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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-
se às 21 horas e 25 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 75ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 17 de maio de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, do Sr. João Vicente Claudino, 
da Srª Vanessa Grazziotin e dos Srs. Jayme Campos, Paulo Davim, João Pedro, 

Inácio Arruda, Armando Monteiro e Wellington Dias
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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 nossos trabalhos. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-

tados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL2



16634 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 20113ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16635 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL4



16636 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 20115ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16637 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL6



16638 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 20117ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16639 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL8



16640 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 20119ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16641 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL10



16642 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201111ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16643 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL12



16644 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201113ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16645 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL14



16646 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201115ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16647 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL16



16648 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201117ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16649 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL18



16650 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201119ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16651 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL20



16652 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201121ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16653 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL22



16654 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201123ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16655 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL24



16656 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201125ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16657 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL26



16658 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201127ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16659 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL28



16660 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201129ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16661 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 129 
a 135, 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.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 289, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem nº 73, de 2011 (n° 
128/2011, na origem), da Senhora Presidente 
da República, que propõe ao Senado Federal 
seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com a garantia da Re-
pública Federativa do Brasil, entre o Esta-
do de São Paulo e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, no valor de até 
US$115.700.000,00 (cento e quinze milhões 
e setecentos mil dólares dos Estados Uni-
dos da América), de principal, destinada a 
financiar o “Programa Várzeas do Tietê”.

Relator: Senador Cyro Miranda

I – Relatório

O Presidente da República submete à apreciação 
do Senado Federal pleito do Estado de São Paulo, que 
solicita autorização para contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID).

Os recursos dessa operação de crédito destinam-
se a financiar o “Programa Várzeas do Tietê”.

O Programa objetiva contribuir para a recupe-
ração das várzeas da Bacia do Alto Tietê. Para tanto, 
seu objetivo específico é a implantação do Parque 
Várzeas do Tietê (PVT) para conservar suas funções 
ecológicas, incluindo a redução das enchentes. Ele 
está estruturado em três componentes onde são pre-
vistas, entre outras, obras de construção de vias, pon-
tes, remoção de disposição de resíduos das margens 
do rio, sistema de macro drenagem, além de ações 
orientadas para o reassentamento de aproximada-
mente 500 famílias que vivem em áreas sujeitas a 
inundações no Município de Guarulhos e de susten-
tabilidade ambiental e social.

O empréstimo pretendido foi credenciado pelo 
Banco Central do Brasil, e as condições financeiras 

inseridas no sistema de Registro de Operações Finan-
ceiras (ROF), sob o número TA574558.

O financiamento será contratado sob a modalida-
de de Empréstimo do Mecanismo Unimonetário, com 
taxa de juros baseada na Libor, acrescida de mar-
gem de custo e spread. De acordo com cálculos da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o custo efetivo 
do empréstimo será da ordem de 5,97% a.a., flutuante 
conforme a variação da Libor, e, portanto, em pata-
mar aceitável para aquela Secretaria, considerando o 
custo atual médio de captação do Tesouro Nacional, 
em dólar, no mercado internacional.

Vale destacar que o valor total dos investimen-
tos no programa está estimado em 199 milhões e 780 
mil dólares, com US$ 84 milhões e 80 mil dólares em 
contrapartida estadual, a ser desembolsada em até 
cinco anos, juntamente com os recursos do emprés-
timo em exame.

II – Análise

A análise da presente operação de crédito exter-
no fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da 
Constituição Federal, e visa verificar o cumprimento 
das determinações das Resoluções n°s 40 e 43, de 
2001, e 48, de 2007, todas do Senado Federal, e da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas constituem as 
normas que disciplinam os limites e condições para a 
contratação de operações de crédito internas e exter-
nas, inclusive concessão de garantia, no âmbito dos 
três níveis de governo.

De acordo com o Parecer n° 348, de 6 de abril de 
2011, da Coordenação-Geral de Operações de Crédito 
de Estados e Municípios (COPEM) da STN, o Estado 
de São Paulo atende os limites e condições definidas 
pelas referidas Resoluções, inexistindo óbices à con-
tratação da operação de crédito externo pretendida.

Em particular, a operação enquadra-se nos li-
mites definidos nos incisos I, II e III do art. 7º da Re-
solução n° 43, de 2001, que tratam, respectivamente, 
do montante anual passível de contratação, do com-
prometimento máximo da Receita Corrente Líquida 
com amortizações, juros e demais encargos da dívi-
da consolidada, e do montante da dívida consolidada 
líquida do Estado.

De acordo com o Parecer n° 308, dc 24 de mar-
ço de 2011, também da COPEM, já considerado o 
empréstimo em exame, o Estado de São Paulo terá 
nível de endividamento equivalente a 1,62 vezes a sua 
Receita Corrente Líquida (RCL), portanto abaixo do li-
mite de 2 vezes fixado pela Resolução n° 40, de 2001 
(correspondente a 81,10% desse limite).

Verifica-se ainda que, com o empréstimo, o mon-
tante global de operações realizadas em um exercício de-
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terminado, relativamente às projeções da RCL, é decres-
cente até 2015, último ano da projeção realizada, quando 
atingirá valor desprezível, próximo de 0% (0,10%).

Já o comprometimento anual da RCL do Esta-
do com o serviço de sua dívida será de 10,73% em 
2010, sendo decrescente a partir do ano de 2020. No 
período apurado, que vai até 2035 e no qual haverá 
pagamentos previstos da operação pretendida, a mé-
dia de comprometimento será de 8,31%, bem inferior 
aos 11,5% fixados como limite máximo pelo Senado 
Federal (73,24% do limite).

De acordo com a análise da capacidade de pa-
gamento, efetuada pela STN e consignada na Nota n° 
659, de 23 de junho de 2010, da Coordenação-Geral 
das Relações e Análise Financeira dos Estados e Mu-
nicípios (COREM) da STN, o Estado de São Paulo foi 
classificado na categoria “B”, suficiente para o recebi-
mento da garantia da União. O Estado de São Paulo 
possui, portanto, capacidade de pagamento para fa-
zer frente à totalidade dos encargos de sua dívida, já 
incluída a operação pretendida.

Ademais, a STN informa-nos que o Estado se 
encontra adimplente com as metas e os compromis-
sos assumidos nos programas de financiamento e re-
financiamento contratados com a União, sendo que a 
operação em exame não implica qualquer violação do 
acordo de refinanciamento firmado com a União.

Com vistas à concessão da Garantia da União, 
que está submetida ao que determina o art. 40 da LRF, 
e aos limites e condições previstos na Resolução do 
Senado Federal n° 48, de 2007, em seus arts. 9° e 10, 
examinam-se os aspectos orçamentários, a situação 
de adimplência do Estado em relação à União e as 
contragarantias oferecidas.

Assim, verifica-se que a Lei Estadual n° 14.309, de 
27 de dezembro de 2010, que estima a receita e fixa a 
despesa do Estado para o exercício financeiro de 2011, 
contempla dotações para o Projeto objeto da operação. 
Há declaração do Governo do Estado informando que 
o ingresso de recursos relativos à operação e à con-
trapartida do Estado está prevista e contemplada na 
referida lei estadual, cujas dotações serão suplemen-
tadas na ocorrência de eventuais acréscimos.

Está também atendida a exigência de autorização 
legislativa para a operação. A Lei Estadual n° 13.270, 
de 11 de dezembro de 2008, autoriza o Poder Execu-
tivo a contratar essa operação de crédito e a vincular, 
como contragarantias à garantia da União, as parcelas 
necessárias e suficientes das receitas a que se refe-
rem os arts. 155, 157 e 159, na forma do § 4° do art. 
167, todos da Constituição Federal, e outras garantias 
em direito admitidas.

Nos termos do estudo sobre o comprometimento 
das transferências federais e receitas próprias do Esta-
do de São Paulo, a STN conclui que as contragarantias 
oferecidas pelo Estado são consideradas suficientes 
caso a União venha a honrar compromisso na condi-
ção de garantidora da operação. Segundo o estudo, a 
margem disponível apurada é sempre positiva e cres-
cente, compreendendo os anos de 2009 a 2019.

O Parecer PGFN/COF/N° 609/2011, da Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional informa que, em 
consulta eletrônica ao Cadastro Único de Convênios 
(CAUC), realizada em 15 de abril de 2011, constatou-
se a existência de uma pendência relativa a prestação 
de contas de convênio por parte do Governo do Esta-
do de São Paulo.

Vale enfatizar que a Resolução n° 41, de 2009, 
que alterou a Resolução n° 48, de 2007, possibilita que 
a comprovação de adimplência do ente garantido, tanto 
financeira como da prestação de contas de recursos 
recebidos da União, poderá ser atestada por ocasião 
da assinatura do contrato. Desse modo, a pendência 
acima referida não é impeditiva da autorização sena-
torial, desde que esta estipule, como condição de efi-
cácia da autorização, a solução da pendência.

Por sua vez, não há registro de compromissos 
honrados pela União em nome do Governo do Esta-
do de São Paulo nos últimos anos, em decorrência de 
garantias concedidas, estando ainda o Estado adim-
plente com as instituições integrantes do Sistema Fi-
nanceiro Nacional.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União 
para o terceiro quadrimestre de 2010, existe margem 
para a concessão da pleiteada garantia da União, den-
tro dos limites estabelecidos pelo Senado Federal nos 
termos do art. 9º da Resolução n° 48, de 2007.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), por sua vez, atestou o cumprimento das for-
malidades prévias à contratação, verificando que fo-
ram estipuladas as condições contratuais usuais das 
operações de crédito celebradas com o BID, e que, 
ademais, foi observado o que reza o art. 8° da Reso-
lução n° 48, de 2007, do Senado Federal, que veda 
disposição contratual de natureza política, atentatória 
à soberania e à ordem pública, contrária à Constitui-
ção e às leis brasileiras ou que implique compensação 
automática de débitos e créditos.

Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional enten-
deu que o Estado de São Paulo apresenta capacidade 
financeira e de pagamento suficientes para contratar a 
operação em exame e, fundamentada nos parâmetros 
que utiliza para avaliar o risco da União na concessão 
da garantia solicitada, manifestou-se favoravelmente 
à sua concessão.
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Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limi-
tes e condições estabelecidos pelas referidas Resolu-
ções do Senado Federal que tratam da matéria, assim 
como as exigências e condições para a prestação de 
garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido de 
autorização do Estado de São Paulo para contratar a 
operação de crédito externo, nos termos do seguinte

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

N° 19, DE 2011

Autoriza o Estado de São Paulo a con-
tratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$115.700.000,00 (cento e quinze 
milhões e setecentos mil dólares dos Es-
tados Unidos da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), no valor de até US$115.700.000,00 
(cento e quinze milhões e setecentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar o “Programa Várzeas 
do Tietê”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimen-

to (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 115.700.000,00 (cento e quinze 

milhões e setecentos mil dólares dos Estados 
Unidos da América);

V – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimo-
netário;

VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contados 
a partir da vigência do contrato;

VII – amortização: em prestações semestrais, conse-
cutivas e sempre que possível iguais, pagas no 
dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, 
vencendo a primeira 5 (cinco) anos após a data 
de vigência do contrato e a última até 25 (vinte 
e cinco) anos após esta data;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas da-
tas de pagamento da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa anual para cada trimestre determi-
nada pelo BID e composta pela taxa de juros 
Libor trimestral para dólar dos Estados Unidos 
da América, mais ou menos uma margem de 
custo relacionada aos empréstimos do BID que 
financiam os empréstimos do Mecanismo Uni-
monetário com taxas de juros baseada na Libor, 
acrescidos de um spread para empréstimos do 
capital ordinário;

IX – comissões: até 0,75% (setenta e cinco centési-
mos por cento) ao ano, a ser estabelecida pe-
riodicamente pelo BID, calculada sobre o saldo 
não desembolsado do financiamento, entrando 
em vigor sessenta dias após a assinatura do con-
trato, exigida juntamente com os juros;

X – despesas com inspeção e supervisão geral: até 1% 
(um por cento) sobre o valor do empréstimo, sendo 
que o valor devido em um semestre determinado 
não poderá ser superior a 1% (um por cento) do 
financiamento, dividido pelo numero de semestres 
compreendido no prazo original de desembolsos.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do prin-
cipal e dos encargos financeiros, bem como dos de-
sembolsos previstos, poderão ser alteradas em função 
da data de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garan-
tia ao Estado de São Paulo na contratação da operação 
de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1° O exercício da autorização prevista no ca-
put fica condicionado a que o Estado de São Paulo 
celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das re-
ceitas de que tratam o arts. 155, 157 e 159, todos da 
Constituição Federal, e outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as 
transferências de recursos necessários para cober-
tura dos compromissos honrados, diretamente das 
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou 
das transferências federais.

§ 2° Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
do Estado de São Paulo quanto aos pagamentos e 
prestações de contas de que trata o art. 10 da Reso-
lução n° 48, de 2007.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2011.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 
289, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre a Mensagem nº 73, de 2011, concluindo pela 
apresentação do Projeto de Resolução nº 19, de 2011, 
que autoriza o Estado de São Paulo a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até cento e quinze milhões e setecentos mil 
dólares dos Estados Unidos da América.

A matéria ficará perante a mesa durante cinco 
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos 
do art. 235, II, f, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 28, 
de 2011, do Presidente da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 
177, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

 
Of. nº 28/2011/CE

Brasília, 10 de maio de 2011

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 177, de 2009, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Dr. 
Talmir, que “Inscreve os nomes de Martins, Miragaia, 
Dráusio e Camargo – MMDC, heróis paulistas da Re-
volução Constitucionalista de 1932, no Livro dos Heróis 
da Pátria”, com a emenda oferecida.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência ao Ofício nº 28, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos 
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 27, 31 
e 32 de 2011, do Presidente da Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, 
em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 54, de 2010; 514, de 2009; e 377, de 2005; res-
pectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 027/2011/CE

Brasília, 10 de maio de 2011

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada a Vossa Excelência que esta Co-
missão deliberou, em caráter terminativo, na reunião 
realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado nº 054, de 2010, de autoria de Sua Exce-
lência o Senhor Senador Flávio Arns, que “Confere ao 
município de Florestópolis, no Estado do Paraná, o tí-
tulo de Município-berço da Pastoral da Criança”, com 
as emendas oferecidas

Atenciosamente, _ Senador Roberto Requião 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. Nº 31/2011/CE

Brasília, 10 de maio de 2011.

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado  nº 514, de 2009, de autoria 
de Sua Excelência a Senhora Senadora Marisa Serra-
no, que “Altera  a o nº 11.438, de 29 de dezembro de 
2006, que “dispõe sobre incentivos e benefícios para 
fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras 
providências”, de forma a que seja dada preferência e 
projetos vinculados a escolas de educação básica das 
redes públicas de ensino”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.
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Of. Nº 32/2011/CE

Brasília, 10 de maio de 2011.

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão deliberou, em caráter termi-
nativo, na reunião realizada nesta data, pela aprova-
ção do Projeto de Lei do Senado nº 377, de 2005, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Marcelo 
Crivella, que “Veda a atribuição, a logradouros, obras, 
serviços e monumentos públicos de qualquer nature-
za, de nomes de pessoas notabilizadas pela defesa 
ou pela exploração de mão-de-obra escrava”, com as 
emendas oferecidas.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência aos Ofícios nºs 27, 31 e 32 
de 2011, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que as matérias sejam apreciadas 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 539, DE 2011 

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei do Senado n.º 17, de 2011, de autoria da Sena-
dora Marinor Brito, que “Altera a Lei nº 11.788, de 25 
de setembro de 2008, para regulamentar o ingresso de 
estagiários na Administração Pública Direta, autárquica 
e fundacional”, seja encaminhado à Comissão de Edu-

cação, Cultura e Esporte para que esta se pronuncie 
sobre o mesmo. – Senadora Marisa Serrano.

REQUERIMENTO Nº 540, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, que o Proje-
to de Lei do Senado n.º 100, de 2011, de autoria da 
Senadora Gleisi Hoffmann, que “Altera o art. 46 da 
Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 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”, 
seja encaminhado à Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte para que esta se pronuncie sobre o mesmo. 
– Senadora Marisa Serrano

REQUERIMENTO Nº 541, DE 2011

Requer, nos termos do art. 258 do Re-
gimento Interno, a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2008 
com o Projeto de Lei do Senado nº 111, 
de 2008.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 258 do Regimento Interno, 

requeremos a tramitação conjunta de duas proposi-
ções que compartilham do objetivo de modificar Lei 
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, quais sejam 
o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2008 e o Projeto 
de Lei do Senado nº 111, de 2008.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2011. – Sena-
dor José Agripino Maia.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os Requerimentos que acabam de ser lidos 
serão publicados e incluídos em Ordem do Dia opor-
tunamente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 
do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 544, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado 467, de 2003, 46, de 2009, 
242, de 2009, 568, de 2009, 18, de 2010, 81, de 2010 e 
98, de 2011, com os Projetos de Lei do Senado 300 de 
2004, 105, de 2007, 147, de 2007, 292, de 2007 e 365, 
de 2007, que já tramitam em conjunto, por versarem so-
bre a mesma matéria, qual seja alterações no art. 6º da 
Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para incluir mo-
léstias e/ou condições entre os agravos à saúde a cujos 
portadores é concedida a isenção do imposto de renda 
sobre os proventos de aposentadoria ou reforma.

Sala das Sessões  de maio de 2011. – Senador 
Humberto Costa.

REQUERIMENTO Nº 545, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 4; 589; e 
590, de 2007; 174; 181; 240; 449; e 463, de 2008; 45; 
277; 305; 347; 380; e 510, de 2009; 160 e 197, de 2010, 
por versarem sobre o mesmo assunto. 

Sala das Sessões– Senador Romero Jucá.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão publicados e incluídos em Ordem do Dia opor-
tunamente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 
74, de 2011 (nº 136/2011, na origem), da Senhora 
Presidente da República, submetendo à apreciação 
do Senado a indicação do Senhor Marcelo Pache-
co dos Guaranys para exercer o cargo de Diretor da 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, na vaga 
decorrente do término do mandato da Senhora So-
lange Paiva Vieira. 

É a seguinte a Mensagem:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Mensagem nº 74, de 2011, vai à Comissão 
de Serviços de Infraestrutura. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado 
que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 257, DE 2011

Acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 9.454, 
de 7 de abril de 1997, a fim de estabelecer 
a gratuidade na primeira emissão do do-
cumento de identificação do Registro de 
Identidade Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, pas-

sa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A. Será gratuita, para o cidadão, 
a primeira emissão do documento de identifi-
cação do Registro de Identidade Civil.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Por força da Lei nº 9.454, de 1997, todo cidadão 
brasileiro terá que substituir o seu atual documento 
de identidade civil pelo Registro de Identidade Civil, 
com número único. Já há notícias de que esse novo 
documento será confeccionado em cartão magnético 
e com chip de identificação digital.

Trata-se de medida de modernização dos cadas-
tros de identidade civil que possibilitará maior eficiência 
e segurança na identificação do cidadão brasileiro, além 
de trazer funções múltiplas, possibilitando, até mesmo, 
utilizar esse novo cartão em operações pela internet.

Todavia, sabe-se que tal providência terá um 
custo elevado, que, no nosso modo de ver, não de-
verá ser diretamente repassado ao cidadão brasilei-
ro, tendo em vista que muitas pessoas simplesmente 
não poderão arcar com o valor orçado em R$40,00, 
aproximadamente, para a emissão de cada um des-
ses novos documentos, segundo notícias veiculadas 
pela imprensa. 

Para se ter uma ideia, o valor orçado (R$40,00) 
corresponde a quase 10% do atual salário mínimo 
(R$545,00). Considerando-se a cesta básica, calculada 
em abril de 2011, pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o 
valor cotado para emissão do novo Registro de Iden-
tidade Civil fica ainda mais significativo. Pelos levanta-
mentos do DIEESE, a cesta básica mais cara do País 

foi a de São Paulo, com cotação em R$268,52, e a mais 
barata foi a de Aracaju, com cotação em R$185,88. As-
sim, os R$40,00, inicialmente cotados para emissão 
do documento, correspondem a 14,89% e 21,51% da 
maior e da menor cesta básica do País.

Por tal razão, estamos apresentando a presente 
proposição legislativa, com o objetivo de impedir que 
pelo menos a primeira emissão desse novo documen-
to seja cobrada do cidadão, devendo o Estado arcar 
com os custos da sua confecção. – Senador Ciro No-
gueira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.454, DE 7 DE ABRIL DE 1997

Mensagem de veto

Institui o número único de Registro de 
Identidade Civil e dá outras providências.

O Presidente Da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

Art. 1º É instituído o número único de Registro 
de Identidade Civil, pelo qual cada cidadão brasilei-
ro, nato ou naturalizado, será identificado em suas 
relações com a sociedade e com os organismos go-
vernamentais e privados. (Redação dada pela Lei nº 
12.058, de 2009)

 Parágrafo único. (VETADO)
I – (VETADO)
II – (VETADO)
III – (VETADO)

....................................................................................
Art. 5º O Poder Executivo providenciará, no prazo 

de cento e oitenta dias, a regulamentação desta Lei 
e, no prazo de trezentos e sessenta dias, o início de 
sua implementação.

Art. 6º No prazo máximo de cinco anos da promul-
gação desta Lei, perderão a validade todos os docu-
mentos de identificação que estiverem em desacordo 
com ela. (Revogado pela Lei nº 12.058, de 2009)

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Brasília, 7 de abril de 1997; 176º da Independên-
cia e 109º da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – Nelson A. Jobim.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8-4-1997

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 258 ,DE 2011

Regulamenta a profissão de quiropra-
xista, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta lei regula a atividade do profissio-

nal de quiropraxia, também denominado quiropata ou 
quiroprático.

