 
previstas para os maus-tratos também temos notícia 
do enquadramento de babás no tipo da tortura, com 
penas reclusivas de dois a oito anos, como procedeu 
a 11ª Vara Criminal do Rio de Janeiro na ação penal 
contra Adriana da Rosa Flores, o que também não é 
recomendável.

Acreditamos que com o presente projeto de lei 
corrigiremos essas iniquidades, razão pela qual bus-
camos o apoio de nossos Nobres Pares para alterar a 
redação do art. 136 do Código Penal.

Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI No 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Texto compilado

                              Código Penal.

 O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte lei:
....................................................................................

Maus-tratos
Art. 136 – Expor a perigo a vida ou a saúde de 

pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para 
fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer 
privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, 

quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, 
quer abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou 
multa.

§ 1º – Se do fato resulta lesão corporal de na-
tureza grave:

Pena – reclusão, de um a quatro anos.
§ 2º – Se resulta a morte:
Pena – reclusão, de quatro a doze anos.
§ 3º – Aumenta-se a pena de um terço, se o cri-

me é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) 
anos. (Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990)
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 167, DE 2011 

Altera o inciso III, do art. 18 da Lei nº 
4.380, de 21 de agosto de 1964, para retirar 
a exigência de valores máximos de financia-
mento e de aquisição de imóveis no âmbito 
do Sistema Financeiro da Habitação. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O inciso III, do art. 18 da Lei nº 4.380, de 

21 de agosto de 1964, passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

“Art. 18.   ................................................
............................................................ 

III – estabelecer as condições gerais a que deve-
rão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro da 
Habitação quanto a garantias, juros, prazos e limites de 
risco no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 

 .................................................... ” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

A classe média ainda sofre muitas restrições para 
adquirir a casa própria. Existem barreiras inexplicáveis 
que dificultam imensamente a contratação de um fi-
nanciamento mais justo, que permita o acesso de uma 
significativa parcela da população à moradia, por meio 
de suas próprias condições de renda. 

Em vários municípios brasileiros o valor dos imó-
veis apresenta preços de mercado muito acima da 
média nacional, alijando seus cidadãos, muitos apre-
sentando boa renda e colocação de destaque do mer-
cado de trabalho, de oportunidades importantes no 
sentido de garantir seu bem-estar e obter seu próprio 
imóvel. As condições de financiamento poderiam ser 
a saída para essas pessoas, mas, infelizmente, algu-
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mas regras não contribuem para a solução desse pro-
blema. A principal delas é o limite estabelecido para 
os valores de financiamento e de aquisição dos imó-
veis financiados no âmbito do Sistema Financeiro da 
Habitação. Tais limites praticamente impossibilitam a 
aquisição de imóveis em cidades como Brasília e São 
Paulo, cujos valores superam o máximo permitido pe-
las regras, atualmente estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional. 

Compartilhamos da visão de que se trata de uma 
exigência absurda, uma vez que o mais importante na 
contratação de um financiamento é a comprovação do 
pretenso comprador de não possui outro imóvel, que a 
aquisição será destinada à sua moradia e que ele deve 
demonstrar, segundo as rigorosas regras já estabeleci-
das, que possui capacidade de pagamento dos valores 
contratados. Tais exigências já são mais que suficientes 
para prover o mercado de segurança e oferecer oportu-
nidades justas a quem possui renda para tal. 

Por isso, propomos que seja retirada a atribuição 
ao Conselho Monetário Nacional para estabelecer va-
lores máximos de financiamento e de aquisição dos 
imóveis financiados no âmbito do Sistema Financeiro da 
Habitação. As demais atribuições ficariam preservadas 
e, tal como argumentamos, já são consideravelmente 
adequadas para preservar a higidez do mercado de 
financiamento habitacional. 

São esses os argumentos centrais que consubs-
tanciam o projeto de lei ora proposto e que deixam 
claro seu amplo alcance social. 

Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964

Parte mantida pelo Congresso Nacional 

Institui a correção monetária nos con-
tratos imobiliários de interêsse social, o 
sistema financeiro para aquisição da casa 
própria, cria o Banco Nacional da Habitação 
(BNH), e Sociedades de Crédito Imobiliário, 
as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo e dá outras provi-
dências. 

....................................................................................
Art. 18. Compete ao Banco Nacional da Habi-

tação: 
I – autorizar e fiscalizar o funcionamento das so-

ciedades de crédito imobiliário; 
II – fixar as condições gerais quanto a limites, 

prazos, retiradas, juros e seguro obrigatório das contas 
de depósito no sistema financeiro da habitação; 

III – estabelecer as condições gerais a que deve-
rão satisfazer as aplicações do sistema financeiro da 
habitação quanto a limites de risco, prazo, condições 
de pagamento, seguro, juros e garantias; 

III – estabelecer as condições gerais a que deve-
rão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro da 
Habitação quanto a garantias, juros, prazos, limites de 
risco e valores máximos de financiamento e de aqui-
sição dos imóveis financiados no âmbito do Sistema 
Financeiro da Habitação. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.197-43, de 2001) 

IV – fixar os limites, em relação ao capital e re-
servas, dos depósitos recebidos e dos empréstimos 
tomados pelas Sociedades de Crédito Imobiliário; 

V – fixar os limites mínimos de diversificações de 
aplicações a serem observados pelas entidades inte-
grantes do sistema financeiro da habitação; 

VI – fixar os limites de emissão e as condições 
de colocação, vencimento e juros das Letras Imobili-
árias, bem como as condições dos seguros de suas 
emissões; 

VII – fixar as condições e os prêmios dos segu-
ros de depósitos e de aplicações a que serão obriga-
das as entidades integrantes do sistema financeiro 
da habitação; 

VIII – fixar as condições gerais de operação da 
sua carteira de redesconto das aplicações do sistema 
financeiro da habitação; 

IX – determinar as condições em que a rêde se-
guradora privada nacional operará nas várias modali-
dades de seguro previstas na presente lei; 

X -(Vetado); 
XI – exercer as demais atribuições previstas nes-

ta lei. 
Parágrafo único No exercício de suas atribuições, 

o Banco Nacional da Habitação obedecerá aos limites 
globais e as condições gerais fixadas pelo Conselho 
da Superintendência da Moeda e do Crédito, com o 
objetivo de subordinar o sistema financeiro de habita-
ção à política financeira, monetária e econômica em 
execução pelo Governo Federal.
....................................................................................

(À Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo e a de Assuntos Economicos, 
cabendo a última decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/
PCdoB – CE) – A proposta de emenda à Constitui-
ção que acaba de ser lida está sujeita às disposições 
constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento 
Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 110 
a 114, de 2011, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente 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 (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Esgotou-se, ontem, o prazo previsto no art. 
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que te-
nha sido interposto recurso, no sentido da apreciação 
pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 481, de 
2009, do Senador Cristovam Buarque, que determina 
a instalação de quadras esportivas e locais apropria-
dos para a prática dos esportes olímpicos nas escolas 
da educação básica.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai 
à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu do Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União, 
no exercício da Presidência, o Aviso nº 280-GP/TCU, 
de 2011, na origem, que comunica ao Congresso Na-
cional o recebimento do Ofício nº 197-CN, que enca-
minhou os Relatórios de Contas Públicas relativas ao 
exercício de 2010 de órgãos que menciona. 