Art. 2º É assegurado o exercício da profissão de 
quiropraxista:

I – aos diplomados em curso superior de quiropraxia, 
oficialmente autorizado ou reconhecido;

II – aos diplomados em curso superior de quiropraxia 
em instituição de ensino estrangeira, revalidado 
na forma da legislação em vigor;

III – aos profissionais que, até a data de publicação 
desta lei, tenham, comprovadamente, exercido 
atividades próprias de quiropraxistas há mais de 
cinco anos, desde que se submetam a exame 
de proficiência.

Art. 3º É atividade privativa do quiropraxista ha-
bilitado nos termos do art. 2º, incisos I e II, executar 
métodos e técnicas para realizar a análise diagnóstica 
dos distúrbios biomecânicos do sistema neuro-músculo-
esquelético e corrigir alterações articulares, com téc-
nicas de ajustamento ou manipulação, principalmente 
da coluna vertebral.

Parágrafo único: Ao quiropraxista habilitado nos 
termos do art. 2º, inciso III, é facultada a atividade da 
correção de alterações articulares, com técnicas de 
ajustamento ou manipulação, principalmente da co-
luna vertebral.

Art. 4º O quiropraxista habilitado nos termos do 
art. 2º, incisos I e II, poderá, ainda, no campo de suas 
atividades específicas:

I – dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos 
públicos ou particulares, ou assessorá-los tec-
nicamente;

II – exercer o magistério nas disciplinas de forma-
ção básica ou profissional, de nível superior ou 
médio;

III – supervisionar profissionais e alunos em trabalhos 
técnicos e práticos;

IV – solicitar exames clínicos e radiológicos, com a 
finalidade de planejar, coordenar e realizar o pla-
no de tratamento do paciente, visando restaurar, 
desenvolver e conservar a sua capacidade física 
e o seu bem-estar;

V – encaminhar o paciente para os demais profis-
sionais de saúde, atuando em associação ou 
colaboração.

VI – Utilizar-se de métodos terapêuticos adicionais, 
como orientação ergonômica, prescrição de exer-
cícios e utilização de meios físicos, como calor 
e crioterapia. 

Art. 5º O exercício da profissão de quiropraxista 
em desrespeito aos ditames desta lei configura exer-
cício ilegal de profissão.

Art. 6º O Poder Executivo instituirá ou designará o 
Conselho Federal competente para exercer o controle 
social desta profissão.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O ser humano tem como uma de suas principais 
características a capacidade inerente para se manter 
saudável. Porém, a vida moderna, principalmente nas 
regiões urbanas, faz com que todos vivam diversas 
situações estressantes, tanto no trabalho, como na 
vida afetiva e na família, além de sofrerem os preju-
ízos causados pela poluição, má alimentação e na 
vida sedentária.

Esta sobrecarga bloqueia a capacidade que cada 
pessoa tem de se manter saudável. Mas, a própria na-
tureza oferece opções para que cada um busque uma 
melhor qualidade de vida.

Esta é a filosofia da quiropraxia, mostrar que é 
possível aplicar as técnicas naturais, de forma eficiente, 
na recuperação e manutenção da saúde.

Respaldadas por pesquisas e critérios científi-
cos, tais técnicas podem ser aplicadas também como 
alternativas ou complemento extremamente válidos às 
terapias tradicionais.

A origem da palavra vem do grego: quiro – mão, 
práxis – praticar.

A Quiropraxia é a profissão que mais cresce no 
mundo hoje. Nos Estados Unidos, a Quiropraxia (ou 
chiropractors) está entre as três maiores profissões 
na área da saúde, junto com a medicina e a odontolo-
gia. A principal razão deste crescimento é o benefício 
para a saúde pública que ela representa, através da 
efetividade do tratamento aplicado.

A manipulação da coluna, hoje, é reconhecida e 
recomendada como uma das principais técnicas para o 
tratamento das disfunções articulares, pelas pesquisas 
feitas tanto nos Estados Unidos como na Europa.

O tratamento é essencialmente seguro e indolor, 
pois a manipulação e o ajustamento liberam os impulsos 
nervosos bloqueados em articulações com restrições 
de movimento, restabelecendo a homeostase natural, 
e alivia a dor sem medicamentos ou cirurgia.

A Quiropraxia foi fundada no Estados Unidos, 
em 1895 e atualmente está estabelecida em mais de 
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setenta países. As Associações Nacionais de Qui-
ropraxia destes países são membros da Federação 
Mundial de Quiropraxia – FMQ (World Federation of 
Chiropractic – WFC), cuja sede se localiza em Toron-
to, Canadá e que tem uma relação oficial com a OMS. 
Há aproximadamente 65.000 doutores em quiropraxia 
nos Estados Unidos, 6.000 no Canadá e 9.000 inter-
nacionalmente.

Na América do Norte a formação é, no mínimo, 
de seis anos de educação de nível universitário, em 
tempo integral, dos quais, dois anos são de créditos 
universitários de matérias afins, como pré-requisito e 
quatro anos do programa de graduação, em Faculdade 
de Quiropraxia. Isto tudo acompanhado por exames de 
avaliações aplicadas por bancas examinadoras nacio-
nais e estaduais/provinciais. 

Os Conselhos de Educação em Quiropraxia, re-
conhecidos pelos Ministérios de Educação dos diver-
sos países, é que regulam a qualidade dos níveis de 
educação e são controlados pelas agências de credi-
tação governamental.

Os cursos de pós-graduação incluem ciências da 
quiropraxia, neurologia, nutrição, ortopedia, radiologia, 
reabilitação e quiropraxia esportiva. Há faculdades de 
quiropraxia na Austrália (2), Brasil (2), Canadá (2), Di-
namarca, França, Itália, Japão, Korea, Nova Zelândia, 
África do Sul, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos 
(16). Na maioria dos países estas faculdades atual-
mente estão ligadas ao Sistema Universitário.

No Brasil, existem duas universidades ministran-
do o Curso de Graduação em Quiropraxia, que são o 
Centro Universitário Feevale (RS) e a Universidade 
Anhembi/Morumbi (SP), com cinco anos de duração, 
conveniadas com Universidades Americanas. 

A Quiropraxia não se propõe a substituir a medi-
cina e a tratar de todas as doenças.

Os estudos americanos mostram que as pessoas 
que procuram a Quiropraxia o fazem: 

80% por dor lombar;
10% por dor cervical e torácica;
2,9% por restrição de movimento;
1,3% por queixas neurológicas (parestestesias e for-

migamento) ou paresia (diminuição da sensibili-
dade) ou paralisias;

2,1% por queixas orgânicas (cardiovascular, respi-
ratória); e

1,4% para prevenção e manutenção.

Assim, este projeto vem ao encontro da realidade 
brasileira e regulamenta uma profissão de suma impor-
tância para o povo brasileiro, que também se estende 
a um trabalho educativo não só junto ao paciente, mas 
com a comunidade em geral, na orientação e correção 

de hábitos posturais, dos aspectos ergonômicos na 
área de trabalho, na promoção às atividades físicas 
orientadas e exercícios apropriados de reabilitação, 
dentro de uma visão multidisciplinar.

Tem também, um grande alcance econômico, 
pois os custos com os problemas da coluna, prin-
cipalmente as lombalgias, junto às empresas e aos 
órgãos públicos são enormes já se transformou num 
problema de saúde pública, conforme tem descrito a 
OMS, asseverando que as lombalgias ocupacionais, 
no mundo industrializado, são uma epidemia, que só 
poderá ser controlada através de um trabalho multi-
disciplinar, incluindo aí o conhecimento específico da 
profissão quiropraxia.

Temos a certeza que os nobres pares acolherão 
esta medida justa e necessária, efetuando os aperfeiço-
amentos do texto e dando a garantia aos professores, 
alunos, profissionais e acima de tudo, os milhares de 
pacientes que hoje recorrem a esses profissionais.  – 
Senador Paulo Paim.

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 259, DE 2011

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Colégio Militar de Palmas, no Estado do 
Tocantins.

 O Congresso Nacional decreta:
 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

o Colégio Militar de Palmas, no Estado do Tocantins.
 Art. 2º O Colégio Militar de Palmas será integra-

do ao Sistema do Colégio Militar do Brasil e funcionará 
como estabelecimento de ensino de educação básica, 
nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º) e no 
ensino médio.

 Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de 
funcionamento do Colégio Militar de Palmas serão de-
finidas em regulamento.

 Art. 4º A criação do Colégio Militar de Palmas 
subordina-se à prévia consignação, no Orçamento 
da União, das dotações necessárias ao seu funcio-
namento.

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

 O Sistema Colégio Militar do Brasil, coordena-
do pela Diretoria de Ensino Preparatório e Assisten-
cial do Exército, engloba doze instituições de ensino 
espalhadas pelo País. Além do Colégio Militar do Rio 
de Janeiro, existem colégios militares nos seguintes 
municípios: Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, 
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Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora, Manaus, Porto Ale-
gre, Recife, Salvador e Santa Maria.

 De início dedicado apenas aos dependentes 
de militares de carreira, os colégios militares amplia-
ram sua atuação. Juntos, os doze estabelecimentos 
de ensino existentes atendem a mais de quatorze mil 
jovens. Existem os alunos que são oriundos do meio 
civil e ingressam no Sistema por intermédio de con-
curso público. Desde 1989, as meninas passaram a 
ser admitidas, concorrendo às vagas em igualdade de 
condições com os alunos do sexo masculino.

 Com a missão de ministrar os últimos anos do 
ensino fundamental e o ensino médio, os colégios mi-
litares têm se dedicado à preparação dos alunos para 
ingresso na Escola Preparatória de Cadetes do Exército 
(EsPCEx), bem como para os processos seletivos das 
instituições de ensino superior, civis e militares.

Sua proposta pedagógica, orientada pelos valores 
e tradições do Exército Brasileiro, tem como meta geral 
levar os alunos à descoberta de suas potencialidades 
como elemento de auto-realização, qualificação para o 
trabalho e preparo para a vida. Como resultado, esses 
estabelecimentos vêm se destacando a cada ano nas 
avaliações educacionais levadas a cabo pelo Ministé-
rio da Educação e nos vestibulares das melhores uni-
versidades nacionais e institutos superiores militares.

 A juventude do Estado do Tocantins ainda é ca-
rente de oportunidades educacionais de qualidade, 
acessíveis a todos. Ao sediar em Palmas instituição 
como o Colégio Militar, a União daria contribuição de-
cisiva para assegurar a oferta de educação pública de 
alto nível para os jovens tocantinenses.

 São esses os motivos que nos levam a pleitear 
a criação do Colégio Militar de Palmas, por meio desta 
proposição. Ciente das prerrogativas atribuídas privati-
vamente ao Presidente da República pela Carta Mag-
na optamos pela forma de projeto de lei autorizativa, 
que encontra amparo nos termos consagrados pelo 
Parecer nº 527, de 1998, da lavra do Senador Josa-
phat Marinho, na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal.

 Por todo o exposto, estamos certos de contar 
com o apoio de nossos ilustres Pares no Congresso 
Nacional para aprovação do presente Projeto de Lei.–  
Senador Vicentinho Alves.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 260, DE 2011

Denomina a Escola Técnica Federal 
localizada na cidade de Porto Nacional-TO 
de Senador Antônio Luiz Maya.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Escola Técnica Federal localizada na 

cidade de Porto Nacional-TO passa a denominar-
se de Escola Técnica Federal Senador Antônio Luiz 
Maya.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

 A presente propositura visa denominar a Escola 
Técnica Federal localizada na cidade de Porto Nacional-
TO de Senador Antônio Luiz Maya.

 Antônio Luiz Maya foi membro da Academia To-
cantinense de Letras, religioso, político, cronista, orador 
e conferencista brasileiro. Nasceu em Porto Nacional-
GO, hoje Tocantins, no dia 18 de dezembro de 1926 
e faleceu em 22 de junho de 2009, em Goiânia– GO 
com 82 anos de idade. Filho de Joaquim Maya Leite 
e Ana de Macedo Maya. Fez os primeiros estudos em 
sua terra natal e cursou o 2° grau e filosofia em Belo 
Horizonte – MG, nos anos de 1940 a 1948.

 Posteriormente cursou teologia em Roma-Itália, 
obteve os graus de bacharel, licenciado e doutor pela 
Pontifícia Universidade Gregoriana. Ainda, em Roma, 
no ano de 1952, foi ordenado sacerdote, e retornou 
ao Brasil, onde foi nomeado Diretor do Seminário São 
José de Porto Nacional, bem como professor do Co-
légio Estadual, cargo que exerceu por 13 anos conse-
cutivos, de 1958 a 1971.

 Exerceu também o seu professorado no Colégio 
Sagrado Coração de Jesus, em Porto Nacional; membro 
do Conselho Estadual de Educação de Goiás, por três 
mandatos de quatro anos; professor e chefe de depar-
tamento do Instituto de Ciências Humanas e Letras da 
Universidade Federal de Goiás, em substituição, e pró-
reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, 
onde também foi chefe de gabinete da Reitoria.

 Era conhecido como Professor Maya, um inte-
lectual de primeira linha, um poliglota que falava fluen-
temente o italiano, espanhol e francês, exímio confe-
rencista e orador completo. Possuia diversos trabalhos 
publicados sobre problemas educacionais. Visitou Por-
tugal, Espanha, Suíça, França, Itália.

 Como político, foi eleito senador da Repúbli-
ca, pelo Estado do Tocantins, em 15/11/1988, cujo 
mandato terminou em 31/01/1991; e participou ati-
vamente das Comissões Permanentes de Educação 
e de Assuntos Políticos Internacionais. Após o seu 
mandato de senador, ocupou o honroso cargo de 
presidente da comissão Diretora da Universidade 
do Tocantins.

 Professor Maya, aposentou-se e foi residir em 
Goiânia, capital de Goiás, onde se dedicou, com ma-
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estria e prudência, ao ofício de escritor. Foi casado 
com a professora Celni Aires de Abreu Maya, com 
quem viveu harmoniosamente por mais de 37 anos 
e tiveram três filhos: Nilceana Maya Aires de Freitas, 
médica com especialização em radioterapia; Antônio 
Luiz Maya, engenheiro de computação e Fábio Luiz 
Aires Maya, engenheiro agrônomo.

 Estas foram suas obras publicadas: 1 – Ação 
Parlamentar; 2 – A Ferrovia Norte– Sul; 3–Hidrovias 
do Araguaia e também do Tocantins; 4–Autonomia Uni-
versitária; 5–Desenvolvimento do Cerrado; 6–Reminis-
cências Familiares; 7–Reminiscências Eclesiásticas e 
Sacerdotais; 8 -Reminiscências Eventuais e Reflexivas; 
9–Reminiscências Ocasionais; 10–Reminiscências 
Sociais Portuenses; Reminiscência Universitárias: Cul-
turais, Docentes e Acadêmicas; 11 – Reminiscências 
Universitárias Institucionais – UNITINS e Reminiscên-
cias Teológicas e Catequéticas.

 Senador Antonio Luiz Maya recebeu várias 
condecorações e dentre elas destacamos: Diploma 
de Honra ao Mérito, conferido pelo Presidente do 
Mobral: Diploma de Outorga do Medalhão comemo-
rativo do centenário do nascimento de Alberto Santos 
Dumont conferido pela Comissão de alto nível do Mi-
nistério da Aeronáutica: Medalha Comemorativa das 
Solenidades do sesquicentenário da independência 
do Brasil: Medalha de Honra ao Mérito pela colabo-
ração na implantação da lei 5.692/71, conferida pelo 
Estado de Goiás.

 Diante do exposto, e por considerar uma per-
sonalidade de reconhecimento memorável contamos 
com o apoio dos Nobres Pares na aprovação do Pro-
jeto de Lei em tela.

Sala das Sessões, – Senador Vicentinho Al-
ves, PR-TO.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 261, DE 2011

Dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Porto Nacional, no Estado 
do Tocantins.

 O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

uma Zona Processamento de Exportação no município 
de Porto Nacional, no Estado do Tocantins. 

Parágrafo único. A Zona de Processamento de 
Exportação de que trata este artigo terá a sua criação, 
características, objetivos e funcionamento regulados 
pela legislação pertinente.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

 As ZPEs têm sido implantadas no Brasil com 
o objetivo de fomentar o fortalecimento do mercado 
exportador do país bem como possibilitar as regiões 
mais distantes e com menor IDH de se desenvolve-
rem e alcançarem patamar pólos de desenvolvimento 
com conseqüente melhoria da qualidade de vida de 
suas populações.

 Os estímulos fiscais aliados a uma logística 
considerável e a abundância de matérias primas favo-
recem o surgimento de mercados fortes e competiti-
vos e viabiliza a inclusão de regiões pouco assistidas 
dentro do contexto sócio econômico que o país vem 
se adequando.

 Considerando o critério para implantação de 
uma ZPE, o município de Porto Nacional se enquadra 
dentro desse quadro por se situar em uma região que 
está ávida por oportunidades de empregos e atividades 
econômicas e possui as infra-estruturas adequadas 
para se posicionar logicamente no transporte de sua 
produção local para os portos exportadores.

 O município dispõe de um aeroporto que atende 
as especificações para o pouso e decolagem de aero-
naves de grande porte tendo sido inclusive o Aeroporto 
que atendia a Capital antes da construção do Aeropor-
to de Palmas. Não podemos deixar que uma estrutura 
daquele porte fique sem ser explorado sob o ponto de 
vista econômico. Outro fator preponderante é a chegada 
dos trilhos da ferrovia Norte Sul que está em fase final 
de construção e um porto seco está em andamento 
para atender a demanda de carga na região.

 O município margeia ainda a grande e futura 
Hidrovia do Tocantins que brevemente estará sendo 
utilizada em função da construção das eclusas da 
UHE de Lajeado. Possui ainda uma eficiente e estru-
turada malha viária de interligação com o sul, o norte 
e o nordeste do país.

 Portanto, reúne todas as condições de infra-es-
trutura e logística e ainda detém um baixo índice de 
desenvolvimento econômico que precisa ser urgente-
mente equacionado pelo poder público.

 Diante do exposto e considerando que uma ZPE 
se enquadra perfeitamente nesse contexto, contamos 
com o apoio incondicional dos nobres pares para apro-
vação desta Propositura.

Sala das Sessões, – Senador Vicentinho Al-
ves, PR-TO.

(Às Comissões de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo; e de Assuntos Econômicos, 
cabendo à última a decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 262, DE 2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de ins-
talação de receptores de cartões telefônicos 
usados e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ficam as Companhias Telefônicas obriga-

das a instalar receptores de cartões telefônicos usados 
junto aos telefones públicos. 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação 

Segundo dados da Agência Nacional de Tele-
comunicações, o Brasil possui mais de um milhão 
de telefones públicos que atendem milhões de bra-
sileiros espalhados nos mais de cinco mil municípios 
existentes. 

Contudo, os telefones públicos não dispõem de 
coletores e/ou receptores de cartões para que os usu-
ários possam inutilizá-los. Desse modo, é comum que 
após a utilização dos cartões, os usuários os abando-
nem no próprio local. Ressalte-se que os cartões tele-
fônicos podem e devem ser reciclados para reduzir os 
impactos ambientais; 

Diante do exposto, peço apoio aos meus nobres 
Pares para aprovação deste projeto. 

Sala de Sessões, 17 de maio de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle – 
decisão terminativa.)

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 263, DE 2011

Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outu-
bro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O artigo 23 da Lei nº 10.741, de 1º de ou-

tubro de 2003, passa a vigorar acrescido do parágrafo 
único, com a seguinte redação: 

“Art. 23.  ................................................
Parágrafo único. É assegurada a gratui-

dade ao idoso, mediante a apresentação de 
documento de identificação idôneo, em está-
dios de futebol e ginásios esportivos, bem como 
nos múseos e eventos culturais patrocinados 
pelo Governo Federal. (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Após sete anos tramitando no Congresso, o Es-
tatuto do Idoso foi aprovado em setembro de 2003, 
representando um grande avanço nos direitos desta 
parcela de brasileiros, que já ultrapassaram a idade de 
(60) sessenta anos e muito contribuíram para o país. 

O Estatuto do Idoso chegou num momento em 
que as taxas de natalidades estão diminuindo e a po-
pulação da terceira idade só tende a crescer, sendo 
a longevidade um fato consumado, garantido pelos 
avanços da medicina e pelas pesquisas genéticas. Se-
gundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, esta população até o ano de 2025 
será o dobro da atual. 

O artigo 23 dessa Lei já proporciona desconto 
de 50% nos eventos artísticos, culturais, esportivos e 
de lazer. No entanto, acreditamos ser possível, ain-
da, ampliar o direito à entrada gratuita nos estádios 
e ginásios de futebol, visto ser este esporte uma das 
maiores paixões do povo brasileiro. Da mesma forma, 
ao permitir que os idosos acima de 60 anos tenham 
acesso gratuito a museus e eventos culturais patroci-
nados pelo Governo Federal, a presente proposição 
objetiva ampliar o acesso de idosos eventos dessa 
natureza. 

Segundo palavras da Secretaria de Trabalho, As-
sistência Social e Economia Solidária do Governo do 
Mato Grosso do Sul, envelhecer é antes de tudo, sinal 
de respeito, de visão humanista, de reconhecimento 
dos próprios erros, de rompimento de barreiras. O 
tempo de vida não é o mais importante. Necessário é 
resgatar a dignidade, a qualidade de vida e o respeito 
ao nosso futuro, pois, inevitavelmente, haveremos de 
envelhecer. 

Diante disso, é que solicitamos apoio dos senho-
res parlamentares, para as alterações que propomos 
na Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

Sala das Sessões, 17 de maio de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

 
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003

Mensagem de veto 
Vigência

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
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TÍTULO I 
Disposições Preliminares

 Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destina-
do a regular os direitos assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

CAPÍTULO V 
Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

 (...)
 Art. 23. A participação dos idosos em ativida-

des culturais e de lazer será proporcionada mediante 
descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) 
nos ingressos para eventos artísticos, culturais, espor-
tivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos 
respectivos locais.
....................................................................................

(Às Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte; e de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, cabendo à última a decisão ter-
minativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 2011

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezem-
bro de 1986 (Código Brasileiro de Aero-
náutica), para dispor sobre a assistência 
devida aos passageiros em caso de atraso 
de voo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 229-A. Em caso de atraso superior a 
uma hora no aeroporto de início do voo ou em 
aeroporto de escala ou conexão, o passageiro 
fará jus, sem prejuízo do direito ao serviço de 
transporte contratado, a:

I – acesso gratuito a serviços de comuni-
cação e alimentação compatível com o horário, 
inclusive quando a espera ocorrer no interior 
da aeronave.”

“Art. 230. Em caso de atraso superior 
a 4 (quatro) horas, o transportador providen-
ciará, além do disposto no artigo 229-A, hos-
pedagem, alimentação, traslado entre hotel e 
aeroporto e, conforme a preferência do pas-
sageiro:

I – embarque em vôo que ofereça ser-
viço equivalente para o mesmo destino, se 
houver, ou

II – restituição, de imediato e em espé-
cie, do valor pago pelo bilhete de passagem.” 
(NR)

III – recebimento de indenização equiva-
lente ao valor pago pelo bilhete aéreo;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O transporte aéreo de passageiros cresceu extra-
ordinariamente no Brasil na última década. O baratea-
mento das passagens, decorrente da desregulamen-
tação ocorrida a partir da década de 1990, combinado 
com o aumento do poder aquisitivo da população, que 
se acentuou nos últimos anos, resultaram na ampliação 
do acesso a um serviço que até recentemente era um 
símbolo de status e privilégio da elite econômica.

Essa ampliação do acesso à aviação enfrenta, 
no entanto, problemas decorrentes da escassez de 
infraestrutura aeroportuária e aeronáutica, cujo ritmo 
de crescimento é mais lento. Resultam desse fato si-
tuações de grave desconforto para os passageiros, 
como os atrasos nos voos.

Problemas como esse não serão resolvidos no 
curto prazo. Assim sendo, faz-se necessário adotar um 
novo marco regulatório, que proteja os passageiros 
contra situações de extrema vulnerabilidade.

A presente proposição visa garantir aos pas-
sageiros novos direitos em caso de atraso de voos. 
Após uma hora de atraso, acesso a comunicações e 
alimentação compatível com o horário. Após quatro 
horas, hospedagem, alimentação e traslado entre ho-
tel e aeroporto.

Contamos com o apoio de nossos Pares para 
esse projeto, cuja aprovação contribuirá para fortale-
cer o transporte aéreo de passageiros, beneficiando 
milhões de brasileiros que passaram a fazer uso desse 
serviço nos últimos anos.

Sala das Sessões, – Senador Humberto Cos-
ta.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Vide texto compilado
Mensagem de veto

Dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica.

 O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

Art. 229. O passageiro tem direito ao reembolso 
do valor já pago do bilhete se o transportador vier a 
cancelar a viagem.
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 Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais 
de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 
embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço 
equivalente para o mesmo destino, se houver, ou res-
tituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor 
do bilhete de passagem.
....................................................................................

Brasília, 19 de dezembro de 1986. 165º da In-
dependência e 98º da República. – JOSÉ SARNEY 
– Octávio Júlio Moreira Lima.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20-12-1986

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e 
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo 
à última a decisão terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Srª. 
Presidenta, pela ordem.

Eu queria me inscrever pela Liderança da Mi-
noria. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Mário Couto inscrito pela Liderança 
da Minoria. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do 
B – AM) – Pela ordem.

Eu gostaria de pedir minha inscrição para falar 
no período de comunicações inadiáveis.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senadora Vanessa Grazziotin inscrita para uma 
comunicação inadiável. 

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Srª Presidente.

De igual forma, peço a palavra para uma comu-
nicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Ricardo Ferraço, para uma comuni-
cação inadiável. 

Já temos três. É o terceiro.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 

– Pela ordem, Srª Presidenta.
Idem, para uma comunicação inadiável. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Geovani Borges, para uma comuni-
cação inadiável. 

Senador Wilson Santiago. (Pausa)
Não, já deram três. Acabou.
Então, vamos começar pelos oradores inscritos 

do dia. 
O Senador Paulo Paim não se encontra. 

Senador Wilson Santiago, como segundo inscri-
to, com a palavra. 

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, de-
mais Senadoras, demais Senadores, profissionais da 
imprensa, senhores e senhoras, o Ministério da Saúde 
e o Ministério das Cidades lançaram, no último dia 11, 
agora passado, o pacto nacional pela redução dos aci-
dentes de trânsito, o conhecido Pacto pela Vida, como 
foi chamado naquele instante.

A medida atende ao apelo feito pela Organização 
das Nações Unidas – ONU, por meio da Resolução 
A/64/L44, proclamando o período de 2011 a 2020 como 
a década de ações para a segurança no trânsito. 

No Brasil, Srª Presidenta, no ano de 2010, morre-
ram 38 mil pessoas em razão de acidentes de trânsito, 
fato que impressiona a todos nós.

Notícias dão conta de que o número de mortos 
em acidentes no Brasil é muitas vezes maior do que o 
de mortos anunciados nos países que se encontram 
em guerra – se somarmos, Srª Presidente, a grande 
maioria ou até a totalidade desses países.

Nossa guerra, Srª Presidente, é diária e acontece 
nas trincheiras das estradas brasileiras – todos temos 
conhecimento disso. Não só nas estradas como também 
na zona rural, Senador Geovani Borges – e tenho certe-
za de que o conhecimento não é só de V. Exª, Senador 
Ferraço, como também da Senadora Vanessa Grazziotin 
e do Senador Mário Couto. Enfim, todos que aqui estão 
conhecem a necessidade urgente que tem o Brasil de 
adotar políticas públicas, políticas na área educativa e 
também penas mais fortes, para diminuirmos, de uma 
vez por todas, essa violência no trânsito, que levou a 
morte, no último ano, de 38 mil pessoas no Brasil.

A Organização Mundial da Saúde lançou um desa-
fio aos países com grande índice de vítimas em aciden-
tes de trânsito, o de reduzirem pela metade o número 
de vítimas até 2020. O Brasil é o 5º país no ranking 
mundial de acidentes de trânsito, perdendo apenas para 
a Índia, China, os Estados Unidos e a Rússia.

Ao lançar o pacto nacional pela redução dos aci-
dentes de trânsito, o Pacto pela Vida, o Governo Fe-
deral, através dos Ministérios que citei anteriormente, 
com representantes de órgãos e de entidades de trân-
sito, federal, estaduais e municipais, e organizações 
não governamentais trabalharão juntos para reverter 
quadro tão negativo para o nosso País.

No meu Estado, a Paraíba, Srª Presidenta, temos 
o exemplo de um motorista de ônibus, Senadora Gra-
zziotin, Senador Geovani, o exemplo de um motorista de 
ônibus da cidade de Santa Rita, o Sr. Luiz Carlos André, 
que é um grande conhecedor da violência no trânsito. 

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL104



16736 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

Há cerca de dois anos, ele resolveu criar uma ONG, 
conhecida como ONG Educar para o Trânsito – Educar 
para Vida, que já é do conhecimento de todos nós, a 
exemplo de matérias publicadas na imprensa nacional, 
na imprensa local, como até entrevista dada por ele no 
Bom Dia Brasil. De forma atuante, essa ONG procura 
conscientizar a população da necessidade de um trân-
sito menos violento, com menos feridos e mortos.

Srª Presidente Senadora Marta Suplicy, o objetivo 
do Sr. Luiz Carlos André, motorista de ônibus lá da ci-
dade de Santa Rita, na Paraíba, não é só elaborar um 
projeto, como também expô-lo nos meios de comunica-
ção em nível nacional e em nível local, de forma que não 
apenas as próprias escolas públicas e privadas, como 
também os sindicatos, as empresas de transportes, en-
fim, os meios de comunicação e a população em geral 
tomem conhecimento, previnam-se e incorporem-se a 
essa campanha, a esse projeto para reduzir, de uma 
vez por todas, aos 50%, pelo menos, propostos pelo 
projeto de iniciativa do Governo, casado com o projeto 
desse motorista paraibano, para que, juntos, tenhamos 
condições de amenizar e diminuir o número de aciden-
tes no trânsito em todo o território nacional.

No ano passado, Luiz Carlos André, motorista 
paraibano que citei anteriormente, foi um dos vence-
dores do XVII Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito 
com um trabalho sobre o assunto, expandido, levado 
ao conhecimento de órgãos e de outros países.

Recentemente, como citei anteriormente, ele par-
ticipou do Programa Bom Dia Brasil, expondo o seu 
projeto, que tem ganhado substância, Senadora Marta 
Suplicy, ao ser adotado por várias outras entidades.

Tenho certeza de que, com iniciativas desse por-
te, como a de um motorista de ônibus, somadas aos 
programas do próprio Governo, teremos condições de 
amenizar esse número de acidentes que o trânsito tem 
causado, vitimando tantas pessoas neste País.

No ano passado, como citei anteriormente, no pe-
ríodo de 24 de abril a 3 de maio de 2011, o motorista 
Luiz Carlos, a convite da empresa Volvo participou, na 
Suécia, de palestras, debates e conheceu o sistema de 
trânsito daquele país, além de divulgar o seu trabalho 
sobre a Paraíba e também o Brasil.

Tenho certeza, Senador Epitácio Cafeteira, de que 
seu Estado, o Maranhão, não é diferente da Paraíba, 
não é diferente de outros Estados da Federação, onde 
a população está assustada, temerosa, procurando 
meios e buscando parceiros para encontrar soluções 
para amenizar o número exagerado de acidentes de 
trânsito no Brasil.

Para ele, ficou claro por que a Suécia é um dos 
países mais seguros do mundo, quando se refere à 
segurança no trânsito. Segundo ele, o número de víti-

mas de trânsito na Suécia foi de apenas 287 mortes, 
em 2010. Claro que, com as dimensões da Suécia, as 
comparações parecem injustas, mas, mesmo assim, 
a diferença de 287 mortos para 3,8 mil no Brasil é re-
conhecidamente muito grande.

De acordo com os dados do Ministério da Saú-
de, 145,9 mil pessoas vítimas de acidentes de trânsi-
to foram internadas no ano passado, só em 2010, no 
Brasil, e tiveram o tratamento coberto pelo Sistema 
Único de Saúde. Um custo para o sistema e para o 
País de R$187 milhões, com essas vítimas de trânsito 
somente no ano passado.

Dos acidentes, Srª Presidenta, 78,3% eram ho-
mens e a maioria das pessoas internadas no período 
tinha apenas entre 15 e 59 anos.

(A Presidência faz soar a campainha.)

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Peço a V. Exª apenas dois minutos, Presidenta Marta 
Suplicy, para concluir meu raciocínio.

A Região Sudeste concentrou quase metade 
dessas internações, 44,9%. As estatísticas revelaram, 
ainda, que, para cada grupo de 100 mil habitantes, ou 
100 mil brasileiros, 76,5% foram internadas, em 2010, 
em decorrência de acidentes de trânsito.

As maiores taxas estão entre motociclistas, com 
36,4% das vítimas para cada 100 mil habitantes.

O Ministério da Saúde e o das Cidades defen-
dem a aprovação de leis com penas mais duras para 
infratores no trânsito e que estabeleçam metas de re-
dução de acidentes de trânsito no Brasil.

Em setembro próximo, o Governo anunciará um 
pacote de medidas, para tentar atingir a meta proposta 
pela Organização Mundial de Saúde. 

Mas, Srª Presidente, Srs. Senadores, podemos 
começar a agir assim como meu conterrâneo, o motoris-
ta paraibano, que criou a ONG Educar para o Trânsito, 
Educar para a Vida e foi premiado por seus esforços 
em diminuir a violência no trânsito. 

O que nós podemos fazer como motoristas é agir 
de forma pacífica e harmoniosa; como legisladores, 
podemos iniciar estudos para uma legislação mais 
rígida, mais contundente, que possibilite a redução 
de tantos feridos e tantos mortos nas rodovias e nas 
zonas urbanas brasileiras. 

Agradeço, Senadora Marta Suplicy, pela tolerân-
cia de V. Exª, dizendo-lhe e a todos que aqui estão e 
também à própria imprensa nacional e a todos àqueles 
que estão nos assistindo...

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) – 
... para a necessidade que todos nós temos, esta Casa, 
principalmente, os meios de comunicação e também 
o Poder Executivo no sentido de somarmos esforços 
para amenizar o número de vítimas do trânsito do Brasil. 
Isso só será possível se enfrentarmos ou adotarmos 
campanhas educativas nos centros educacionais, nas 
escolas e em todos setores, para que a população, cada 
vez mais, se conscientize da necessidade que temos 
de ter mais cuidado e mais responsabilidade ao dirigir 
e, principalmente, ao conduzirmos pessoas e também 
ao participarmos do trânsito neste Brasil. 

Agradeço a V. Exª, Srª Presidenta. Com certeza, 
juntos, teremos condições de fazer algo em favor des-
se tema, que é tão importante para a vida e também 
para a vida da população brasileira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Parabéns, Senador Wilson Santiago, porque 
realmente esse é um tema bastante difícil e que tem 
que ser enfrentado diante do número de mortes que 
o trânsito traz para todos nós brasileiros. 

Inclusive, uma experiência interessante do Se-
nador, na época Governador do DF, Senador Cristo-
vam, foi fazer uma campanha muito forte e o número 
de mortos diminuiu.

Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin 
para uma comunicação inadiável.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Presidenta Marta Suplicy.

Srs. Senadores, companheiros e companheiras, 
gostaria de falar aqui, mesmo que num tempo reduzido, 
de um importante evento de que participamos semana 
passada, do dia 8 ao dia 10, do último domingo até a últi-
ma terça-feira, ocorrido em Londres, Reino Unido, organi-
zado pela Globe International, organização internacional 
que reúne parlamentares de vários países, que tem como 
tema central o meio ambiente. Na semana passada, mais 
uma vez a Globe se reuniu para debater, dessa vez, ex-
clusivamente questões relativas ao Redd. 

O que vem a ser o Reed, sigla em português? 
Redução de Emissão de Gases Tóxicos por Desmata-
mento e Degradação Florestal. O Redd, Srª Presidente, 
Srs. Senadores, é um mecanismo pelo qual lutamos há 
muitos anos para que seja reconhecido e instituciona-
lizado pelas organizações internacionais, sobretudo a 
Organização das Nações Unidas.

O Redd foi tratado pela primeira vez no âmbito 
das Nações Unidas, ONU, no ano de 2007, em Bali, 
na Conferência das Partes, COP-13. De 2007 até o fi-
nal de 2010, nós tínhamos apenas a previsão do Redd 
sem que esse mecanismo estivesse regulamentado. No 
final do ano de 2009, em Copenhague, na Conferência 

das Partes nº 15, COP-15, realizada na Dinamarca, 
havia uma grande expectativa para que muitas coisas, 
muitos itens e pontos em relação ao meio ambiente 
avançassem, inclusive o Redd. Infelizmente, conhe-
cemos o resultado daquela conferência que apenas 
fez anotações sem aprovar qualquer compromisso, o 
que veio acontecer somente um ano depois, durante 
a COP-16, realizada em Cancun, no México.

E, como as notas passaram a ser compromis-
sos, o Redd, esse sistema de redução de emissões 
por desmatamento e degradação, foi finalmente reco-
nhecido e regulamentado na última Conferência das 
Partes, das Nações Unidas, em Cancun.

Ocorre, Srª Presidente, que precisamos acelerar 
o debate no mundo inteiro,...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) –...nos países e nos parlamentos acerca da apli-
cação desse programa importante. É um programa que, 
em primeiro lugar, muda a lógica, para melhor, do rela-
cionamento e da política ambiental do mundo inteiro.

Senadora Marta, até antes do Redd, o que tínha-
mos eram programas internacionais, colaborações in-
ternacionais, financiamentos internacionais que garan-
tiam financiamentos de projetos para recuperação de 
áreas degradadas, portanto, de florestas derrubadas. 
Aqueles países que fazem um grande esforço para 
manter suas áreas florestadas em pé, intactas, con-
tribuindo, prestando um grande serviço ambiental ao 
planeta Terra, esses países não eram reconhecidos e, 
por isso, não recebiam absolutamente nada.

O Redd muda essa lógica. O Redd financia exa-
tamente os programas e os países que mantêm suas 
florestas em pé. Ele financia para que essas florestas 
continuem em pé, mas não como santuários, e sim 
como florestas que recebam financiamentos para que 
ali seja promovido o desenvolvimento sustentável.

A gente tem dito muito na Amazônia, aqui está o 
Senador João Pedro, que somos defensores da preserva-
ção ambiental, nós somos defensores das nossas flores-
tas em pé. Mas o que queremos fazer é manejar aquela 
floresta, é conhecer, é dominar um a um, desenvolver a 
riqueza natural que temos, que a natureza nos deu em 
produtos sustentáveis com alto valor agregado.

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP. Fazendo soar a campainha.) – Para encerrar, 
Senadora. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Apenas para concluir. 

Há um dado muito importante que não canso de 
repetir e não sei se é do conhecimento de todos. Mas 
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25% dos medicamentos, Senador Mário Couto, 25% 
dos medicamentos comercializados no mundo têm a 
matéria-prima oriunda da Amazônia, oriunda da Amazô-
nia. São pesquisadas fora por grandes empresas multi-
nacionais, sintetizados os princípios ativos e voltam os 
medicamentos pelos quais pagamos royalties. 

Queremos inverter essa lógica, e o programa 
Redd ajuda muito. Além de Brasil, Indonésia, Congo, 
México, Reino Unido, nós tínhamos todos os diretores 
– exatamente todos – da ONU ligados ao meio am-
biente, além do diretor do programa Redd, da ONU. Lá 
estava a diretora do Pnuma, a diretora do Programa 
Nacional para o Desenvolvimento da ONU e o diretor 
da Organização das Nações Unidas para...

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar, Senadora.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – ... Agricultura e Alimentação. Portanto, a Globe 
International é uma entidade que reúne parlamenta-
res de vários países do mundo. Nossa preocupação é 
aproximar os parlamentos dos países da Organização 
das Nações Unidas e, em reuniões internacionais, dis-
cutirmos a aplicação desses programas importantes 
em cada um de nossos países.

Quanto ao Brasil, nós temos vários projetos de lei 
tramitando que tratam da regulamentação do Redd, que 
foi previsto na lei que trata da política nacional de mudan-
ças climáticas, mas precisamos aprovar a lei específica 
que regulamenta este que será um grande programa, 
que deverá trabalhar não apenas no mercado de carbo-
no, mas com fundos públicos, fundos governamentais e 
fundos internacionais. Importantíssima a reunião de que 
participamos eu e o Senador Rodrigo Rollemberg.

Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
Com a palavra o Senador Valadares, por permuta 

com o Senador Cícero Lucena, como orador inscrito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Srª Presidente Marta Suplicy, Srªs 
e Srs. Senadores, a situação de penúria crônica dos 
Municípios brasileiros estabeleceu na agenda política 
do País uma efeméride, que, embora inusitada, a ela 
nos acostumamos. Refiro-me à Marcha dos Prefeitos 
em Defesa dos Municípios

Semana passada, tivemos a 14ª Marcha em De-
fesa dos Municípios. Ou seja, há quase uma década 
e meia assistimos a esse movimento reivindicatório, 

que indica que o País padece de crônico desequilíbrio 
federativo.

Aliás, abro um parêntese para dizer que, na qua-
lidade de Coordenador da Bancada do Estado de Ser-
gipe, fiz uma reunião com diversos prefeitos, mais de 
trinta prefeitos, vereadores, vice-prefeitos do Estado 
de Sergipe, com a presença dos Senadores de Ser-
gipe Eduardo Amorim e Maria do Carmo Alves, como 
também de vários Deputados Federais que se fizeram 
presentes para apoiar aquele movimento. Na ocasião, 
nós discutimos vários pleitos dos senhores prefeitos 
municipais, aos quais vou me referir neste discurso. 

É uma anomalia institucional grave, cuja solução, 
sabemos todos, depende não apenas do atendimento 
pontual do varejo dessa agenda, mas de algo bem mais 
abrangente: a revisão do pacto federativo, há muito 
reclamada. Mas, enquanto essa revisão não ocorre, 
é preciso cuidar do varejo que, dito assim, pode soar 
uma coisa menor; mas não é. É a agenda deste ano 
que reúne nada menos que 46 itens que vão desde 
problemas cruciais da educação e saúde a questões 
da infraestrutura, sem falar no endividamento que in-
viabiliza investimentos e compromete inclusive o pa-
gamento salarial das prefeituras.

O sistema tributário vigente torna os municípios 
impotentes para o atendimento básico das demandas 
administrativas.

Os repasses do Fundo de Participação, que cons-
tituem para a imensa maioria o único recurso dispo-
nível, mal pagam a folha dos funcionários. Por isso 
mesmo, costuma ser credencial de grande valia – um 
ativo eleitoral – quando um candidato se diz “amigo do 
governador”, ou, mais ainda, “dos homens de Brasília”. 
O poder local, municipal, pouco ou nada representa.

Nesse contexto, os parlamentares federais, De-
putados e Senadores, tornam-se verdadeiros despa-
chantes de luxo, intermediando pleitos de prefeituras 
junto aos ministérios e órgãos públicos. Os prefeitos 
das cidades metropolitanas, como Rio, São Paulo, Re-
cife ou Salvador, ainda escapam um pouco disso, pela 
notoriedade pública que detêm. São, em regra, políticos 
que já exerceram cargos de projeção ou têm a apoiá-los 
nomes de grande envergadura, além de desfrutarem 
de maior visibilidade na mídia nacional.

Mas os prefeitos de cidades menores - e elas são 
a esmagadora maioria das mais de 5.500 cidades bra-
sileiras – têm de recorrer a pistolões parlamentares, 
se quiserem administrar.