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 14 de abril do corrente.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 280 – GP/TCU

Brasília, 13 de abril de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Ao cumpimentá-lo cordialmente, registro o rece-
bimento do Ofício nº 197(CN), de 11 de abril de 2011, 
por meio do qual Vossa Excelência envia os Relatórios 
de Contas Públicas relativas ao exercício de 2010 dos 
seguintes órgãos:

– Governo Federal
– Supremo Tribunal Federal
– Tribunal Superior do Trabalho
– Superior Tribunal Militar

– Ministério Público da União
– Conselho Nacional de Justiça
– Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Terri-

tórios
– Superior Tribunal de Justiça
– Conselho Nacional do Ministério Público
– Tribunal Superior Eleitoral
– Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal 

de 1º e 2º graus
– Senado Federal

Informo por oportuno, que o referido expediente 
foi autuado neste Tribunal com o nº de processo TC-004
.748/2011-5 (composto de 12 volumes), encaminhado 
ao relator da matéria, Senhor Ministro Aroldo Cedaz.

Respeitosamente, – Augusto Nardes, Vice-Pre-
sidente, no exercício da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu o Aviso nº 401/2011, 
na origem, do Tribunal de Contas da União, encami-
nhando cópia do Acórdão nº 855/2011, proferido nos 
autos do TC 013.694/2010-3, com o resultado da au-
ditoria solicitada nos termos do Requerimento nº 270, 
de 2010, do Senador Raimundo Colombo. 

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 401-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 6 de abril de 2011

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao Ofício nº 903 de 19-5-2010, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº 
TC 013.694/2010-3, pelo Plenário desta Corte na Ses-
são Ordinária de 6-4-2011, acompanhado do Relatório 
e do Voto que o fundamentam, e ainda, cópia integral 
do TC-025.482/2010-6.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Aviso nº 401/2011, juntado ao processado 
do Requerimento nº 270, de 2011, será encaminhado 
ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu o Aviso nº 41, de 2011 

(nº 421/2011, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 884/2011-
TCU, referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 58/2010, do Se-
nado Federal (TC 032.082/2010-0).

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Aviso nº 41, de 2011, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

– nº 88, de 2011, na origem, que restitui os au-
tógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 104, de 2008 
(nº 1.309/2007, na Casa de origem, da Deputada 
Eliene Lima), que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Códi-
go Civil, sancionado e transformado na Lei nº 12.399, 
de 2011; e

– nº 91, de 2011, na origem, que restitui os au-
tógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2011 
(proveniente da Medida Provisória nº 509/2010), que 
altera a Lei nº 11.668, de 2 de maio de 2008, que dispõe 
sobre o exercício da atividade de franquia postal, san-
cionado e transformado na Lei nº 12.400, de 2011.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 414, DE 2011

Requeiro nos termos do Artigo 255, Artigo 255, 
II, c , 12 do Regimento Interno do Senado Federal, 
seja analisada pela Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania – CCJ o PLS 100/2011, que “altera o 
art. 46 da Lei 9.610/1998, para isentar da arrecadação 
de direitos autorais a execução, por qualquer meio, de 
obras musicais ou lítero-musicais no âmbito de cultos, 
cerimônias ou eventos realizados por organizações 
religiosas, sem objetivo de lucro”, 

Sala das Sessões, 28 de março de 2011. – Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira.

REQUERIMENTO Nº 415, de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258, do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro tramitação em conjun-
to do Projeto de Lei nº 5, de 2003, que “dispõe sobre 
reajuste do valor do salário mínimo, a partir de maio 
de 2004, e dá outras providências, com o Projeto de 
Lei do Senado nº 200, de 2004, que “dispõe sobre o 
reajuste do valor do salário mínimo estipulado no art. 
7º, IV, da Constituição Federal” e com o Projeto de 
Lei do Senado nº 314, de 2005, que “dispõe sobre o 
reajuste do valor do salário mínimo estipulado no art. 
7º, IV, da Constituição Federal”, por versarem sobre 
matéria correlata.

Sala das Sessões, 8 de abril de 2011. – Senado-
ra Gleisi Hoffmann.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 416 DE 2011

Requer o apensamento e a tramitação 
em conjunto do Projeto de Lei da Câmara n° 
319 de 2009 ao Projeto de Lei do Senado n° 
271, de 2008.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, nos termos do Art. 258 do Regimento Inter-
no do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência 
o apensamento do PLS 271 de 2008 ao PLC n° 319 
de 2009, cuja relatoria me foi designada na Comissão 
de Infraestrutura. 