Na raiz de tudo está o sistema tributário brasi-
leiro, que é centralista, injusto e disfuncional. Estado 
e União Federal não geram recursos; arrecadam dos 
contribuintes que moram todos nos Municípios. Nin-
guém vive no Estado ou na União Federal, abstrações 

107ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16739 

jurídicas. Vive-se no Município. É lá que os problemas e 
as soluções surgem. Estado e União apenas articulam 
iniciativas e podem favorecer ou não seu encaminha-
mento. É nos Municípios que está a riqueza, o fruto 
de trabalho de cada cidadão. E é lá que deveria ficar 
a maior parte da riqueza produzida. 

Dito isso, quero conclamar o Senado a dar a de-
vida atenção a alguns dos pleitos dos prefeitos que 
aqui mencionarei.

Da extensa agenda, selecionei quatro tópicos, que 
me parecem os mais graves e urgentes, sem prejuízo 
dos demais que são igualmente importantes.

O primeiro tópico diz respeito à regulamentação 
da Emenda 29, de 2000, que decorre do que está pre-
visto no art. 198 da Constituição: garantia de recursos 
de equilíbrio financeiro ao custeio das ações de saúde 
nos termos do PL 306, de 2008, de autoria do Senador 
Tião Viana, projeto de que fui Relator aqui no Senado 
Federal e está na Câmara dos Deputados. O projeto de-
fine o percentual que a União deverá aplicar em saúde, 
nos moldes já estabelecidos para estados e municípios, 
o que representa expressivo aporte de recursos. Sem a 
definição dos percentuais mínimos obrigatórios para a 
União, há uma sobrecarga nos cofres municipais para o 
financiamento da saúde. Em 2008, os municípios gasta-
ram, em média, 22% de suas receitas com a saúde – e, 
mesmo assim, ficaram bem aquém das demandas do 
setor. A proposta do Senador Tião Viana está na Câmara 
desde 2008, aguardando votação. Com essa demora, o 
SUS já perdeu, segundo a Confederação Nacional dos 
Municípios, o equivalente a R$70 bilhões. E os muni-
cípios, por sua vez, perderão, até o final deste ano, se 
a proposta não for votada, cerca de R$30 bilhões. São 
números eloqüentes que falam por si.

Outro tópico se refere à redistribuição dos royal-
ties do gás e do petróleo, questão polêmica que gerou 
poderoso lobby dos Estados produtores que monopo-
lizam a maior parte dos recursos, e recebeu veto do 
Executivo ao artigo 64 do projeto de lei que gerou a 
Lei nº 12.351, de 2010. 

Esse artigo prevê compensação por parte da 
União aos Estados e Municípios produtores de petróleo 
que sofram perdas em sua arrecadação com a redis-
tribuição dos royalties, de modo a evitar descontinui-
dade administrativa e quebra de contratos. 

Mas há outro projeto de autoria do Executivo, de 
quando era Presidente o nosso Presidente Lula, que está 
em tramitação na Câmara dos Deputados. Esperamos 
que esse projeto seja apreciado o mais rápido possível, 
porque corrige diversas distorções de distribuição de re-
cursos para os Estados e Municípios não produtores. 

Vamos ao tópico seguinte: aumento da presença 
de representantes dos Municípios no Comitê de Arti-

culação Federativa, encaminhada também por meio 
de projeto de lei de autoria do Deputado Jerônimo 
Goergen. A proposta, que visa a aprimorar, do ponto 
de vista jurídico e institucional, as relações federativas, 
tramita na Câmara dos Deputados, presentemente 
na Comissão de Finanças e Tributação. Esse comitê, 
que é hoje o principal canal dos Municípios junto ao 
Executivo, passaria a contar com 18 representantes 
dos Municípios, distribuídos igualitariamente entre as 
entidades que os representam: Confederação Nacio-
nal dos Municípios, Frente Nacional dos Prefeitos e 
Associação Brasileira dos Municípios. 

É um pleito justo e necessário, na medida em que, 
como já disse, mais que solucionar questões pontuais 
que envolvem os Municípios, é preciso articular a revi-
são do pacto federativo. Esse comitê pode ser um dos 
núcleos desse debate – e convém que nele os Municí-
pios estejam devidamente representados. 

O tópico final, dentre os quatro que selecionei, 
dos 46 que integram a presente agenda dos prefeitos, 
é um pleito mais que justo e absolutamente necessá-
rio: trata-se de incluir os Municípios, por meio de suas 
entidades representativas de âmbito nacional, entre os 
entes autorizados a propor Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade ou de Constitucionalidade junto ao Supre-
mo Tribunal Federal, nos termos da PEC 36, de 2009, 
de autoria do Senador Sérgio Zambiasi. Com isso, os 
Municípios – o espaço real da cidadania – passam a 
ter presença ativa no processo de controle de consti-
tucionalidade, que hoje cabe, dentre outras entidades, 
à Ordem dos Advogados do Brasil. 

Como disse, essa é a pauta mínima, mas não exclui 
os demais tópicos, que abrangem temas como alteração 
na lei de licitações, definição de crime de responsabili-
dade dos secretários municipais, vedação de emendas 
orçamentárias de caráter individual, entre outras. 

Peço, pois, que conste dos Anais desta Casa a 
pauta completa da Agenda dos Prefeitos, trazida se-
mana passada a esta capital, por ocasião da Marcha 
dos Prefeitos.

E faço um apelo aos meus Pares nesta Casa, que 
representa a Federação, para que deem a necessária 
prioridade ao exame desses pleitos.

E insisto: é inconcebível supor a cidadania sem 
Municípios fortes, pois é ali – e somente ali – em que 
residem os cidadãos.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALA-
DARES EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Valadares, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-
Presidente, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Sra. Vanessa Grazziotin, 
Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziontin. 
Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Vala-
dares, suas solicitações serão atendidas pela Mesa 
e constará dos Anais a pauta integral da Marcha dos 
Prefeitos.

Dando sequência à relação dos Senadores ins-
critos, convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Mário Couto, que falará pela Liderança da Minoria.

V. Exª, Senador, dispõe de cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Srª. 

Presidenta, só peço a V. Exª que me dê o mesmo tempo 
que a Senadora Marta lhe deu. Já fico satisfeito.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – V. Exª terá exatamente sete minutos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Dez minutos foi o tempo que ela lhe deu, marcado à 
caneta. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – São sete minutos. Ela me deu dois 
minutos de prorrogação. E V. Exª terá. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª. Presidenta Va-
nessa, meus nobres Senadores que nesta tarde me 
escutam: domingo, 11 de maio de 2010, Correio Bra-
ziliense, Caderno de Economia: “Ineficiência engole 
o Governo Dilma” 

Peço à TV Senado que mostre ao Brasil.
Passaram-se cinco meses do Governo Dilma. Eu 

esperava falar sobre este assunto depois de um ano; 
mas os escândalos de corrupção invadem o Governo. 
Ontem, falei sobre o escândalo Palocci. 

Hoje me deparo com as notícias de que o Pre-
sidente da Vale – ainda presidente da Vale porque 
deixa o cargo na sexta-feira – encaminhou fortunas 
de royalties às prefeituras do PT, uma delas citada, a 
Prefeitura de Parauapebas, no Estado do Pará, qua-
se um bilhão. E esse dinheiro não foi aplicado para 
a sociedade, como devia ser, daquele Município do 
Estado do Pará.

Os escândalos e a ineficiência do Governo nos 
levam a uma grande preocupação, Brasil. Quando 
aqui o PSDB defendeu o salário mínimo de R$600,00, 
o Plenário deste Senado achou conveniente obede-
cer à orientação da Presidenta e aprovou o salário de 
R$545,00. 

Os aposentados deste País vivem numa situação 
caótica, e os membros do PT, do governo do PT, vivem 
a tirar o dinheiro do contribuinte brasileiro.

Palocci, aquele Palocci que se cobria de fiel ao 
povo do Brasil, aquele Palocci que se vestia de hones-
to... Aliás, Brasil, não é de hoje que falo nesta tribuna, 
não é de hoje que digo, nesta tribuna, que o brasileiro 
paga através dos seus impostos, que este ano o bra-
sileiro vai pagar mais de um trilhão – um dos maiores 
do mundo –, arrecadado do bolso do pobre brasileiro, 
que não tem estrada, não tem saúde, não tem educa-
ção, não tem segurança nas ruas. 

E ele paga para que aqueles homens do PT pos-
sam tirar dele os benefícios a que eles tinham direito. 
Mas nada acontece. Absolutamente nada acontece 
com nenhum deles, Brasil. O que mais causa indig-
nação é que nada acontece com nenhum deles. Do 
Waldomiro para cá, o que aconteceu? Diga-me, Bra-
sil, quem, pelo menos, passou perto da porta de uma 
cadeia? Aponte-me um, Brasil! De outros partidos eu 
aponto: Arruda...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – E 
o povo brasileiro assiste estarrecido, sem nada poder 
fazer. Diga-me, Brasil, se este Poder tem o poder de 
fiscalizar o governo. Diga-me, Brasil, qual foi a CPI, 
instrumento da minoria para fiscalizar o governo que 
teve sucesso aqui nesta Casa. O que vimos senão os 
governistas arquivarem as CPIs, rasgarem as CPIs por 
ordem do Presidente e da Presidenta? Diga-me, Bra-
sil, que poder temos de fiscalizar o governo, se este 
Senado se dobra?

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Senador Mário Couto, V. Exª terá 
mais um minuto para concluir.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Até 
isso, minha Senadora querida.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Mário Couto, estou apenas 
cumprindo o que V. Exª pediu.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Até 
a palavra, até a voz daqueles que falam a verdade que-
rem cercear. Até isso, minha nobre Presidenta. Parece 
que há uma intenção de não deixar a oposição falar 
aqui neste Senado. É triste, Brasil.

Peço a Cristo, minha nobre Senadora, que pro-
teja este País.

Peço a Deus, minha nobre Senadora, que proteja 
este Senado, porque daqui a pouco este Senador e ou-
tros que fazem oposição não terão mais voz aqui...

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Não estou cortando o som de V. 
Exª. É que o seu tempo expirou.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Desço desta tribuna, Brasil... Não queria fazer isso 
e sei que muitos antes de mim falaram muito fora do 
tempo e falam fora do tempo. Quando sobe um Sena-
dor para falar a verdade ao País, cortam o som dos 
Senadores. 

Brasil, ninguém calará esta voz, ninguém! Mes-
mo que cortem os meus microfones ninguém calará 
esta voz. 

Muito obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PC DO B – AM) – Só gostaria, ao presidir a sessão 
neste momento como estou, de esclarecer ao nobre 
Senador que quando foi à tribuna pediu que fosse dado 
a ele o mesmo tempo que a Senadora Marta Suplicy, 
quando dirigia os trabalhos de hoje, deu a mim. 

A Senadora Marta Suplicy me deu exatamente 
dois minutos para concluir.

Portanto, falei sete minutos e o Senador que 
acaba de sair...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – V. Exª falou dez minutos. Eu marquei 
no relógio.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) –Então V. Exª faça a reclamação...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – V. Exª falou dez minutos. Eu marquei 
no relógio.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Eu acho que o respeito é bom, princi-
palmente numa Casa como o Senado Federal.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora do 
microfone.) – Eu tenho por que responder a V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Nós temos um Regimento Interno, 
Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora do 
microfone.) – Não me calo, Senadora. Não me calo.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Temos um Regimento Interno. Temos 
instâncias às quais...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Não me calo, Senadora. Meu mandato, 
eu o ofereço ao povo. Não me calo, Senadora.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Temos instâncias às quais V. Exª 
pode fazer a reclamação. Faça a reclamação por es-
crito Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Meu mandato, eu o ofereço ao povo 
se tiver de perdê-lo, mas não me calo.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O senhor não está com a palavra. O 
senhor está desrespeitando o Regimento, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Não me calo. Meu mandato, ofere-
ço-o ao povo, se tiver que perdê-lo, mas não me calo. 
V. Exªs estão abusando do horário e do Regimento 
Interno da Casa.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O senhor está desrespeitando o Regi-
mento Interno. Faça por escrito a reclamação.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora do 
microfone.) – Não me calo, Senadora. Não me calo. V. 
Exªs é que estão abusando do Regimento da Casa. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Mesa não concedeu a palavra 
a V. Exª. 

Portanto, V. Exª não tem que estar no plenário 
falando aos gritos, Senador. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Não me calo.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Essa não é a postura de Senador 
da República. 

Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, 
convidando neste momento um orador inscrito, que 
falará pelo período de dez minutos.

Senador Aníbal Diniz. (Pausa.) Não se encon-
tra. 

Senador Geovani Borges. (Pausa.) Não se en-
contra.

Senador Alvaro Dias. (Pausa.) Também não se 
encontra em plenário.

Convido para fazer uso da palavra a Senadora 
Ana Amelia. (Pausa.)

Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
Vou convidar agora, antes de dar sequência à re-

lação, o Senador Pedro Taques. V. Exª está sendo...
Então, V. Exª faz um revezamento com o Senador 

Ricardo Ferraço.
Então, falará V. Exª no período de comunicações 

inadiáveis e o Senador Ricardo Ferraço, que fala como 
orador inscrito, tem a palavra por dez minutos.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente Vanessa Grazziotin, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, quero saudar com muito 
prazer a participação aqui no plenário desta Casa de 
estudantes do curso de Direito da Univix, importante 
universidade da minha Capital, que nos honra com as 
suas presenças hoje aqui em Brasília conhecendo o 
Congresso Nacional. Espero que tenham bom proveito, 
que essa visita possa lhes render toda a informação 
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e o conhecimento necessário para o aperfeiçoamento 
e aprimoramento da atividade de todos vocês. Sejam 
muito bem-vindos a Brasília e sejam muito bem-vindos 
e bem-vindas ao Senado da República! 

Srª Presidente, julgo da maior relevância, julgo 
absolutamente tempestivo, por isso peço seja incluído 
nos Anais da Casa, editorial do jornal O Globo des-
ta terça-feira, que trata de um tema que tem estado 
presente em nossa agenda no Senado da República, 
que tem estado presente sobretudo para a necessária 
retomada das nossas prerrogativas e da valorização 
do nosso espaço de trabalho. O editorial do jornal O 
Globo de hoje trata adequadamente a meu juízo, Se-
nador Valadares, do tema medidas provisórias, sob 
o título: “Medidas provisórias asfixiam o Congresso 
Nacional”.

Passados 23 anos da promulgação da Carta que 
restaurou direitos civis, o equilíbrio, necessário e ade-
quado, entre Executivo, Legislativo e Judiciário, bem 
como os respectivos espaços institucionais, a demo-
cracia brasileira está em crise. Não uma crise como as 
do pós-guerra e da pré-ditadura militar, quando havia 
ruidosos conflitos com risco de abruptas e violentas 
rupturas. Não, a crise é de outra natureza e de outra 
origem. Mas nem por isso, Senador Pedro Taques, dei-
xa de ser evidenciada como uma crise que necessita 
de uma resposta do Congresso Nacional.

A atual crise não é acompanhada de impasses 
visíveis, mas nem por isso deixa de ser grave, por se 
caracterizar pela imobilização do Legislativo, devido 
à expansão do Poder Executivo e também de alguma 
leniência por parte do Congresso Nacional, mais es-
pecificamente da Casa de que faço parte, o Senado 
da República.

Reportagem publicada em O Globo de domingo 
trouxe um balanço do resultado desta atrofia parlamen-
tar. Em nossa pauta, em nossas Comissões, tramitando 
pelo plenário, há mais de 30 mil projetos à espera de 
votação. Existem 2.180 vetos presidenciais na fila para 
serem apreciados. Entre 12 prestações de contas de 
exercícios financeiros de Presidentes da República, 
há, inclusive, uma do nosso Senador Fernando Collor, 
de 1990. Pasmem! 

Ao ritmo atual, diz a matéria e a pesquisa feita 
pelo jornal O Globo, mesmo que não fosse apresentado 
novo projeto de lei, Deputados e Senadores levariam 
um século para zerarmos esta gigantesca pauta.

No centro da questão está o uso deformado do 
instrumento da medida provisória, instituída pela Cons-
tituição de 1988 para a manutenção e a agilidade 
das necessárias e adequadas decisões do Executi-
vo, permitida pelo decreto-lei da ditadura, mas sem 
características do autoritarismo daquele instrumento. 

Com o tempo, a MP, desvirtuada, permitiu o avanço 
do Executivo sobre a pauta do Congresso Nacional. 
O Palácio do Planalto exagerou, excedeu-se nas suas 
funções legislativas.

E aqui se faz necessário, Senador Pedro Ta-
ques, fazermos uma autocrítica sobre a omissão do 
Congresso Nacional e a necessidade de reformarmos 
as práticas e o rito parlamentar, que é do século XIX, 
conferindo ao Congresso Nacional, conferindo ao Se-
nado Federal mais agilidade em torno dos resultados 
necessários.

Como, nos últimos oito anos, a maioria parlamen-
tar passou a ser construída muito em função do toma lá 
dá cá da fisiologia, o próprio Congresso Nacional cedeu 
espaços sem reclamar. Até mesmo a MP “árvore de 
Natal”, em que vários assuntos são pendurados numa 
mesma medida provisória, uma ilegalidade flagrante, 
tem sido permitida por Deputados e por Senadores.

De 1989 em diante, os diversos presidentes edi-
taram, em média, uma MP por semana. Já foram mais 
de 1.100 medidas provisórias. Como MP não votada 
tranca a pauta do Congresso, o trabalho da Casa é 
constantemente prejudicado pelo número excessivo 
de medidas provisórias.

É, então – julgo eu e assim indica o editorial do 
jornal O Globo de hoje –, inadiável que o Congres-
so possa aprovar, o mais rápido possível, a emenda 
constitucional de autoria do Senador Sarney e relata-
da pelo Senador Aécio Neves perante a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, na qual 
a PEC acaba de receber sinal verde, pois foi construí-
do todo um consenso, um entendimento na Comissão 
de Constituição e Justiça para o restabelecimento das 
nossas prerrogativas, não apenas redefinindo o espa-
ço de debate no Senado, mas dando uma nova forma 
e um novo rito para que as MPs possam tramitar nas 
duas Casas, inclusive obedecendo-se ao critério de 
relevância e urgência como premissa constitucional 
para as MPs possam tramitar nesta Casa.

Ela estabelece um mínimo de poder do Congres-
so na avaliação das MPs, para o Legislativo deixar de 
ser um simples cartório de registro, homologando as 
decisões emanadas do Poder Executivo. Entre outros 
dispositivos, cria-se uma comissão mista permanente, 
de Deputados e Senadores, para analisar com serie-
dade a admissibilidade das medidas provisórias. Se 
não atender aos requisitos de urgência e relevância, 
a medida provisória é transformada em projeto de lei 
e tramitará em regime especial.

Limitam-se também os temas passíveis de se-
rem tratados por MPs. Criação de cargos, ministérios 
e outras entidades públicas, por exemplo, passam a 
ser assunto cativo de projetos de lei. 
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Assim – encerra o editorial do jornal O Globo –, 
o Congresso pode vir a ocupar o espaço que lhe cabe 
num regime de democracia representativa.

Ouço, com prazer, o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 

Ricardo Ferraço, o tema de que V. Exª trata é de suma 
importância. Para que serve o Legislativo? Para que 
serve esta Casa? Para que o cidadão paga 81 Sena-
dores e 513 Deputados Federais? Qual a razão disso? 
Para que nós aqui fiquemos debatendo projetos que 
vêm do Executivo? Para que nós aqui fiquemos deba-
tendo medidas provisórias que chegam a esta Casa 
faltando dois dias para findar o seu prazo? O Legis-
lativo tem funções que são básicas. Primeira função: 
inovar a ordem jurídica, criar regras...

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ... que 
nos deem segurança jurídica. Não estamos fazendo 
isso. Se nenhum Deputado e nenhum Senador – eu 
disse isto ao jornal O Globo – apresentar qualquer pro-
jeto, nós ficaremos aqui quase um século debatendo já 
o que existe. Isso mostra que o Legislativo, através des-
se processo legislativo, que é bizantino, bizantino, não 
está a cumprir o papel constitucional que a Constitui-
ção nos envergou. Esse é o primeiro ponto. O segundo 
ponto, se V. Exª me permite, Srª Presidente, se V. Exª 
me permitir, o Legislativo tem a função, também básica, 
básica, de fiscalizar a atuação do Executivo e nós não 
estamos fazendo isso. Nós não estamos fazendo isso 
porque, através das medidas provisórias, nós estamos 
diminuindo os meios de fiscalização, os instrumentos 
de fiscalização. Vivemos quase que uma ...

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Vivemos 
quase que uma hipertrofia, uma superforça do Poder 
Executivo. Aquele Senador cujo busto se encontra ali 
disse, no início do século XX, lá no inicio do século XX, 
enquanto Senador, que nós vivemos um presidencialis-
mo num executivo que é imperial. E nós não fazemos 
nada. Nós ficamos o dia inteiro – hoje estou desde as 
nove da manhã – nas comissões. Nós temos que re-
pensar o processo legislativo, nós temos que repensar 
o papel das comissões temáticas. Se V. Exª ainda me 
permite, nós temos que trabalhar o chamado processo 
legislativo abreviado, que existe na Constituição italia-
na e de que a nossa Constituição foi se abeberar no 
art. 58, § 2º. O que é isso? Dar-se às comissões, em 
razão da matéria, a competência para votar proposi-
ções legislativas, como já existe na nossa Constituição 
e no art. 91 do Regimento Interno...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Eu vou conceder mais dois minutos 
para que o orador conclua. 

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ...exer-
cer as nossas atribuições constitucionais, o que não 
está acontecendo, porque agora já é permitido, Se-
nador Cristovam, você falar errado e não pode ser 
vítima de preconceito, de acordo com o Ministério da 
Educação, infelizmente, nesse verdadeiro crime que 
se pratica com a juventude deste País. Parabéns pelo 
seu pronunciamento. Nós precisamos caminhar muito 
para que tenhamos uma Constituição não só de papel, 
mas uma Constituição que possa ser vivida, notada-
mente por nós, aqui, nesta Casa.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Obrigado, Senador Pedro, por suas preciosíssimas 
contribuições, até por que esse é um debate que vai 
para muito além da situação de governo e de oposição. 
Esse é um movimento que tem a ver com o resgate, 
com a restauração das prerrogativas e da democracia 
no Senado da República. 

Ouço, com prazer, o Senador Cristovam Buar-
que. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Se-
nador, ouço o seu discurso com otimismo por ver uma 
voz nova chegar aqui e falar deste assunto, com uma 
preocupação. Otimismo porque, ao longo dos últimos 
anos, temos falado aqui da ideia, diversos, inclusive 
muito criticada, de que o nosso Poder legislativo hoje 
é irrelevante. Nós chegamos ao ponto da irrelevância, 
diante de um poder presidencial imperial e de um Po-
der Judiciário que legisla. Hoje nós somos irrelevantes, 
mas a democracia não sobrevive com um Poder Le-
gislativo irrelevante. Temos que restaurar isso. O que 
me preocupa é que a reforma política com a qual se 
está trabalhando está tocando pouco no resgate dessa 
força do Legislativo. Nós estamos muito limitados, Se-
nador Taques, talvez eu esteja errado – o senhor está 
na Comissão –, aos aspectos eleitorais. E o problema 
da reforma política vai além do eleitoral. É o eleitoral, é 
o funcionamento desta Casa, porque a gente não tem 
tempo ou não fica aqui o tempo suficiente toda sema-
na para debater os assuntos. Nós não parlamentamos. 
Não parlamentamos aqui. É o Executivo que tem que 
mudar. É o Judiciário. Tem que haver reformas na cul-
tura, na forma como a população brasileira enfrenta 
e participa do poder político e medidas moralizadoras 
diretamente. Eu não vejo uma proposta de reforma 
política que abranja todos esses cinco pontos. E aí 
fico otimista com o seu discurso e pessimista com 
a realidade da restauração que o senhor falou. Mas, 
felizmente há alguém falando. E vamos juntos tentar 
restaurar o Poder Legislativo no Brasil. 
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Juntos, seguramente, podemos ir mais longe. Juntos, 
seguramente, podemos fortalecer esse movimento, 
até porque esse movimento é, Senador Cristovam, 
suprapartidário e tem a ver com a origem das nossas 
funções como Senadores da República.

Agradeço a V. Exª o aparte e a nossa Presiden-
te a condescendência. Seguramente, voltaremos à 
tribuna para o aprofundamento deste que julgo ser 

um debate muito importante para o Senado e para a 
democracia brasileira.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR RICARDO FERRAÇO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2ª, do Regimento Interno.)
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada, Senador Ferraço, pelo pro-
nunciamento de V. Exª.

Dando continuidade à relação de inscritos, con-
vidamos para fazer uso da palavra, como Líder, por 
delegação, a Senadora Lídice da Mata, que falará pelo 
PSB pelo tempo regimental de até cinco minutos.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, apenas para lembrar a esta 
Casa, especialmente a nossa bancada feminina, a 
importante data que teremos amanhã, dia 18 de maio. 
Trata-se do Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual 
de Crianças e Adolescentes.

No Brasil inteiro, haverá manifestações no senti-
do de, em cada Estado, apresentarmos os segmentos 
organizados em defesa da criança e do adolescente, a 
reafirmação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
mas, também e principalmente, destacar a luta contra 
a violência contra a criança e adolescentes no Brasil.

Semana passada, tive a oportunidade de ter uma 
reunião com a Associação Nacional dos Cedecas, ou 
seja, Centros de Defesa da Criança e do Adolescente 
do Brasil. Iniciamos uma discussão que não se resume, 
o que já seria muito, a discutirmos a violência sexual 
e o abuso sexual infanto-juvenil, mas também as mor-
tes violentas, as mortes por homicídios que atingem 
os adolescentes no Brasil inteiro, principalmente na 
periferia das grandes cidades, e a impunidade, quase 
absoluta e absurda, existente nesse setor.

Além dessa vertente da morte violenta e impune 
de jovens no Brasil, nós abordaremos em breve, na 
Comissão de Direitos Humanos, já acertado com o 
seu Presidente, o Senador Paulo Paim – que também 
faz parte da nossa preocupação neste momento em 
que protestamos, em que nos manifestamos contra 
o abuso sexual infanto-juvenil no Brasil –, as mortes 
de jovens e adolescentes que estão sob a guarda do 
Estado brasileiro.

Quero, portanto, não deixar passar desta tribu-
na, no dia de hoje, a nossa manifestação contra o 
abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil, e 
dizer que, amanhã, estaremos abrindo um seminário 
especial com o depoimento de crianças e familiares 
de crianças vítimas de abuso sexual. Será o grande 
momento de manifestação do conjunto do movimento 
em defesa da criança nessa data, dia 18 de maio, con-
tando com a participação, inclusive, da Rainha Silvia 
e da Presidente Dilma. Será, portanto, um momento 
em que o Brasil inteiro vai demonstrar o seu repúdio a 
esse crime inaceitável, hediondo que é o abuso sexual 
de crianças e adolescentes na nossa Pátria.

Aproveito, também, Senadora Vanessa, para me 
associar àqueles que querem debater o melhor funcio-
namento da Casa e que querem discutir o novo formato 
de tramitação das medidas provisórias no Senado, no 
Congresso como um todo.

Quero dizer que tive a oportunidade, Senadora 
Vanessa, à época da Constituinte, de ser a Deputa-
da Constituinte que propôs a supressão das medidas 
provisórias no texto constitucional, o que, aliás, foi 
considerado pelo atual Ministro Jobim, antes Deputa-
do relator da Constituinte, naquele período, um ato de 
absoluto xiismo. Outro dia, ele me encontrou e brin-
cou dizendo como eu era xiita ao propor tal medida. 
Hoje eu vejo como a pouca experiência democrática 
levou o Brasil e a Constituição Federal a instituírem a 
medida provisória sem tomar os devidos cuidados de 
fazer com que ela não significasse a paralisação do 
Congresso Nacional.

Muito obrigada, Sr ª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Muito obrigada a V. Exª, Senado-
ra Lídice, que, como sempre, utilizou exatamente os 
cinco minutos destinados ao pronunciamento. Muito 
obrigada a V. Exª.

Continuando, queremos convidar para fazer uso 
da palavra, como orador inscrito, o Senador Pedro Si-
mon. (Pausa.)

Desculpe-me. Não era o Senador Pedro Simon, 
não 

Com a palavra, o Senador Cristovam Buarque, 
pela ordem.

O Senador Ricardo Ferraço, quando fez o pro-
nunciamento, comunicou aqui a presença dos alunos 
do curso de Direito da Faculdade Brasileira Univix, 
localizada na capital do Espírito Santo, na cidade de 
Vitória. Nós queremos também cumprimentar e dar as 
boas-vindas aos alunos de Direito da Univix.

Senador Cristovam, V. Exª dispõe de até dez 
minutos.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, vou 
dar continuação ao que falou o Senador Ferraço, há 
pouco, aqui: a ideia da restauração do Poder Legisla-
tivo no Brasil.

E nós estamos ameaçados, Senador Taques, a 
meu ver, por duas linhas. Uma linha é que nós estamos 
ficando não apenas inoperantes, mas irrelevantes; e, 
talvez, irrelevantes por sermos inoperantes. Mas o fato 
é que, hoje, o Judiciário legisla, e o Executivo manda, 
por meio das medidas provisórias e de todos os ins-
trumentos de que dispõe. Esse é um lado.
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Agora, o outro lado é que está se constituindo, 
de maneira muito natural, um partido único, hoje, no 
Brasil: o partido único do governo. E, quando mudar o 
governo atual, virá outro partido único a favor do pró-
ximo governo. Pode até mudar a sigla de um lado para 
o outro, mas continua um partido com uma maioria tão 
expressiva, que termina sendo um partido único, em-
bora inseguro, como está provando o debate sobre o 
Código Florestal.

O que está fazendo com que o Código Florestal 
fique nessa crise inteira? Porque os partidos estão 
divididos. E eles estão divididos porque eles são de 
ideologias e de interesses econômicos diferentes, os 
seus Deputados e Senadores. Então, quando o gover-
no quer, ele atrai o partido, em geral, em função de 
cargos. Vamos chamar em função de uma composição 
que se faz dos cargos de que o governo dispõe. Mas 
as pessoas entram no governo com o partido, mas 
com posições diferentes em cada partido.

Na hora em que chega um projeto com a res-
sonância, a importância do Código Florestal, o que 
acontece? O partido, cada um deles, começa a ter 
votos diferentes. Quebra-se a unidade que seria ide-
ológica, propositiva e programática. Nós não temos 
mais o partido programático-ideológico e ficamos com 
parlamentares pragmáticos. E o pragmatismo não per-
mite alianças demoradas. O pragmatismo são alianças 
imediatistas, de curto prazo. É isso que a gente está 
vendo no Código Florestal. A aliança que apoia o go-
verno se fragmenta, porque, num mesmo partido, há 
ruralista e ecologista. E, na hora do voto, eles ficam 
cabeças doidas.

Nós estamos numa crise profunda na democra-
cia, porque o Congresso ficou inoperante, irrelevante. 
O Judiciário assumiu funções que não são dele, mas o 
povo está aplaudindo. Isto é ainda mais grave: o povo 
está dando legitimidade ao que não tem tanta legiti-
midade, nem tanta legalidade.

Mas está dando, por culpa nossa e não do Judi-
ciário. Culpa nossa, de não resolvermos os problemas 
a tempo. E aí me preocupa que a reforma política – e 
seria o momento de resolvermos tudo isso, de fazer 
o que o Senador Ricardo chamou de restauração do 
poder congressual – pode perder a grande chance, 
porque está sendo conduzida para fazer uma reforma 
eleitoral. E, para mim, uma reforma política é muito 
mais do que uma reforma eleitoral. 

Soltei um conjunto de propostas em que divido, 
na verdade, em seis itens. Cinco são permanentes; o 
sexto é temporário. Não vou citar aqui todos, até por-
que de lembrança não dá.

Mas, primeiro, do ponto de vista eleitoral, não é 
muito diferente do que se está discutindo. É o voto de 

legenda. Só que proponho, Senador Geovani, que o 
voto de legenda venha com o direito do eleitor de esco-
lher quem é o seu nome. Aperta um botão do partido e 
aparece a lista dos candidatos. Na lista dos candidatos, 
o eleitor escolhe o seu. É o voto, o candidato avulso, 
sem precisar de partido, desde que com um número 
substancial de eleitores indicando. É o fundo público, 
que sugiro de dois tipos a gente analisar: um com di-
nheiro público governamental e outro com dinheiro 
público das pessoas, desde que não tenha empresa 
colaborando e ninguém possa contribuir além de um 
certo valor. Isso é mais ou menos o que tem aí. 

É o voto distrital, que proponho para vereador. E 
na Câmara Federal, para deputado federal, proponho 
três tipos de eleições: o deputado eleito por distrito, 
o deputado eleito pelo Estado e o deputado federal 
eleito nacionalmente. Quarenta por cento dos depu-
tados seriam eleitos por distritos; 50% seriam eleitos 
pelo Estado, e 10% seriam eleitos com votos de todo 
o Brasil. É a maneira de trazer aqui para dentro os 
grandes nomes nacionais. Mas essas medidas são as 
eleitorais Não quero dar importância.

Temos que mudar alguns itens fundamentais 
do Executivo. Por exemplo, é preciso criar no Brasil 
– embora seja um regime presidencialista – o voto 
de desconfiança em relação a um ministro. Embora o 
ministro seja uma prerrogativa do Presidente e deve 
continuar assim, mas, se o ministro, de fato, se choca 
com a maioria do Congresso, é possível que a gente 
tenha aqui o direito de fazer um voto de desconfiança 
e esse ministro deixar de ser ministro.

No Parlamentarismo, é o Primeiro-Ministro que 
recebe o voto de desconfiança, e o governo cai. No 
Presidencialismo, o Congresso não pode ter o direito de 
derrubar o governo, mas pode ter o direito de derrubar 
um ministro, quando ele não estiver sintonizado com a 
maioria – podemos até colocar – de dois terços. 

Eu creio que a gente tem que restringir, como se 
está tentando – isso, sim – na Comissão de Reforma, 
as medidas provisórias. Não extinguir, mas controlar 
essas medidas provisórias para que não cheguem aqui 
da maneira como chegam e com as características 
com que chegam.

Creio que devemos mudar a maneira como são 
escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Hoje, o ministro do Supremo é escolhido pelo Presi-
dente da República. Ponto! Porque as sabatinas que 
a gente faz aqui – vamos falar com franqueza – não 
são sabatinas verdadeiras.

O próprio Senador Taques uma vez me disse 
que já houve sabatina de meses inteiros, nos Estados 
Unidos, enquanto aqui, raras demoram mais do que 
algumas horas. A proposta que estou fazendo, Sena-

177ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16809 

dor Requião, é a de que, para escolher um ministro 
do Supremo, o Presidente da República receba seis 
nomes indicados pela comunidade jurídica do País, 
inclusive os atuais ministros do Supremo, os tribu-
nais. O Presidente recebe seis nomes, escolhe três; 
desses três, o Congresso escolhe um. Aí, a gente vai 
ter sabatina boa, porque não é sabatina pra votar sim 
ou não, porque a gente, aliás, vota antes de terminar 
a sabatina, em geral. Mas é sabatina para escolher 
qual deles será.

O Tribunal de Contas não tem que ter ministro 
escolhido por ninguém, tem que ser concurso públi-
co. Vamos fazer concurso público para escolher os 
ministros do Supremo, aqui, e os conselheiros, nos 
Estados. Precisamos de algumas reformas da cultura 
da população em relação a...

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Solicito a V. Exª um aparte, Senador.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Com todo prazer, Senador Requião.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Senador Cristovam, de minha autoria, há um projeto 
de resolução cujo relator, por acaso, é o Senador Pe-
dro Taques, aqui ao meu lado. Eu tenho uma proposta 
para moralizar a escolha, pelo Senado, de autorida-
des. Nos Estados Unidos, leva seis ou sete meses a 
escolha de um ministro do Supremo. Até horários de 
televisão paga são utilizados para contestar, denun-
ciar. Então, o meu projeto, em primeiro lugar, coloca o 
relatório de um relator escolhido pela comissão ou por 
seu presidente. O relatório deve ser apresentado sem 
a presença do candidato no Senado ou na comissão. 
Posteriormente, esse relatório deve ser publicado na 
Internet, no Diário do Senado, para ser discutido pela 
população, para que possíveis denúncias cheguem ao 
conhecimento do Senado. No prazo de uma semana, 
isso ocorre. Então, o relatório entra em discussão na 
comissão e pode ser aprovado ou rejeitado. Poste-
riormente, teremos a sabatina do candidato. Agora, a 
sabatina não pode ser tão ligeira que, antes que ela 
termine, seja iniciada a votação. Porque, durante a sa-
batina, mesmo na vigência do atual Regimento, que 
minha resolução pretende modificar, pode haver um 
pedido de diligência para um determinado assunto e 
a votação é suspensa. A votação só pode se dar após 
o fim das discussões, e a Internet abre, para o País e 
para a sociedade civil, a possibilidade clara da mani-
festação. Agora, essa proposta que V. Exª apresenta da 
tribuna de ampliarmos a possibilidade de escolha, não 
com a participação corporativa dos juízes do Supremo, 
que já foram escolhidos também por autoridades da 
República, mas de uma forma que enriquecesse o meu 
projeto, que hoje é meu e do Senador Pedro Taques, 

abrindo o leque de possibilidades de escolha por par-
te do Senado da República, seria muito bem-vinda. A 
proposta e o relatório do Senador Pedro Taques estão 
à disposição da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania para discussão, aprovação ou rejeição, ou 
a emenda, que V. Exª poderia providenciar.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Com propostas com essa do senhor, nem faço ques-
tão de ficar insistindo na que sugeri. Quero provocar 
o debate para, depois, ver. Só acho que o Presidente 
deveria mandar mais de um nome, não um nome único, 
para que possamos escolher a partir de debates com 
os candidatos, não os três juntos, mas separadamente. 
Em vez de vir apenas um nome. Acho que o senhor 
acrescenta muito à minha proposta.

Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-

dor Cristovam, são momentos como este de debates 
deste relevo que nos faz ver uma luz no fim do túnel. 
Este Senado serve, constitucionalmente, para o de-
bate de assuntos estruturantes para a República, não 
para ficarmos discutindo perfumaria, aquilo que enfeita. 
Tomando o exemplo que V. Exª trouxe da fala do Se-
nador Ricardo, seria uma restauração do Legislativo, 
uma restauração da própria democracia. Se analisar-
mos historicamente, Senador Cristovam, o papel dos 
parlamentos europeus antes da Revolução Francesa, 
eles tinham um único papel: fiscalizar o atuação do Exe-
cutivo. No século XIX, houve uma mudança disso. Em 
razão do chamado Estado liberal ou Estado garantidor, 
houve uma superforça do Legislativo em detrimento 
do Executivo. No século XX, Senador Cristovam, nós 
invertemos essa lógica. Em razão do Estado social ou 
Estado do bem-estar social, nós passamos a necessi-
tar de legislações de emergência, como o decreto-lei 
no Brasil, o decreto-legge na Itália. Neste século XXI, 
o Estado não deve ser só garantidor, como no século 
XIX; ele não deve ser só prestador, como no século 
XX. No século XXI, o Estado deve ser transformador, 
e essa transformação do Estado, Senador Cristovam, 
deve se dar por intermédio dos órgãos que exercem 
parcela da soberania. O Judiciário está buscando o 
seu espaço, no que se denomina de ativismo social. 
Vejamos que isso já ocorreu na Europa depois da Se-
gunda Guerra Mundial. No Brasil,...

(Interrupção do som.)

O Sr Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ...o Le-
gislativo não legisla porque o Executivo o faz por meio 
de medida provisória e o Judiciário decide, como nós 
temos acompanhado no Tribunal Superior Eleitoral e 
no Supremo Tribunal Federal. O Executivo se adona, se 
assenhora de funções do Legislativo. Hoje o Legislativo, 
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esta Casa em particular, em razão do bicameralismo 
que existe no Brasil... porque tudo aqui nós devemos 
votar com rapidez. Eu vou dar um exemplo. O Código 
Florestal está sendo debatido na Câmara dos Depu-
tados há 12 anos, e, agora, nós teremos que debatê-
lo em uma semana nesta Casa. Vamos acabar com o 
bicameralismo, vamos criar uma única Casa, porque 
nós vamos economizar dinheiro da população. Nós, 
aqui do Senado, não estamos fazendo outra coisa. Per-
demos a nossa função constitucional, e o cidadão que 
está nos vendo e ouvindo sabe o que está a acontecer. 
Falando sobre fiscalização, e já encerro...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Vou conceder mais dois minutos 
para V. Exª, Senador.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Os es-
cândalos se sucedem e nós, nesta Casa, não fisca-
lizamos absolutamente nada, fazemos de conta que 
não é conosco. Uma hora, vão ver que o rei está nu. 
Muito obrigado pelo aparte.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Eu quero dizer, Senador, na linha dos trocadi-
lhos que o Senador Requião gosta de fazer – e o faz 
com mais competência que eu –, aqui não é só que 
a gente não fiscaliza, a gente nem pisca diante dos 
escândalos. Nem pisca diante de tudo que acontece 
aí fora, quanto mais fiscalizar. 

Bem, Srª Presidente, agradeço pelo tempo, mas 
eu queria aproveitar a fala do Senador Ricardo Ferra-
ço sobre a restauração do Poder Legislativo no Brasil. 
Creio que essa é uma bandeira que todos nós deve-
mos empunhar. Cada um pensando da sua maneira 
própria, com a sua proposta diferente, mas com um 
objetivo: a defesa da democracia. E a defesa da de-
mocracia passa por um Congresso forte.

Para isso, temos que fazer o dever de casa, por-
que não vamos ser operantes, ou seja, acabar com a 
nossa inoperância se não fizermos algumas mudanças 
aqui dentro. E não vamos ficar relevantes, acabar com 
a nossa irrelevância, se não acabarmos com a nossa 
incapacidade de fazer as coisas como se deve.

Há uma correlação entre a irrelevância e a inope-
rância. Temos que ser operantes na linha do que o Se-
nador Taques sempre fala, de fazer com que as coisas 
aconteçam aqui de forma rápida e corretamente.

Deixo aqui então o meu total apoio à proposta do 
Senador Ricardo Ferraço da restauração...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado, Presidente, faltava só uma palavra, 

que era a palavra movimento pela restauração do 
Congresso.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Cristovam. A 
Mesa cumprimenta V. Exª pelo pronunciamento.

Seguindo a relação dos oradores inscritos, convi-
damos agora, como orador inscrito no período de co-
municação inadiável, portanto pelo período regimental 
de até cinco minutos, o Senador Geovani Borges.

V. Exª, de acordo com o Regimento, dispõe de 
cinco minutos, Senador.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Agradeço a nossa Presidenta, Senadora 
Vanessa, e logicamente com um pouquinho mais de 
tolerância.

Srª Presidente, Senadora Vanessa, Srªs e Srs. 
Senadores, esta é uma Casa com função propositiva, 
inspiradora de debates, num perfil que se consolida 
até mesmo na representação equilibrada de cada fe-
deração.

Por essa razão, muitas das manifestações feitas 
nesta tribuna, sobretudo as críticas, não têm o propósi-
to de ferir e condenar a capacidade desse ou daquele 
gestor, desse ou daquele partido, 

E sim apontar erros que podem ser corrigidos com 
uma ação conjunta, afinada, que acaba por atender a 
diferentes expectativas e necessidades. Refiro-me hoje 
à situação precária das escolas públicas brasileiras.

Todos os Estados aqui representados têm his-
tórias positivas e negativas para contar, experiências 
que deram certo e gestões fracassadas ou que ainda 
não mostraram seu potencial de ação.