Justificação

Os projetos, acima citados, têm como objetivo 
fundamental a regulamentação da profissão de moto-
rista, em seus mais variados âmbitos de atuação. O 
PLS 271 de 2008, de autoria do Senador Paulo Paim, 
institui o Estatuto do Motorista Profissional e destina-se 
a regular a atuação, no mercado de trabalho, dos pro-
fissionais, empregados ou autônomos, que têm como 
ofício a condução de veículo automotor. 

O PLC 319 de 2009, do Deputado Tarcísio Zim-
merman, dispõe sobre o exercício da profissão de mo-
torista e seus ramos de atividade. Bem como, catego-
riza os tipos de transporte realizáveis, estabelecendo 
as condições para o exercício profissional.

Ambas as matérias propõem diversas alterações 
na estrutura de benefícios, encargos e de jornada de 
trabalho dos motoristas profissionais em geral, tais 
como: adicional de penosidade correspondente a 30% 
do salário efetivo; seguro obrigatório para cobertura de 
riscos à vida; limite da jornada de trabalho de 6 horas 
diárias; aposentadoria especial; proteção especial con-
tra ações criminosas, dentre outros. 

Portanto, as proposições versam sobre tema co-
mum às atividades de empregadores e empregados 
do setor de transporte de passageiros e mercadorias 
e indicam mudanças de caráter similar. 

Justifica-se, por conseguinte, o presente pedido 
de apensamento que, em última instância, obedeceria 
à lógica da economia processual. – Senador Ricardo 
Ferraço.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Os Srs. Senadores Armando Monteiro, Romero 
Jucá e Ana Rita enviaram discursos à Mesa alusivos 
ao presente evento para serem publicados na forma 
do disposto no art. 203, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, é com enorme satisfação 
que venho a essa tribuna prestar merecidíssima ho-
menagem ao ilustre pernambucano Adelmar da Cos-
ta Carvalho – empresário de sucesso, com tirocínio 
e visão invejáveis. Homem de ação e de capacidade 
empreendedora nata. 

Sua trajetória de vida foi marcada pela versatili-
dade, dinamismo e inovação, não somente no mundo 
dos negócios, mas sobretudo no espaço cultural, onde 
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foi incentivador e fomentador de atividades artísticas, 
educacionais, desportivas, religiosas e filantrópicas.

Adelmar foi deputado federal por 4 mandatos con-
secutivos, de 1955 a 1971, sempre eleito com votação 
expressiva. Foi o defensor incansável dos interesses 
do Estado de Pernambuco, e priorizou junto aos seus 
pares na Câmara Federal a tese do desenvolvimento 
da Região Nordeste.

Em pouco mais de 80 anos de vida – entre seu 
nascimento, em Olinda, no dia 1º de dezembro de 1909, 
e sua morte, em Recife, em 25 de abril de 1990 –, Adel-
mar fez por Pernambuco e pelo Recife o que muitos 
governos não fizeram. Suas obras são reconhecidas 
pela larga dimensão e grande impacto social. 

Construiu colégios, como a escola Medalha Mila-
grosa, em Socorro, e o Ginásio Vânia Carvalho, notório 
pela modernidade pedagógica que introduziu na edu-
cação pernambucana, em meados dos anos 40.

Ergueu igrejas, como a de São Félix, no Con-
vento dos Capuchinhos, e hospitais, como o ambula-
tório que leva seu nome, inaugurado em 1962 e que, 
até hoje, atende diariamente milhares de pessoas. O 
Hospital do Câncer, o Sanatório do Sancho e outros 
tantos centros de saúde tiveram em Adelmar da Costa 
um colaborador incansável na luta pela arrecadação 
de recursos.