No caso das escolas, somos todos conhece-
dores das insuficiências que ainda estão a impedir 
o estímulo, a motivação, o interesse dos alunos pelo 
ambiente escolar. 

Num cenário que se repete em todas as locali-
dades brasileiras, o protesto ganha força e unifica os 
discursos. A motivação para aprendizagem tornou-se 
um problema de ponta em educação, porque a sua 
ausência representa queda de qualidade na apren-
dizagem.

Diversos estudos realizados sobre o tema enfo-
cam os aspectos da cognição e da motivação, o uso de 
recompensas e metas de realização como fatores de 
estímulo para tornar o universo escolar interessante, 
alegre, inspirador para crianças e jovens.

Num cenário de portas quebradas, cadeiras su-
cateadas, salas abafadas, paredes sujas, banheiros 
fétidos, é muito difícil querer que o estudante se sinta 
feliz e orgulhoso da instituição que freqüenta.
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Senhoras e senhores, o final do Século XX e 
início do Século XXI caracterizou-se por grandes mu-
danças em praticamente todos os setores da vida 
humana. Essas transformações não podem deixar de 
ser consideradas no âmbito da educação, que preci-
sa ser inserida e adequada às novas necessidades 
de sua clientela.

Não se concebe mais, por exemplo, uma escola 
onde os alunos não tenham acesso a computadores 
e à Internet, fonte imediata de pesquisas; não se con-
cebem escolas sem áreas próprias e suficientes para 
a recreação infantil, para as atividades lúdicas e para 
a prática de esportes.

Diante dessas exigências, a escola precisa ofere-
cer serviços de qualidade e um produto de qualidade, 
de modo que os alunos que passem por ela ganhem 
melhores e mais efetivas condições intelectuais. É este 
o desafio que se põe à educação escolar.

Até pouco tempo, a grande não questão escolar 
era somente a aprendizagem de conteúdos. Acreditá-
vamos que conhecer era acumular conhecimentos.

Atualmente, a questão está centrada em interpre-
tar e selecionar informações na busca de soluções de 
problemas ou daquilo que temos vontade de aprender. 
O desafio para o educador foi além e a maioria das 
escolas lamentavelmente ainda deixam muito a dese-
jar na sua estrutura física, deixando para os professo-
res uma missão quase impossível. São eles que mais 
diretamente lidam com a ausência de motivação dos 
alunos para a aprendizagem. 

A motivação para a aprendizagem tornou-se um 
problema de ponta em educação. A sua ausência re-
presenta queda de qualidade na aprendizagem.

No meu Estado, o querido Estado do Amapá, a 
situação ainda é precária. A estrutura das escolas es-
taduais do Amapá tem colocado em risco a integridade 
física de alunos e corpo docente. Ventiladores que caem 
do teto, móveis quebrados, ausência de bibliotecas e a 
insuficiência no acesso às tecnologias da internet são 
fatores de desestímulo e desmotivação.

Vejam os senhores que é um Estado quente, zero 
grau, zero minuto, zero segundo. E o calor muito forte 
desanima as crianças, incomoda os jovens, aumenta 
o cansaço dos professores. É um só aspecto de tantos 
que ainda deixam a desejar.

O Senador Gilvam Borges, pela iniciativa, na épo-
ca, junto com líderes comunitários, professores, corpo 
docente, alunos e empresários, conseguiu dar um exem-
plo de que é possível todas as escolas do meu estado 
serem climatizadas. E pegou uma escola para exemplo 
lá no grupo Amapá, que está totalmente climatizada e 
serve como exemplo para que as autoridades do meu 
Estado tomem as devidas providencias.

E em diversas escolas pelo Brasil afora, Ama-
zônia, o Brasil todo, a falta de espaço obriga alguns 
alunos a acompanhar as aulas em pé. Outras sofrem 
com deficiência no abastecimento de energia e água. 
Em outras tantas a precariedade é na alimentação – e 
vejam que a merenda oferecida na escola, para muitas 
crianças, é vital por ser a única garantia.

O tema é vasto, senhores. O tema é extenso e a 
lista de reclamações é igualmente vasta demais. Mas 
aqui fica este apelo modesto. Ficam aqui essas falas 
motivadoras numa esperança tênue de que um dia 
a educação, o ambiente escolar, o atendimento aos 
apelos dos alunos, pais e professores ganhe eco e 
seja considerado.

Muito obrigado!
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente, Senadora 

Vanessa. Muito obrigado pela tolerância. V. Exª foi muito 
complacente com este orador aqui, na tribuna.

Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Imagine. A Mesa é quem agradece 
a V. Exª, comunicando que todos os oradores que têm 
ocupado a tribuna têm tido a tolerância para poder 
concluir os seus pronunciamentos.

Dando sequência à relação dos oradores inscri-
tos, Senadores e Senadoras, convidamos agora, para 
fazer uso da palavra no tempo de orador inscrito, o 
Senador Roberto Requião.

Senador Requião, regimentalmente, V. Exª, como 
orador inscrito, dispõe de até dez minutos para pro-
ferir o seu pronunciamento. Senador Requião, ex-
Senador, ex-Governador do Estado do Paraná, V. Exª 
tem a palavra.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srs. Senadores, Srª Senadora, Senadoras do Brasil, 
bendita seja esta tribuna, praticamente o último espaço 
de denúncia verdadeira que resta no País. O resto é 
o silêncio, a escravidão da imprensa em relação aos 
grandes interesses que a financiam.

Vim aqui, hoje, rememorar um episódio que ocor-
reu quando eu era Governador do Estado do Paraná.

Um grupo procura o Governo do Estado solici-
tando, pedindo, sugerindo que o Governo do Estado 
do Paraná aplicasse os recursos da Paraná Previdên-
cia em letras do Tesouro. Aparentemente, um negócio 
absolutamente correto e sério a ser feito pelo Governo 
do Estado. Mas não era tão simples assim.

O Governo deveria comprar Letras do Tesouro 
por meio de uma corretora privada, que tomaria essas 
letras de um banco, e, posteriormente, essas letras 
compradas pela Paraná Previdência seriam custodia-
das pelo banco que as tivesse vendido. O banco con-
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tinuaria com essas letras em carteira, alavancando os 
seus negócios, e subjazia a esse interessante negócio 
uma comissão de 8%, dada por fora a governantes 
que aceitassem a política.

Investiguei o processo e, para minha surpresa, ele 
havia sido regulamentado pelo Banco Central, que ofe-
recia para Letras do Tesouro Nacional com vencimen-
to de oito anos, por exemplo, uma comissão de 15%: 
7% com a corretora e 8% estavam sendo oferecidos 
a Estados e Municípios do Brasil que tinham fundos 
de pensão como comissão da operação. A corretora 
abria mão de parte da sua comissão.

Denunciei isso na Escola de Governo do Paraná, 
que era televisionada para o Estado e para o Brasil 
inteiro. Comuniquei ao Ministério Público Federal e à 
Polícia Federal. Nada ocorreu, mas a informação que 
tinha àquele momento é a mesma que tenho hoje: 
inúmeros Municípios utilizaram uma corretora privada 
para a negociata.

Pasmem os senhores: o melhor negócio, na crise 
que se anunciava do mercado financeiro mundial, de-
pois da quebradeira dos Estados Unidos, era, evidente-
mente, Letras do Tesouro Nacional. E eu resolvi proibir 
a Paraná Previdência de fazer qualquer investimento de 
risco com esse fundo que garantia e garante aposen-
tadoria dos funcionários públicos do meu Estado.

Muito bem. Determinei, então, que as letras fos-
sem compradas – letras e debêntures emitidas pelo 
Banco Central – diretamente do Banco do Brasil sem 
a intervenção de uma corretora. Foi muito difícil. Pas-
mem os senhores: o Banco do Brasil ofereceu uma 
enorme resistência a fazer a operação diretamente. 
Sugeriram-nos, pressionavam-nos, praticamente exi-
giam que a operação fosse feita por uma corretora que 
atua no mercado.

Fui novamente à Escola de Governo, espaço 
aberto de comunicação do Estado do Paraná, que se 
realizava todas as terças-feiras, e fiz a denúncia, ago-
ra, em relação ao Banco do Brasil. Acabei conseguin-
do fazer com que o Banco do Brasil, sem a interme-
diação de uma corretora, sem comissão nem para o 
Governo, nem para uma corretora privada, efetuasse 
a operação.

Essa manobra, esse comportamento fez com que, 
na crise que eu antevia, a Paraná Previdência fosse o 
único fundo de pensão do País que não tivesse prejuízo. 
E hoje, a Paraná Previdência, além do seu patrimônio 
imobilizado, tem em caixa R$6 bilhões. E me chega 
agora a denúncia, a informação de que o Governo que 
me sucedeu resolveu, novamente, às vésperas de uma 
crise, de uma oscilação brutal da bolsa, aplicar parte 
dos R$6 bilhões da Paraná Previdência investidos em 
Letras do Tesouro no mercado de ações.

E circula por aí a notícia de que o próprio Gover-
nador teria quase sofrido um acidente de helicóptero, 
em São Paulo, quando saía ou ia para uma reunião 
com um banco que, já no passado, pretendeu ser in-
termediário de aplicações do dinheiro público e que 
nós, oportunamente, afastamos da possibilidade de 
qualquer negócio. 

Preocupa-me a volta dessa visão de negociantes 
e não de governantes. Preocupa-me porque o maior 
fundo de pensão do Brasil hoje é a Paraná Previdência, 
do Estado do Paraná, que tem R$6 bilhões em caixa 
e apresentou, em 2010, na saída de meu governo, um 
superávit de R$894 milhões. 

No ensejo, quero contar uma outra história para 
vocês registrarem e nos ajudarem a precaver o inte-
resse público dos rapinantes investidores. 

Recebi na casa oficial do Governo, numa tarde, a 
visita de um banqueiro, o dono do Paraná Banco, Joel 
Malucelli, que me disse que tinha feito a visita com a 
intenção de me alertar para o fato de que o fundo da 
nossa Companhia de Energia Elétrica – Copel, sem 
dúvida a mais sólida companhia de energia elétrica do 
País, recuperada durante os sete anos e três meses 
do meu governo, tinha investimentos no Banco Santos 
e que ele, meu amigo, me levava a notícia de que o 
Banco Santos estava para quebrar, estava para falir.

Com algumas ligações para Brasília – eu tinha 
sido Senador aqui antes e exercia, naquele momento, o 
cargo de Governador do Paraná –, confirmei a notícia. 
Reuni a diretoria da Copel inteira na residência do Go-
verno, num fim de semana, e determinei que retirassem 
do Banco Santos trezentos e tantos milhões de reais 
de forma imediata. O presidente da Copel, responsável 
pelo investimento, estava viajando, e eu determinei à 
diretoria. Isso foi feito imediatamente.

A Copel retirou os recursos do Banco Santos, 
mas o presidente da companhia, tendo voltado da sua 
viagem, determina aos gestores da fundação que man-
tenham alguns recursos, qualquer coisa como R$24 
milhões ou R$34 milhões, aplicados no Banco Santos, 
à minha revelia, em contrariedade à ordem que eu ti-
nha dado como acionista majoritário da Companhia 
Paranaense de Energia Elétrica. 

Bom, vocês podem facilmente concluir o resulta-
do dessa operação: salvei R$364 milhões ou R$384 
milhões, e o presidente da Copel perdeu os R$24 
milhões ou R$34 milhões que ficaram investidos no 
Banco que quebrou. 

É evidente que o resultado desse drama todo 
foi a saída do presidente da Copel da presidência da 
companhia e a sua substituição por um velho técnico 
de carreira que pedi emprestado a Itaipu, onde ele es-
tava trabalhando como diretor financeiro. 
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Coloco esses fatos para alertar: governo é go-
verno, negócio é negócio. E o Paraná está correndo 
o sério risco...

(Interrupção do som)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – ...de previdência no País inteiro voltarem a sua 
funesta, como diria a nossa Marta Suplicy, tarefa de 
negociar de forma arriscada, e mais do que arrisca-
da, com fundações e fundos públicos que garantem 
aposentadorias.

Todas as denúncias que fiz caíram em ouvidos 
moucos. As minhas proibições surtiram efeito e, como 
eu disse, o maior fundo público do País hoje, no âm-
bito dos Estados, é o fundo de previdência do Estado 
do Paraná, com seis R$6 bilhões em caixa, R$894 
milhões de superávit no exercício de 2010, mas que 
corre risco na mão de negociantes que são apenas 
negociantes e não governantes, porque nada a ver 
têm com o interesse público. 

Obrigado, Srª Presidente, pela tolerância do tem-
po.

Ficou aqui o registro de operações anunciadas e 
que ninguém poderá dizer mais tarde que não foram 
denunciadas, senão na imprensa silenciosa do Brasil, 
mas pelo menos na tribuna do Senado Federal.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Roberto 
Requião. A Mesa cumprimenta V. Exª sobretudo pela 
sua eficiência durante sua gestão no Governo do Esta-
do do Paraná, pela eficiência do fundo dos servidores 
daquele importante Estado do Brasil.

Continuando a relação de inscritos, convidamos 
agora para fazer uso da palavra como orador inscrito 
para uma comunicação inadiável, portanto, por até 
cinco minutos, o Senador Anibal Diniz. Cinco minutos 
para V. Exª.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Pronuncia o seguinte discur-
so.) – Obrigado, Senadora Vanessa. 

Cumpro o dever de informar ao povo do Estado 
do Acre que, na próxima quinta-feira, receberemos a 
visita do Ministro da Ciência e Tecnologia Aloysio Mer-
cadante, que vai firmar parcerias com o Governo do 
Acre e também com a Universidade Federal do Acre 
na área de ciência e tecnologia. S. Exª vai participar de 
um debate, de um seminário sobre inovações tecno-
lógicas para a Amazônia, na Universidade Federal do 
Acre, e também, juntamente com o Governador Tião 
Viana, do ato de entrega de netbooks para alunos da 
rede estadual de ensino. Vale a pena ressaltar que 
esse programa de distribuição de netbooks faz parte 
do nosso plano estratégico de educação do Estado do 

Acre, iniciado pelo Governador Binho e dado continui-
dade agora pelo Governador Tião Viana.

A presença do Senador Aloysio Mercadante no 
Acre é algo muito alvissareiro, pelo projeto estratégi-
co que o Ministro desenhou para a área de tecnologia 
do nosso País.

O desafio posto para a área de tecnologia do 
nosso Brasil, nos próximos quatro anos, tem como 
finalidade consolidar a liderança na economia do co-
nhecimento natural, avançar em direção à sociedade 
do conhecimento e fazer a transição para a economia 
de baixo carbono e sustentabilidade ambiental.

Eis o tema que mais aproxima o Acre dessa dis-
cussão e dessa agenda com o Ministro Aloizio Merca-
dante: a transição para a economia de baixo carbono 
e a sustentabilidade ambiental. 

A presença do Ministro Mercadante, no Acre, na 
próxima quinta-feira, é algo que nos enche de espe-
rança, porque o projeto de desenvolvimento susten-
tável do Estado do Acre depende fundamentalmente 
do investimento em tecnologia. Assim, quanto mais 
avançarmos em termos tecnológicos, mais habilita-
dos estaremos para dar continuidade, com sucesso, 
ao projeto de desenvolvimento sustentável focado na 
proteção da floresta e numa economia de baixo car-
bono e de alta inclusão social.

O Ministro Aloizio Mercadante está com um posi-
cionamento muito firme e muito ousado a esse respeito, 
principalmente no que diz respeito às novas tecnolo-
gias, que vão permitir a inclusão digital de milhões de 
brasileiros a partir do nosso Plano Nacional de Banda 
Larga. O Ministro Mercadante tem para a Amazônia 
uma proposta bastante ousada, que é a busca de um 
satélite exclusivo que permita Internet de banda larga 
para os Estados amazônicos e também para os países 
vizinhos, Peru e Bolívia, que também vão pode usufruir 
desses avanços tecnológicos.

Isso tudo porque, dadas as distâncias imensas 
das cidades amazônicas, fica muito difícil trabalhar com 
a rede de fibra ótica, que tem muito mais dificuldade 
de chegar às cidades amazônicas do que possivel-
mente um satélite com exclusividade para a Amazônia 
que possa vir a ser contratado a partir desse plano de 
inovação, desenhado no nosso Ministério da Ciência 
e Tecnologia. 

Então, estamos de braços abertos para receber o 
Ministro da Ciência e Tecnologia, na próxima terça-feira, 
no nosso Acre. O Governador Tião Viana, certamente 
vai apresentar todos os passos que têm sido dados 
pelo Governo do Acre nesse sentido, principalmente 
com o programa Floresta Digital, que tem a ousadia 
de tentar proporcionar Internet de graça, em banda lar-
ga, para todos os moradores dos núcleos urbanos do 
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Estado, a começar por Rio Branco, que já tem vários 
pontos de acesso que permitem a Internet em banda 
larga gratuita para todos os usuários.

Pretendemos, obviamente, obter também o apoio 
do Ministro Mercadante e de todo o Governo Federal 
para fortalecer, ainda mais, a nossa Zona de Proces-
samento de Exportação (ZPE)...

(Interrupção do som.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...que 
foi implantada no final do ano passado e está, agora, 
justamente na busca de investidores nessa área tec-
nológica.

Para se ter uma economia de baixo carbono e 
alta inclusão social, precisamos de investimento em 
tecnologias. Quem sabe podemos ter aí uma mobili-
zação envolvendo o Governo do Estado e o Governo 
Federal para ver se conseguimos sensibilizar alguma 
empresa, algum investidor para se fazer presente no 
Acre também, levando uma planta industrial que permi-
ta a confecção de tablets ou outros componentes que 
possam gerar muitos empregos e possibilitar, aí sim, 
o avanço desse nosso projeto, visando uma economia 
de baixo carbono e de alta inclusão social.

Nesse sentido também, o Governador Tião Via-
na está tentando ver se é possível atrair para o Acre 
um call center, de tal maneira que possa absorver 
centenas, milhares de jovens, que terão possibilidade 
de emprego e oportunidade de crescerem em termos 
intelectuais e profissionais. 

Era isso que tinha a dizer, Srª Presidente. 
Obrigado pela tolerância do tempo.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Anibal Diniz. 
A Mesa agradece e cumprimenta V. Exª.

Continuando a relação de oradores inscritos...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Suplicy. 
Senador Suplicy, V. Exª é o próximo orador ins-

crito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Mas quero saudar 
a professora Cristiane e todos os alunos do Colégio 
Jardim das Nações, de Taubaté, que estão aqui pre-
sentes. (Palmas.) 

Sejam muito bem-vindos!
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Obrigada, Senador. A Mesa também 
reforça os cumprimentos de V. Exª aos visitantes no 
plenário do Senado Federal.

Convidamos, como orador inscrito, o Senador 
Mário Couto. (Pausa.) Ausente.

Senador Suplicy, V. Exª dispõe de até dez minu-
tos na tribuna.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, há poucos instantes, recebi os estu-
dantes da Escola Jardim das Nações, de Taubaté, em 
meu gabinete. Expliquei a eles o quanto que ali, perto 
de Taubaté, a cerca de trinta minutos, no Município de 
Santo Antônio do Pinhal, a população, o prefeito e os 
vereadores, em 2009, resolveram tomar uma decisão 
importante e pioneira. 

Quem sabe Taubaté, pela voz dos seus estudantes 
presentes, possa persuadir o restante da população e 
transmitir também a outros Municípios que, da mesma 
maneira, o hoje Programa Bolsa Família, que atinge 
51 milhões de brasileiros, mais de ¼ dos 191 milhões 
de brasileiros, cerca de 13 milhões de famílias e está 
presente, portanto, em todos os municípios, foi algo 
que se iniciou no Distrito Federal, em Campinas, em 
Ribeirão Preto, em Belo Horizonte, em Belém, Mundo 
Novo, em dezenas de outros Municípios que passaram 
a adotar, em 1995, programas de garantia de renda 
mínima, associados à educação, que também se de-
nominaram Bolsa Escola e foram transformados, mais 
tarde, em Bolsa Família.

Da mesma maneira como as pessoas foram per-
suadidas de que o Programa Bolsa Família era uma 
boa ideia, precedida pelo Bolsa Escola, ou Renda Mí-
nima, associada à educação, mais e mais, nos cinco 
continentes, filósofos e economistas estão se sendo 
persuadidos de que uma proposta melhor ainda é aque-
la que, felizmente, o Senado Federal, em dezembro 
de 2002, e a Câmara Federal, em dezembro de 2003, 
aprovaram por consenso de todos os partidos. 

Isso foi para a mão do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, ocasião em que o Ministro da Fazenda Antonio 
Palocci, depois de ter comigo dialogado, transmitiu ao 
Presidente Lula que se tratava de uma proposta factí-
vel, porque estava dito que seria instituída por etapas, 
a critério do Poder Executivo, começando pelos mais 
necessitados e, portanto, perfeitamente possível. E o 
Presidente Lula sancionou. 

Mas em que consiste a proposição? Todas as 
pessoas, então, por exemplo, todos os habitantes de 
Taubaté – não importa a origem, raça, sexo, idade e 
condição civil ou socioeconômica – passarão a ter o 
direito de receber uma renda básica, na medida do 
possível, suficiente para atender às necessidades vi-
tais de cada um, como um direito de serem habitantes 
de Taubaté, do Estado de São Paulo, de serem brasi-
leiros e brasileiras. 
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A ninguém será negado, nem mesmo ao Prefeito 
de Taubaté, aos dirigentes das maiores empresas ali 
instaladas. Sim, será para todos. 

Quais as vantagens? É de bom senso que todos 
venham a ter o direito de participar da riqueza da Na-
ção. Elimina-se toda e qualquer burocracia envolvida 
em se ter que saber quanto cada um ganha no merca-
do formal ou informal. Elimina-se qualquer sentimento 
de estigma das pessoas poderem, terem que dizer ‘eu 
só recebo tanto, por isso, mereço tal complemento’. 
Elimina-se o fenômeno da dependência, que resulta 
de você ter um sistema que diz quem não recebe até 
certo patamar tem o direito a receber tal complemen-
to. E a pessoa está por decidir iniciar ou não aquela 
atividade, mas se iniciá-la, se vier o governo e retirar 
o que ela estava recebendo naquela programa, ela tal-
vez desista de fazer a atividade. E, se todos estivermos 
com a renda básica, qualquer atividade que venhamos 
a realizar, sempre significará progresso. 

E, do ponto de vista da dignidade e da liberdade 
do ser humano, professora Cristiane, é que é a maior 
vantagem, pois para aquela jovem que, às vezes, não 
tem outra alternativa senão a de vender o seu corpo 
para alcançar a sobrevivência sua e de seus fami-
liares, ou para o jovem que não encontra alternativa 
senão a de se tornar um aviãozinho da quadrilha de 
narcotraficantes, ou para o trabalhador que, às vezes, 
no meio rural brasileiro se vê instado a aceitar condi-
ções de trabalho escravo, uma vez instituída a renda 
básica de cidadania, as pessoas terão o direito de di-
zer: “Não. Daqui pra frente, não vou aceitar essa con-
dição. Vou aguardar mais tempo para dar mais tempo 
para ter a oportunidade de obter um trabalho mais de 
acordo com a minha vocação, mais de acordo com a 
minha vontade”. 

É neste sentido, portanto, que a renda básica 
de cidadania significará maior grau de liberdade para 
todos na sociedade, justamente no sentido de que 
nos fala o Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen, 
quando observa que “desenvolvimento, se for para va-
ler, deve significar maior grau de liberdade para todos 
na sociedade”.

Então, gostaria de lhes transmitir que, quem sabe, 
vocês possam fazer uma visita lá perto, a Santo An-
tonio do Pinhal, para conhecer como a população, 
seus vereadores e o prefeito resolveram aprovar uma 
lei nesse sentido. E, há, agora, um grupo de trabalho, 
em decorrência de acordo que a Corporação Andina 
de Fomento, dirigida pela Srª Moira Paz Estenssoro, 
e a Unicamp realizaram, com a participação inclusive 
da Secretária Extraordinária de Combate à Extrema 
Pobreza, Srª Ana Fonseca, para montar uma equipe 
que está assessorando a Prefeitura de Santo Antonio 

do Pinhal a criar os passos, ou seja, o fundo que irá 
gerar os recursos suficientes para um dia se pagar aos 
seus sete mil habitantes a modesta mas cada vez maior 
renda básica de cidadania e quais os passos seguintes 
que deverão ser dados. Como fica perto de Taubaté, 
vocês podem uma hora organizar uma visita até Santo 
Antonio do Pinhal. Podem contar comigo, porque vou 
falar com o prefeito José Augusto de Guarnieri Pereira 
para ali recebê-los. 

Assim, Srª Presidenta, gostaria de dizer que esse 
projeto tem muito a ver com o objetivo maior da nossa 
Presidenta Dilma Rousseff, que, ainda hoje, no seu 
pronunciamento para o Primeiro-Ministro da Suécia, 
num almoço no Itamaraty, expôs os nossos objetivos e 
o seu objetivo maior de erradicar a miséria, ao mesmo 
tempo falando da admiração que temos pela Suécia, 
que conseguiu ter um dos maiores índices de desen-
volvimento humano entre todos as nações e, desde 
o início século XIX, passou a elaborar instrumentos 
de política econômica que realmente propiciam à po-
pulação sueca extraordinário grau de educação, de 
civilidade, de realização de justiça e sentimento de 
solidariedade.

Muito obrigado, Srª. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Obrigada a V. Exª, Senador Edu-
ardo Suplicy.

Dando sequência à lista de oradores, Senadora 
Marta Suplicy, V. Exª tem a palavra pela ordem.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, 
queria comunicar que está ocorrendo na Casa, na Câ-
mara com o Senado, um seminário GLBT. É importante 
o debate, a discussão sobre os direitos e as políticas 
públicas relativas aos homossexuais que estão sendo 
feitas em diferentes regiões do País.

Fiquei muito impressionada. Estive ontem no Rio 
de Janeiro, onde o Governador Cabral lançou uma 
campanha contra a homofobia, de sete milhões, de pro-
paganda contra a homofobia no Rio de Janeiro. Como 
política pública, acho bastante inusitada, pioneira. Sou-
be que o Ceará também lançou políticas públicas no 
mesmo sentido: Ceará sem Homofobia, uma campa-
nha. Agora fui comunicada por um Deputado Estadual 
do Piauí que naquele Estado houve a primeira união 
homoafetiva registrada em praça pública no Brasil a 
qual foi assistida por mais de mil pessoas.

“Nada como uma ideia forte cujo tempo chegou”. 
Essas palavras não são minhas, mas de Victor Hugo. 
Mas isso tem um peso. A questão da homossexua-
lidade, dos direitos homossexuais obteve um passo 
extraordinário a partir de o Supremo Tribunal ter equi-
parado a união estável de homoafetivos com à de he-
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terossexuais. Quanto ao PL nº 122, continuamos aqui 
alinhavando, negociando e costurando para que o Brasil 
possa também dar esse grande passo.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PcdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª e também 
os Governadores dos Estados que V. Exª citou, Piauí, 
Ceará e Rio de Janeiro, pela iniciativa importante de 
combate à violência.

Toda e qualquer forma de manifestação de vio-
lência tem de ser combatida pelo Estado brasileiro, 
e esses Governadores não fazem outra coisa senão 
combater a violência que acomete as mulheres, as ca-
madas mais sensíveis da sociedade brasileira.

Cumprimentando V. Exª, quero convidá-la a dirigir 
os trabalhos, Vice-Presidenta, daqui para frente.

Antes, chamamos para fazer uso da palavra o 
Senador Mozarildo Cavalcanti, inscrito no tempo da 
Liderança do seu partido, o PTB.

Senador, V. Exª dispõe do tempo regimental de 
até cinco minutos para se pronunciar da tribuna.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – 
RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente Senadora Vanessa Graziottin, Srs. Se-
nadores, Srªs Senadoras, no domingo, anteontem, 
em Salvador, reuniu-se o PTB nacional, o PTB de 
diversos Estados do Brasil. Estavam lá presentes 
Deputados Federais, inclusive o Líder Jovair Arantes. 
Eu estive presente a pedido do Líder do meu par-
tido e representando a minha bancada. Mas vários 
outros partidos também estiveram presentes, como 
o PCdoB, o PT e até o PSDB, para comemorarmos 
os 66 anos de fundação do Partido Trabalhista Bra-
sileiro. A cidade de Salvador não foi escolhida por 
acaso. Foi lá, afinal de contas, que o Brasil começou; 
foi na Bahia que o Brasil começou. Então, nada mais 
importante para o PTB do que comemorar os seus 
66 anos de idade lá.

E quero fazer aqui o registro de que lá foi divulga-
do um pequeno fôlder, com os seguintes termos:

IMPORTANTES CONQUISTAS DOS  
TRABALHADORES COMEÇARAM COM O PTB

O Partido trabalhista Brasileiro [comple-
tando, portanto, no dia quinze, 66 anos] foi 
fundado em 1945 por inspiração do Presi-
dente Getúlio Vargas. Nasceram com o PTB 
as grandes conquistas sociais, trabalhistas e 
desenvolvimentistas do Brasil. Getúlio e o PTB 
fizeram a importante transformação econômica: 
o Brasil, de economia agrícola, ingressou no 
mundo industrializado. Foi na área do traba-
lho que Getúlio deixou sua marca registrada, 

o primeiro Presidente da República a fazer a 
inclusão social. Sua política econômica gerou 
empregos no País e suas medidas favorece-
ram os trabalhadores brasileiros. 

São importantes realizações do PTB na área tra-
balhista: o salário mínimo; a semana de trabalho; as 
férias remuneradas; a carteira profissional; a Consoli-
dação das Leis do Trabalho, a nossa ainda atual CLT; 
a criação da Justiça do Trabalho.

Getúlio também investiu na modernização criando 
o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
em 1938; a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1940; 
a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942; a Compa-
nhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco – Chesf, em 
1945, e promoveu a campanha O Petróleo é Nosso, 
que resultaria na criação da Petrobras, em 1950.

Também são realizações do PTB:
As organizações sindicais, a estruturação do mo-

derno Estado brasileiro; a instituição do concurso para 
ingresso no serviço público; a criação da previdência 
social, do sistema público de saúde e do ensino pro-
fissionalizante.

E, muito importante, Senadora Marta, o resgate 
da mulher para a política, porque só em 1932, durante 
o governo de Getúlio Vargas, as mulheres conquista-
ram o direito do voto e também puderam se candidatar 
a cargos políticos.

Então, faço este registro hoje aqui, dizendo que 
foi uma honra estar presente àquela solenidade em 
que se comemoraram os 66 anos de fundação do 
PTB, repito, com a presença do Presidente Nacional 
do PTB, com a Presidente Nacional do PTB Mulher, 
com o Presidente Nacional do PTB Jovem, com vários 
prefeitos, vereadores, Deputados Federais, Senadores, 
inclusive a Senadora Lídice da Mata, representando 
o PCdoB. 

Na ocasião, como uma prévia, houve o lança-
mento da pré-candidatura do vice-Prefeito de Salvador, 
o professor Edvaldo Brito, para concorrer, pelo PTB, 
obviamente buscando aliança com outros partidos 
para a prefeitura municipal de Salvador no ano que 
vem. Portanto, quero dizer que o professor Edvaldo 
representa a baianidade na sua plenitude. Um homem 
de cor negra, filho de pessoas pobres, que venceu na 
vida, professor emérito de Direito Tributário, e que é 
um exemplo de como, por meio da educação e do tra-
balho, se chega a qualquer lugar.

Quero emprestar ao professor Edvaldo o meu 
apoio e dizer que faço votos de que ele construa uma 
grande unidade em favor da Bahia.

Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 
1ª Vice-Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pela ordem, Srª Presidente.

A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Demóstenes Torres.

O Senador fala pela ordem ou como 
líder?(Pausa.)

V. Exª tem a palavra como líder.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem me encontrei 
com um consultor, um dos homens que tem empresa 
de consultoria mais importantes do Brasil, e ele fazia 
um grande elogio ao Ministro Antonio Palocci. Dizia 
que o Ministro Antonio Palocci, na área de economia, 
é aquele que sabe fazer dois mais dois se tornarem 
seis, porque se tornarem quatro todos sabem.

Hoje também me encontrei com um ex-funcio-
nário da Casa que falou: “Senador, que coincidência, 
volto aqui e o senhor está falando do mesmo tema de 
2005 e 2006”.

O que me traz aqui, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é uma representação que os Líderes do 
DEM, do PSDB, Senador Alvaro Dias; do PPS, Senador 
Itamar Franco e por ele mesmo o Senador Randolfe 
Rodrigues, uma representação que estamos apresen-
tando ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da 
República, para que investigue uma notícia trazida pelo 
jornal Folha de S. Paulo sobre o suposto enriqueci-
mento ilícito do Ministro Antonio Palocci, da suposta 
prática de improbidade administrativa.

Trago as razões dessa representação, Srª Presi-
dente, e reproduzo em parte, Senador Agripino Maia, 
o artigo da jornalista Andreza Matais e também do 
jornalista José Ernesto Credendio. Dizem eles que o 
Chefe da Casa Civil comprou apartamento de R$ 6,6 
milhões antes de assumir e que o imóvel foi registra-
do em nome de empresa que o Ministro criou para 
dar consultoria quando era Deputado Federal. Na 
matéria, veicula-se que semanas antes de assumir o 
cargo mais importante do Governo Dilma Rousseff, o 
Ministro Palocci, da Casa Civil, comprou um aparta-
mento de luxo em São Paulo por R$6,6 milhões e que 
antes disso Palocci adquiriu um escritório na cidade 
por R$882 mil e que os dois imóveis foram comprados 
por uma empresa da qual ele, Antonio Palocci, detinha 
99,9% do capital. 

Diz também a entrevista e prova a matéria que 
Palocci tinha em 2006 declarado à Justiça Eleitoral um 
patrimônio estimado em R$375 mil.

Portanto, o Senador Antonio Palocci nesse pe-
ríodo em que foi Deputado Federal aumentou o seu 
patrimônio cerca de 20 vezes.

Vale lembrar que nesse período Deputados e 
Senadores receberam salário bruto de R$974 mil, o 
que por si só seria impeditivo para que ele adquirisse 
tais imóveis. 

Palocci alegou, em nota, que as compras foram 
feitas com os recursos de sua empresa, a Projeto Ad-
ministração de Imóveis. O Ministro da Casa Civil, não 
quis identificar os seus clientes nem informou o fatu-
ramento da empresa. 

Segundo consta da matéria, na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo, essa empresa Projeto 
foi registrado como consultoria e virou administra-
dora de imóveis dois dias antes de Palocci chegar 
à Casa Civil. 

Ora, a empresa tem como sede o escritório que 
Palocci comprou antes do apartamento e que foi ad-
quirido no dia 11 de dezembro de 2009, e fica em uma 
das áreas mais nobres de São Paulo: Avenida Paulista. 
O apartamento dele fica perto dali no Jardins, também 
bairro nobre da Zona Sul. 

Palocci comprou...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Dois minutos para encerrar, nobre Senador. 
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco. DEM 

– GO) – Peço a V. Exª um pouco de tolerância, tinha 
combinado com o nosso Senador Presidente José 
Serra, pela relevância...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – José Serra?! A estratégia é o Palocci. (Risos.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco. DEM – 
GO) – Infelizmente não é o José Serra. 

Mas o nosso Presidente Sarney...
Peço a V. Exª que tenha essa tolerância conos-

co.
Farei a representação e depois também alguém 

do Governo terá o mesmo tempo, se V. Exª concordar. 
Se nós cumpríssemos esse acordo, eu poderia externar 
o meu pensamento e em seguida alguém do Governo 
também poderia fazer...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Então, segundo a reportagem, Palocci comprou 
o apartamento direto da construtora e pagou o imóvel 
em duas parcelas: uma de R$3,6 milhões e outra de 
R$3 milhões. E a propriedade... Esse apartamento, foi 
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registrado em nome da empresa em 16 de novembro 
de 2010.

Segundo os vizinhos, o Ministro Palocci mora 
atualmente no apartamento, e os moradores do prédio 
pagam taxa de condomínio de R$3.800. Vale lembrar 
que, na autobiografia intitulada Sobre formigas e cigar-
ras, lançada em 2007, o Ministro Palocci se descreveu 
como homem de poucos bens e manifestou indignação 
com boatos que circularam sobre suas finanças pes-
soais no passado. Veja que o Ministro Palocci deixou o 
cargo em 2006, depois do envolvimento no escândalo 
da violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo 
Costa. Em 2006 – é bom que se recorde –, o Ministro 
Palocci vivia numa casa em Ribeirão Preto, no inte-
rior paulista, e, em sua declaração à Justiça Eleitora, 
estimou em R$56 mil o valor da casa que ainda per-
tence a...

(Interrupção do som.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – ...Palocci. Corretores da Cidade calculam que o 
imóvel vale algo, hoje, em torno de R$550 mil. Paloc-
ci disse que os dois imóveis registrados em nome da 
sua empresa Projeto foram adquiridos com recursos 
que sua empresa recebeu no período em que atuou 
como consultoria, quando ele exercia o mandato de 
Deputado.

Tais informações – prestem atenção no que disse 
o Ministro Palocci em nota – foram registradas junto à 
Comissão de Ética Pública, quando da

nomeação do Ministro. É isso o que diz a nota, 
que a Comissão foi informada desses registros, por-
tanto, dos bens do Sr. Palocci.

A assessoria – aí vêm as indagações que todos 
nós gostaríamos de saber do Ministro Palocci – preferiu 
não indicar as empresas para as quais a Projeto deu 
consultoria, não informou quem era responsável pela 
prospecção de clientes, como era sua rotina e quais 
as atribuições que Palocci exercia na firma.

Ora, todo mundo que estuda numa escola, gosta 
de dizer: eu estudo na escola tal. Todo mundo que tem 
como cliente... Ora, um advogado diz: olha, sou cliente 
do Márcio Thomaz Bastos, sou cliente do Cacá, sou 
cliente do Toron, e o advogado também diz, claramen-
te, quem são os seus clientes. 

Então, a estranheza nossa – e grande parte da re-
presentação vem daí. Por que o Ministro Palocci está-se 
recusando a dizer quem são os seus clientes? Por que 
ele não diz o quanto recebeu desses clientes? E...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, vamos completar o tempo de dez mi-

nutos, que é o tempo regimental. O senhor está falan-
do não pela Liderança do seu Partido, mas para uma 
questão de ordem. Questão de ordem é algo diferente. 
Vamos completar dez minutos. Então, vamos dar mais 
dois minutos para o senhor encerrar a sua fala.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Intervenção fora do microfone.) – Srª Presidente, 
peço só que nós cumpramos o acordo com o Presiden-
te Sarney. Eu falo, e, em seguida, pelo mesmo prazo, 
fala o Governo. Só quero concluir, porque isso aqui já 
foi representado à Procuradoria-Geral da República. 
Só estou dando conhecimento à Nação e aos Srs. Se-
nadores de que será feito dessa forma.

Eu tinha um acordo com o Presidente Sarney. Li-
guei para S. Exª e pedi-lhe só para ler e que fosse dado 
igual tempo... E parece-me que vai usar esse tempo o 
Senador Humberto Costa pela oposição.

Então, gostaria apenas de concluir e pediria a 
V. Exª o tempo necessário. Em seguida, a situação 
falará pelo mesmo tempo e dará a sua versão, sem 
nenhum problema. Só gostaria de concluir essa fala, 
Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Então, também o que nos causa estranheza é 
que o Ministro não deu informações sobre o fatura-
mento, os lucros obtidos pelo projeto. Não quis discutir 
como conciliava as suas atividade de Deputado com 
as suas atividades de consultor. Também não escla-
receu por que mantém, ao fim, depois da consultoria, 
uma empresa para administrar apenas dois imóveis, 
que, na realidade, são seus.

O Ministro Palocci usou, para registrar as duas 
propriedades que adquiriu nos dois últimos anos, essa 
empresa que hoje é uma administradora de imóveis. 
Mas – pasmem os senhores! – nem a única pessoa 
que atende ao telefone lá no escritório sabe dizer qual 
é a atividade do escritório.

A reportagem da Folha de S.Paulo ligou, por 
duas vezes, para a sede da empresa chamada Pro-
jeto, Senador Agripino, e indagou da funcionária, que 
se denominou Rita,...

(Interrupção do som.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Intervenção fora do microfone.) – ... perguntou 
a ela, indagou a ela, Sr. Presidente Sarney: “O que 
a empresa faz ou o que ela fez no passado?” Ela 
não sabe e, segundo, respondeu categoricamente: 
“Não faz administração de imóveis”, o que, afinal 
de contas, a empresa deveria fazer hoje, porque a 
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alteração do seu contrato social aconteceu no mês 
de dezembro.

Então, se nem a servidora que trabalha lá pode 
dizer o que faz a empresa, o que, efetivamente, faz 
essa empresa lá?

Então, indagada, mais uma vez, ela não soube 
dizer o que fazia.

Muito bem. A empresa também tem um sócio. O 
sócio se chama...

(Interrupção do som.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Só para concluir, Sr. Presidente.

Então, esse sócio é um sócio minoritário, um eco-
nomista que se chama Lucas Martins Novaes, que, no 
entanto, está estudando na Universidade da Califórnia, 
em Berkeley, nos Estados Unidos, onde foi localizado 
pela Folha. Contatado por e-mail, por telefone, não 
deu resposta.

Mas a Projeto tem capital de R$ 102 mil, Sena-
dor Jarbas Vasconcelos, R$ 101.960,00 do Deputado, 
hoje Ministro Palocci...

O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE) 
– V. Exª me permite um aparte, Senador?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – ... e R$ 40,00 do Sr. Lucas.

Permito o aparte a V. Exª.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Um 

aparte para mim também.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Em seguida, permito o aparte a V. Exª.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE) – 

Desculpe-me interromper V. Exª, mas, primeiro, quero 
me incorporar à denúncia que V. Exª faz. V. Exª iniciou 
sua oração dizendo que falava em nome dos partidos. 
Infelizmente, sou um dissidente do PMDB e gostaria, 
se fosse possível, com sua benevolência, de assinar a 
representação que V. Exª acaba de formalizar.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Com o maior prazer, Excelência.

Senador Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador 

Demóstenes, quero cumprimentá-lo rapidamente sobre 
a oportunidade do pronunciamento. Senador Demóste-
nes, qualquer pessoa tem o direito de constituir patri-
mônio, qualquer pessoa. Agora, homem público, como 
V. Exª, como eu, como o Ministro Palocci, se constituiu 
um patrimônio rápido – a Folha de S.Paulo informou, 
sob a forma de denúncia, que, em quatro anos, multi-
plicou por vinte o patrimônio –, ele tem a obrigação de 
esclarecer. Foi com consultoria? Consultoria prestada 
a quem? Em que circunstâncias? Envolvendo quem? 
Para que fique claro se houve tráfico de influência, se 

não houve tráfico de influência, porque é isso que a 
sociedade quer, nada mais do que isso, e acho que é 
o intuito de V. Exª ao endereçar ao Ministério Público 
o pedido de investigação. Quero cumprimentar V. Exª 
e dizer que V. Exª presta um bom serviço à democra-
cia brasileira.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – A Comissão de Ética respondeu. O Ministro 
Palocci disse que estava registrado na Comissão de 
Ética. O Presidente da Comissão, Ministro aposentado 
do Supremo Sepúlveda Pertence, contou que Palocci 
não fez menção ao apartamento de R$6,6 milhões e 
ao escritório de R$882 mil adquiridos pela sua empre-
sa. Então, o Ministro Sepúlveda Pertence desdisse o 
que disse em nota o Ministro Palocci. O que já é, no 
mínimo, uma incongruência.