A sociedade pernambucana deve a Ademar dois 
dos mais belos teatros do Recife, o Teatro Almare e o 
Teatro Marrocos, bem como as aplicações de ouro do 
salão nobre do Teatro de Santa Isabel. De sua ação 
em prol da cultura resulta também a instituição do 
prêmio literário Vânia Souto Carvalho, outorgado há 
mais de cinquenta anos pela Academia Pernambuca-
na de Letras.

Adelmar é também a principal referência na his-
tória do Sport Club Recife. Presidente da Agremiação 
por vários mandatos, foi o responsável pela moderni-
zação completa do Clube e pelo erguimento do es-
tádio da Ilha do Retiro, que, de forma merecida, leva 
oficialmente seu nome.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, poucos 
homens agregaram tantas qualidades como Adelmar 
da Costa Carvalho: o sucesso empresarial, o amor ao 
trabalho e o idealismo beneficente, que tão bem con-
viveram nesse pernambucano.

Poucos empresários tiveram tanto desapego pelos 
bens materiais. A filantropia era uma de suas paixões, 
que se manifestou, inclusive, em sua atuação política. 
Nos 16 anos em que exerceu seu mandato parlamentar, 
doou os subsídios e ajudas de custo a que fazia jus 
para instituições de caridade. A política, para ele, não 
era uma carreira, era mais um meio pelo qual exercia 
sua benevolência e ajuda os necessitados.

Adelmar de Costa Carvalho um cidadão exem-
plar. Se depender dos seus conterrâneos, sua história 
jamais será esquecida.

Muito obrigado, Srªs e Srs.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras e Srs. Senadores, para que a Previdência Social 
possa cumprir sua missão constitucional de assegurar 
cobertura universal de eventos de doença, invalidez, 
morte, idade avançada, proteção à maternidade e 
ao trabalhador, é necessário dispor de uma rede de 
atendimento ampla e eficaz, que possa assegurar a 
prestação de serviços aos milhões de segurados do 
sistema previdenciário.

A Previdência Social paga mensalmente mais de 
28 milhões de benefícios, rigorosamente em dia, em 
qualquer ponto do País e mantém uma rede de aten-
dimento composta por 1.165 unidades, que realizam 
cerca de 4 milhões de atendimentos mensais, o que 
parece muito, mas é ainda insuficiente para atender 
à elevada demanda por serviços prestados pela Pre-
vidência Social.

Essa constatação levou o Ministério da Previdên-
cia a instituir o “Projeto de Expansão da Rede de Aten-
dimento do INSS – PEX”, com o objetivo de ampliar, 
descentralizar, interiorizar e racionalizar os serviços 
prestados pela Previdência, com a expansão da rede 
de atendimento da Previdência Social e a melhoria da 
qualidade do atendimento. 

O Projeto prevê a instalação de 720 novas agên-
cias do Instituto Nacional do Seguro Social, distribuídas 
em todas as Regiões do País, o que representa um 
acréscimo de 74% do total de unidades fixas existentes 
e a ampliação da cobertura previdenciária para 30% 
do total de municípios brasileiros, desconcentrando e 
interiorizando o atendimento.

Mais de 30 milhões de brasileiros serão benefi-
ciados pelo projeto, pois não mais terão necessidade 
de deslocar-se para os grandes centros para obter 
atendimento da Previdência Social, o que significa res-
peito ao cidadão, economia de tempo, dinheiro e mais 
racionalidade no processo de atendimento.

Para maximizar os benefícios do Projeto, foram 
selecionados municípios com população acima de 20 
mil habitantes e que não possuíam Agência da Pre-
vidência Social.

Os principais objetivos do Projeto são: interiorizar 
e descentralizar a rede de atendimento da Previdência 
Social, garantir a manutenção do atendimento e am-
pliar o número de unidades prestadoras de serviços 
à sociedade.

O Projeto está sendo executado numa parceria 
entre o Governo Federal e os municípios. As prefeituras 
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dos municípios selecionados participam do Projeto com 
a doação ao INSS dos terrenos onde serão construídas 
as novas agências da Previdência Social.

O Projeto inaugurou recentemente 55 novas agên-
cias da Previdência Social. Atualmente, estão em an-
damento a construção de 274 novas agências. 

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
quero me congratular com o Ministro Garibaldi Alves 
Filho pelo êxito de sua gestão no Ministério da Previ-
dência Social. Tenho plena convicção de que o “Projeto 
de Expansão da Rede de Atendimento do INSS – PEX” 
será totalmente implantado na gestão de Sua Excelên-
cia, o que irá contribuir para a melhoria do atendimento 
de milhões de segurados em todo o Brasil.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores, venho manifestar a minha solidarie-
dade às famílias das vítimas da chacina ocorrida na 
Escola do Rio de Janeiro. Hoje foi celebrada a missa 
de 7º dia em homenagem a memória destas brasileiri-
nhas e destes brasileirinhos, como a nossa Presidenta 
Dilma muito bem destacou. 

Mais do que prestar solidariedade, acredito que 
este é um momento de muita dor. Um momento que 
deve servir para que todos nós estejamos unidos no 
repúdio a esse tipo de violência, sobretudo com crian-
ças indefesas. 

Este deve ser um momento de mobilização para 
repensarmos os valores da nossa sociedade e a res-
peito da banalização da vida.

Infelizmente, em nosso País, a violência conti-
nua a vitimar anualmente, centenas de jovens e a ser 
a principal causa de morte entre a população de 15 
a 24 anos. 

Dados do Mapa da Violência/2011, divulgado, 
recentemente, pelo Ministério da Justiça e o Instituto 
Sangari, revelam que no Brasil, as mortes violentas 
representam 62,8% das causas de óbitos entre os 
jovens. 

Os homicídios são responsáveis por 39,7% do 
total de mortes, mais que os acidentes de trânsito 
(19,3%) e os suicídios (3,9%). 

Entre a população jovem, 26,4 porcento das mor-
tes têm causas naturais, enquanto 73,6 porcento são 
motivadas por causas externas. 

A pesquisa revela, ainda, que entre 1998 e 2008, 
a taxa de homicídio na população de 15 a 24 anos teve 
um aumento de 10,9%. 

Diante dos números, não é difícil concluir que o 
extermínio da juventude brasileira é o que explica ba-
sicamente o incremento que houve nos últimos anos 
nos homicídios em nosso País.

A pesquisa revela, ainda, que meu Estado, la-
mentavelmente, ocupa o 2º lugar em nosso País, em 
mortes de jovens entre 15 e 24 anos. São jovens que, 
infelizmente, se unem cada vez mais ao tráfico e ao 
uso de drogas.

Não posso deixar de apontar que os jovens que 
mais sofrem algum tipo de violência são, em sua maio-
ria, pobres e negros. 

Em meio a toda essa violência, é imprescindível 
que não nos calemos. Neste sentido, quero elogiar o 
governador Renato Casagrande que preocupado com 
esta temática, logo após assumir o governo, em janeiro 
deste ano, anunciou que irá articular ações de combate 
a violência aos jovens no Espírito Santo. 

Também elogiar a Campanha Estadual Contra 
a Violência e Extermínio de Jovens, que é encampa-
da por diversos segmentos juvenis da sociedade civil 
organizada. Vale destacar, que o comitê capixaba re-
alizou, no final de março, um grande seminário sobre 
segurança pública e políticas públicas para a juventude. 
Dentre as ações tiradas no encontro, destaco a luta 
pela instalação do Conselho Estadual de Juventude, 
lei de autoria do deputado estadual, do PT-ES, Clau-
dio Vereza. A instalação do comitê é importante para 
a implementação de ações afirmativas e de políticas 
públicas para a juventude. 

Voltando à chacina ocorrida no Rio de Janeiro, 
que deixou a todos estarrecidos diante de tamanha 
violência, aproveito para fazer um pedido especial a 
nossa presidenta Dilma Rousseff e as autoridades fe-
derais para que continuem a ajudar o Espírito Santo 
a implementar programas que valorizem a nossa ju-
ventude e a vida dos nossos jovens. 

E, neste sentido, é lastimável que alguns ainda 
defendam a redução da maioridade penal. Sabemos 
que o principal responsável pela violência, não é o fato 
de ser jovem, mas a desigualdade social. Não é o sim-
ples encarceramento de jovens em prisões superlota-
das e sem condições de recuperação que coibiremos 
a criminalidade e a delinquência. 

Esta tragédia ocorrida no Rio de Janeiro despertou 
inúmeras reações que acredito serem salutares, como 
a rediscussão do desarmamento. Não é deixando a po-
pulação armada que combateremos a criminalidade. 
Devemos evitar que pessoas desequilibradas tenham 
acesso a armas de fogo e isso só será possível com 
tolerância zero contra as armas.

Outra discussão que ainda está sendo feita de 
forma tímida, mas que é fundamental é a questão do 
BULLYING. É preciso capacitar as escolas para o en-
frentamento a esta forma de violência contra os jovens. 
Não tenho dúvidas de que a mentalidade doentia do 
assassino foi moldada, em grande medida, pelos anos 
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de humilhações, exclusão e violência psicológica so-
fridas no ambiente escolar. 

Professores e diretores devem ser capacitados 
para o combate ao bullying. A falta de conhecimento 
específico para lidar com temas relativos a diversidade 
e preconceitos acabam por impor a alunos e alunas 
rotinas diárias de humilhações e exclusão.

Nossas crianças e nossos jovens devem entender 
que as brincadeiras e as gozações podem prejudicar o 
desenvolvimento psicológico de um ser humano, que 
as diferenças fazem parte da sociedade e devemos 
respeitá-las. O rapaz certamente já possuía tendência 
para o desequilíbrio mental e que o bullying agravou. 

É preciso estabelecer procedimentos de combate 
ao bullying nas escolas, discutir a questão do precon-
ceito e a discriminação no ambiente escolar para que 
outros “monstros” não sejam gerados. 

Diante de tamanha crueldade com a nossa ju-
ventude, não podemos ficar de braços cruzados. De-
vemos lutar para implementar cada vez mais políticas 
públicas que beneficiem a juventude.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
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 deli-
berativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas, 
a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
REQUERIMENTO Nº 280, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 280, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 561, de 2009, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária (fiscalização de 
contratos de obras e serviços de engenharia, 
arquitetura e agronomia).

2 
REQUERIMENTO Nº 281, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 281, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 606, de 2007, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricul-

tura e Reforma Agrária (alterações no Fundo 
Nacional de Meio Ambiente).

3 
REQUERIMENTO Nº 282, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 282, de 2011, de autoria do Senador 
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 632, de 2007, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária (benefícios fiscais 
a setores exportadores).

4 
REQUERIMENTO Nº 285, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 285, de 2011, de autoria do Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 204, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho ini-
cial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Constituição, Justiça e Cidadania (promoções 
na carreira militar).

5 
REQUERIMENTO Nº 298, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 298, de 2011, de autoria do Sena-
dor Wellington Dias, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 4, 
de 2009, com o Projeto de Lei do Senado nº 
94, de 2011, por regularem a mesma maté-
ria (institui o dia 13 de março, dia da Batalha 
do Jenipapo, no calendário das efemérides 
nacionais).

6 
REQUERIMENTO Nº 299, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 299, de 2011, de autoria do Sena-
dor Humberto Costa, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2011, além 
das Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Sociais (altera o Código Penal).

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Nada mais havendo a tratar, está encerada a 
presente sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 21 horas e 31 
minutos.)
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