Mas o jornalista Ricardo Noblat faz algumas per-
guntas que acho que são pertinentes, todos deveriam 
responder. 

A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – V. Exª me 
concede um aparte, Excelência? 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Concedo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª tem o direito de permitir ou não permitir 
o aparte, mas o tempo de V. Exª está esgotado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Eu só peço a V. Exª tolerância, como eu falei 
com V. Exª no ... 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A tolerância da Mesa tem acontecido porque 
V. Exª já está falando há 24 minutos. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Muito obrigado. Tolere só mais um pouco para eu 
concluir, porque o Governo também pode ter o mesmo 
tempo. E V. Exª já foi tolerante outras vezes e o foi in 
bonam partem. Então, que o faça novamente. 

Concedo a palavra a V. Exª.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Eu queria pa-

rabenizar V. Exª também pelo pronunciamento. Depois 
da Ordem do Dia, vou falar, pela Liderança do PSOL, 
para também trazer alguns elementos dessa questão, 
mas, de antemão, eu queria anunciar a V. Exª que nós 
gostaríamos de ....

(Interrupção do som)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)

A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – ... nós gos-
taríamos de assinar a ...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Com muito prazer, Senadora Marinor. 

A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – ... a repre-
sentação à Procuradoria e também, desde já, anunciar 
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que nós gostaríamos de trazer o Ministro Palocci à 
Comissão de Meio Ambiente, Direito do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, convocando-o para prestar os 
esclarecimentos necessários à elucidação desse caso. 
Então, estou apresentando também um requerimento 
nesse sentido, que acho que vem colaborar para que 
esta Casa não fique apenas com as informações de 
uma carta que todos os Senadores e as Senadoras 
receberam do Ministro Palocci. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª e também subscreverei o 
requerimento de V. Exª. 

Concedo a palavra ao ilustre Senador Pedro 
Taques. 

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras ....

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ..., na 
República, Senador Demóstenes, as autoridades públi-
cas devem prestar contas dos seus atos. A Constituição 
da República estabelece o princípio da presunção de 
inocência. No entanto, nós, homens públicos, temos 
relativizada a nossa intimidade. 

A imprensa está nos olhando 24 horas, o que é 
bom para a coisa pública. Nós precisamos da expli-
cação do Ministro Palocci. Eu não vou assinar essa 
representação ainda, mas nós precisamos de uma ex-
plicação, sem pré-julgamento, mas nós não podemos, 
como Senadores da República, prejudicar os inimigos, 
nem beneficiar os amigos. Na República, a coisa pú-
blica tem de ser respeitada. Daí eu... 

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Eu me 
associo à preocupação de V. Exª, Senador Demóste-
nes, mas eu, como Senador da República, não posso 
me omitir em solicitar informações. Vamos aguardar, 
em dois dias, o Ministro de Estado. S. Exª ainda não 
teve tempo de trazer os esclarecimentos, mas esta 
Casa tem a obrigação constitucional de saber o que 
efetivamente ali ocorreu. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Senador Jayme Campos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Demóstenes, por favor, colabore com 
a Mesa.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Concederei este último aparte e concluirei.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Não 
poderíamos deixar, em hipótese alguma, Sr. Presidente, 
de nos manifestar em relação, naturalmente, ao pro-
nunciamento do Senador Demóstenes diante do fato. 
Sobretudo, eu entendo, Senador Demóstenes, que é 

dever de ofício do Ministro Palocci vir esclarecer não 
só para o Senado, mas, sobretudo...

(Interrupção do som.)

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – ... 
para a sociedade brasileira diante desta denúncia. A 
Senadora Marinor já disse que vai convidá-lo ou con-
vocá-lo para vir à Comissão, e acho muito importante 
esclarecermos diante dos fatos. Entendo que o próprio 
Ministro Palocci quer esclarecer se, de fato, ele está 
com a verdade. Portanto, nesta oportunidade, Sena-
dor Demóstenes, solidarizo-me com V. Exª. Acho muito 
pertinente a fala de V. Exª na tarde de hoje. Imagino 
que os demais Senadores também têm quase que a 
obrigação de se manifestar, independentemente da 
sigla partidária. Parabéns a V. Exª!

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço.

Sr. Presidente, vou concluir, sem conceder mais 
apartes. Peço apenas a tolerância para encerrar o meu 
ciclo de pensamento.

O jornalista Noblat indaga; “Quais foram os clien-
tes de Palocci? Quanto recebeu cada um deles? Qual 
a natureza da consultoria prestada? Os seus clientes 
tinham negócios com o Governo?”.

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Palocci simplesmente não responde.

A Lei nº 8.429 é taxativa, tem os seus artigos que 
falam em improbidade administrativa, em enriquecimen-
to ilícito. Ora, também a jurisprudência é muito folgada 
no Brasil ao dizer, quase sempre, que, se há um deter-
minado rendimento declarado e se há um patrimônio 
incompatível com aquele rendimento, presume-se que 
há enriquecimento ilícito, presume-se que o cidadão 
investigado, aquele que está sendo processado por 
improbidade, não adquiriu os seus bens de uma forma 
correta, de uma forma republicana.

Então, o que estamos pedindo aqui, Sr. Presi-
dente, para abreviar? Como o Deputado ficou silente, 
não disse uma palavra; o Ministro não deu explicações 
públicas, não quis vir a público dizer, efetivamente, 
como adquiriu esses bens... Ao contrário, eis a nota 
que solta, Sr. Presidente, o assessor dele: “Todas as 
informações relacionadas à variação patrimonial do 
Ministro Antonio Palocci constam de sua declaração 
de renda pessoa física”. E vem noticiando dessa forma: 
O Ministro não reside no imóvel citado... Isto também 
contradiz a matéria. 

Diz ele: “Não há nenhuma vedação que Parlamen-
tares exerçam atividade empresarial, como o atesta a 
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presença de advogados, pecuaristas e industriais no 
Congresso”. Mas quem foi que disse que está vedado 
ao Ministro Palocci ganhar dinheiro? Quem foi que dis-
se que está proibido ao Ministro Palocci receber pela 
consultoria? Agora, é como disse...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Senador Demóstenes, peço a V. Exª que conclua 
o seu discurso. V. Exª já foi Presidente de Comissão e 
sempre dirigiu como muito rigor e administrou bem o 
tempo dos oradores. É o apelo que faço a V. Exª.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Vou concluir.

Então, o que disse o Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil? Disse o que todo mundo aqui 
está pensando, que, aparentemente, o Ministro Palocci 
se enriqueceu ilicitamente. E por que todo mundo está 
pensando isso aqui? Porque ele simplesmente não 
apresenta os seus documentos, ele não apresenta os 
seus argumentos.

Ninguém discorda que o Ministro Palocci pode 
ter ganhado esses recursos honestamente. É difícil 
um enriquecimento tão rápido. Mas venha à baila, não 
por intermédio de alguém soltando notinhas que não 
justificam coisa alguma.

Queremos saber qual é o patrimônio do Minis-
tro Palocci, queremos saber como ele ganhou esse 
dinheiro.

É justo, como disse o Senador Pedro Taques. 

(Interrupção do som.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Só para concluir, dê-me mais um minuto, Pre-
sidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – V. Exª está seguindo aqui a norma do orador que, 
quando fala “vou concluir”, fala mais vinte minutos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Se me desse, eu falaria, porque o assunto é 
vasto. 

Mas o que nós queremos, todos nós, que assina-
mos, primeiro: foi dada uma oportunidade ao Ministro: 
“Ministro, por favor, traga os documentos, justifique-se.” 
O próprio Senador Suplicy disse que esse assunto 
merecia ser melhor esclarecido. O Procurador-Geral 
da República ainda hoje, à tarde, Sr. Presidente, veio 
dizer: “Precisamos olhar com lupa o patrimônio dele.” 
E é isso o que queremos. Por que o Ministro está se 
recusando a trazer esses dados? 

Então, daí a representação por enriquecimento 
ilícito, Sr. Presidente. Para que ele esclareça. Se ele 
não o fizer, que o Ministério Público o faça. 

Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Demóstenes 
Torres, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as 
instituições públicas, os partidos públicos, os políticos 
de forma geral sofrem da descrença que se generali-
zou no País exatamente em função da prevalência da 
impunidade em ocasiões como esta em que estamos 
vivendo. Em razão disso, na esteira do que já colocou o 
Senador Demóstenes Torres, o nosso Partido, o PSDB, 
decidiu tomar algumas providências. A primeira delas, 
já anunciada pelo Líder do DEM: uma representação 
ao Ministério Público para que o Procurador-Geral da 
República instaure os procedimentos para a necessária 
investigação. E se, eventualmente, ilícitos foram prati-
cados, determinar a responsabilização civil e criminal 
consequente. De outro lado, o nosso Partido, na Câmara 
dos Deputados, apresenta uma série de requerimen-
tos de informações à Receita Federal, ao Ministério da 
Fazenda e ao Coaf; informações que dizem respeito 
à movimentação financeira e à movimentação fiscal, 
para que possamos ter argumentos que convençam 
a licitude dos procedimentos adotados pelo Ministro 
Palocci ou a ilicitude da movimentação financeira que 
possibilitou uma evolução patrimonial significativa. 

Não estamos fazendo juízo de valor, não estamos 
prejulgando, mas estamos cumprindo o nosso dever 
de oposicionistas, a fim de que a sociedade possa 
obter respostas às indagações que, hoje, campeiam 
pelo País. As informações, os esclarecimentos pres-
tados pelo Ministro Palocci e pelo Governo, até este 
momento, não são convincentes. Há contradições. Por 
exemplo, o Ministro afirma que não mora no aparta-
mento. Segundo a imprensa, seus vizinhos afirmam 
que lá ele mora. 

São questões que podem ser irrelevantes, são 
detalhes que podem ser irrelevantes, mas que demons-
tram a fragilidade das justificativas apresentadas até 
este momento.

Portanto, Sr. Presidente, são essas as providen-
cias, sobretudo a verificação da movimentação finan-
ceira nesse período; sobretudo a verificação da licitude 
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dessa movimentação financeira, para que se possa 
avaliar as possibilidades de uma evolução patrimonial 
de tal significado. 

De outro lado, Sr. Presidente, fiz, há poucos dias, 
uma questão de ordem a V. Exª, solicitando que deter-
minasse à Advocacia-Geral do Senado interpelação 
judicial ao empresário Fernando Cavendish, que reve-
lou o que pensa da política e dos políticos brasileiros 
de maneira geral. 

Disse ele: “Se eu botar 30 milhões de reais na 
mão de políticos, sou convidado para coisas... etc. Pode 
ter certeza disso!” E disse mais: “Com alguns milhões, 
seria possível até comprar um Senador para consegui 
um bom contrato com o Governo. Estou sendo muito 
sincero com vocês [disse ele], 6 milhões aqui, eu ia ser 
convidado para fazer obras. Senador fulano de tal, se 
me convidar, eu boto dinheiro na sua mão!”

São afirmações, Sr. Presidente, que não podem 
ser ignoradas por esta Casa. Essas afirmações não 
podem ser ignoradas. 

Apresentamos uma representação ao Procura-
dor-Geral da República pedindo a investigação judici-
ária necessária. Esta representação foi assinada pelo 
PSDB, pelo DEM, pelo PSOL e pelo PPS.

Apresentei requerimento à Comissão de Consti-
tuição e Justiça, convocando o Sr. Fernando Cavendish. 
Esse requerimento deve ser votado amanhã.

Estou apelando a V. Exª para, através da Advo-
cacia-Geral do Senado Federal, interpelar judicial-
mente. 

O Sr. Fernando está com a obrigação de apon-
tar o dedo para o Senador que ele compra com R$6 
milhões.

Se não defendermos esta instituição, estaremos 
corroborando com a generalizada descrença que pre-
valece neste País em relação não só a esta institui-
ção, mas a todas as instituições públicas brasileiras 
nessa fase...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) –... 
crucial da vida do País.

Sr. Presidente, este é o apelo que faço a V. Exª. 
A interpelação judicial é uma obrigação da instituição 
na defesa da sua credibilidade e do seu conceito. 

Afinal, aqui somos Senadores que prezamos pela 
nossa integridade moral. Somos sim. Se há aqueles que 
não prezam pela sua dignidade, se há aqueles que não 
prezam pela sua integridade moral, nós não fazemos 
parte dessa seleção. É por isso que estamos pedindo 
a V. Exª providências em relação a esse fato.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em seguida, vai falar a Senadora Marta Su-
plicy.

Apenas para responder a V. Exª: o fato que V. Exª 
trouxe ao conhecimento da Casa, realmente, é de ex-
trema gravidade. E, no dia em que V. Exª pediu essa 
providência, que acaba de repetir, ela foi feita pela Mesa 
e mandada à Advocacia-Geral do Senado.

Com a palavra a Senadora Marta Suplicy.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Estamos aqui, hoje, 
discutindo, a partir do discurso do Senador Demóstenes 
Torres, do da Senadora Marinor e do de outros Senado-
res, sobre um Ministro que foi injuriado, foi caluniado, foi 
difamado e, depois, foi absolvido. Não só foi absolvido 
como foi um dos três que coordenaram a campanha à 
Presidência da República da Presidenta Dilma. Não só 
foi absolvido e coordenou sua campanha como hoje é 
o Ministro mais importante do Governo. 

Parece-me completamente extrapolado, apesar 
de todos terem direito à informação – e esta é a Casa 
em que cada um tem o direito de pedir informações –, 
um exagero o que estamos vivendo neste momento.

Não estamos falando de qualquer pessoa – e 
isso não quer dizer que ele deve ter privilégios –, mas 
estou falando de uma pessoa que prestou declaração 
de renda, de uma pessoa que declarou patrimônio, 
de uma pessoa que pagou tributos e que, quando era 
Deputado Federal, também fez consultoria.

Consultoria, empresas, que todos... Todos não, 
mas os que têm possibilidade fazem consultorias, têm 
suas empresas particulares, têm isso e aquilo, como 
os Senadores também. 

Agora, o que me causa espanto é que cabe à 
acusação apresentar o ônus da prova; cabe à acusa-
ção dizer qual é o registro. Uma pessoa aumentou seu 
patrimônio neste montante, mas não se vê quanto o 
Fernando Henrique aumentou o patrimônio dele fazen-
do palestras e quanto o patrimônio do Lula aumentou, 
fazendo palestras em um ano. As pessoas que fazem 
palestras, conferências ou que têm negócios aumen-
tam seu patrimônio. Isso não é excepcional. 

A bagagem que uma pessoa como o Ministro 
Palocci tem é uma bagagem que... No exercício de 
Deputado – não mais de Ministro, porque isso seria 
impossível –, você ter uma consultoria financeira e eco-
nômica significa que muitos devem ter pago muito caro 
por ela, não por informações privilegiadas, mas pela 
bagagem e pelo conhecimento de uma pessoa que é 
considerada uma grande autoridade na questão.

Então, Sr. Presidente, acredito que extrapolamos. 
Às vezes isso me cheira um pouco a oportunismo 
político, porque não há nenhum motivo para ser con-
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siderada irregular aquela declaração ou, mais ainda, 
a manifestação do Conselho de Ética da Presidência 
da República na palavra de seu Presidente, Sepúlve-
da Pertence.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pediu antes o Senador Humberto Costa. 

Peço a V. Exªs que usem o tempo legal de pela 
ordem antes do Regimento. Os líderes poderão fazê-
lo por até cinco minutos.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
verdade, o ilustre Líder do DEM, nesta Casa, utilizou, 
segundo informação dos nossos pares, um tempo bem 
mais expressivo que esse. E o que queremos é tão so-
mente o direito de poder contestá-lo. Mas procurarei 
seguir o tempo regimental.

Na verdade, entendemos que está em discus-
são, neste momento, tendo sido objeto de matéria 
de um importante jornal nacional, uma questão que 
todos nós consideramos relevante, e existem, nessa 
matéria, vários tons. Existem verdades. Quais são as 
verdades aí colocadas? O atual Ministro Palocci, no 
período que esteve como Deputado Federal, era sócio 
de uma empresa de consultoria econômico-financeira. 
É verdade também que, nesse momento, o Ministro 
Palocci – aliás, desde o momento em que foi convo-
cado para exercer a função de Chefe da Casa Civil 
– transformou a finalidade do funcionamento dessa 
empresa para que pudesse se adequar à função que 
exerce hoje e para impedir qualquer tipo de conflito de 
interesses. Ele o fez em perfeita harmonia, solicitando 
orientação da Comissão de Ética da Presidência da 
República. Todas essas mudanças foram feitas a par-
tir dessas orientações. Com relação a tudo mais além 
disso, se alguém quiser considerar como irregular, 
precisa, antes de mais nada, apresentar efetivamente 
qual é a irregularidade.

Primeiro, todas as informações relacionadas à 
evolução patrimonial do Ministro Antonio Palocci fa-
zem parte da sua declaração de renda e, mais do 
que isso, de informações que, anualmente, todos os 
Parlamentares, e ele, como Deputado Federal, preci-
savam apresentar à Câmara dos Deputados. Todas as 
informações fiscais e contábeis da empresa da qual 
ele é sócio – a Projeto – também são regularmente 
enviadas à Receita Federal, exatamente de acordo 
com as normas vigentes. 

Todas as informações sobre a empresa e as me-
didas tomadas para prevenir os conflitos de interesses 
foram, como eu disse, já anunciadas e registradas 

junto à Comissão de Ética Pública da Presidência da 
República no momento da posse. 

A matéria não diz, concretamente, qual é a irre-
gularidade que foi cometida pelo Ministro Palocci, até 
porque não há incompatibilidade entre ser parlamen-
tar e exercer alguma atividade empresarial, desde 
que essa atividade empresarial não se relacione com 
o serviço público e nem possa, de alguma forma, ser 
objeto de beneficiamento pelo fato de alguém ocupar 
aquela posição de parlamentar. 

Além do mais, é importante dizer que o Ministro 
já disse, já declarou publicamente que não reside no 
imóvel citado e que a empresa Projeto, hoje, restringe-
se a executar a função de administrar bens, e admi-
nistra os bens que a ela pertencem: os dois imóveis 
aqui registrados. 

O próprio Presidente Sepúlveda Pertence, que 
preside a Comissão de Ética da Presidência da Re-
pública, disse que a fórmula a que se chegou para 
mudar o objeto da sociedade foi criar um contrato de 
administração de bens com a instituição bancária, 
deixando explícito que o Ministro não teria nenhuma 
participação profissional de consultoria e sequer seria 
consultado sobre as decisões de investimento ou de 
administração desse patrimônio.

O Ministro também informou que Palocci pergun-
tou se a fórmula nova da empresa era adequada e hou-
ve o entendimento da parte dele de que sim, porque 
ela já havia sido feita para outros ministros.

Por orientação da Comissão de Ética, foram ado-
tadas as seguintes medidas: as atividades de consul-
toria da empresa foram encerradas; o objeto social da 
empresa foi modificado para vedar qualquer prestação 
de serviço que implicasse conflito de interesse com o 
exercício do cargo público, e a gestão do patrimônio 
da empresa foi transferida a uma instituição financeira 
que tem, por contrato, autonomia para tomar as deci-
sões necessárias a sua manutenção.

A Comissão de Ética Pública decidiu na reunião 
do dia 16, no dia de ontem, que não há matéria a ser 
examinada com relação a essa questão.

Sobre a empresa, eu já aqui tive a oportunida-
de de me referir e já disse que a Constituição Fede-
ral não veda o exercício de atividade empresarial por 
parlamentares.

A legislação também não impede que ex-integran-
tes do Poder Executivo exerçam atividade empresarial, 
e são vários os casos de ex-integrantes do Executivo, 
de diversos governos, que assumiram atividades em-
presariais após deixarem essas funções.

A legislação não impede, também, que empresá-
rios ou outros profissionais provenientes da iniciativa 
privada ocupem cargos públicos. E a legislação exige 
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que as autoridades submetidas ao código da alta ad-
ministração federal encaminhem à Comissão de Ética 
a declaração confidencial de informações, pela qual 
informam as atividades anteriores, o patrimônio e as 
situações que possam gerar conflitos de interesse, o 
que foi devidamente cumprido pelo Ministro Palocci.

Alguns se perguntarão por que o Ministro Pa-
locci ...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Humberto, peço apenas licença para 
interrompê-lo.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Vou concluir.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não, não. Não é sobre isso, não. É apenas para 
registrar que estamos recebendo a visita dos alunos 
do curso de Direito da Faculdade Brasileira Univix, de 
Vitória, do Espírito Santo.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Pois não. 

Só para concluir, Sr. Presidente, na verdade, 
alguns podem perguntar: por que, então, o Ministro 
Palocci, de imediato, não revela as empresas com as 
quais sua empresa manteve contratos de consultoria 
econômico-financeira? 

Por uma razão bem simples e que é do conhe-
cimento de V. Exªs: o fato de que, quando essas con-
sultorias estabelecem seus contratos com as em-
presas para as quais elas vão prestar o serviço, são 
estabelecidas condições de confidencialidade, são 
estabelecidos contratos que prezam pelo respeito à 
confidencialidade e que só podem ser objeto de infor-
mação pública se houver a anuência das partes para 
que isso ocorra. Se não for dessa forma e o consultor 
ou aquele que prestou o serviço infringir essa cláusula 
de confidencialidade, ele será, inclusive, passível de 
responder juridicamente pela quebra dessa cláusula 
de confidencialidade. Porém, a Receita Federal, que 
tem lá o registro da declaração de renda do Ministro e 
o registro das atividades das declarações de renda da 
própria empresa, tem total acesso a essas informações. 
Naturalmente, na medida em que a oposição recorre à 
Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral 
da República terá as informações sobre essa questão 
e caberá a ele poder informar, ao final da sua avalia-
ção, se alguma irregularidade foi cometida.

O nosso Governo se encontra absolutamente tran-
quilo em relação às explicações que foram dadas pelo 
Ministro Palocci. Respeitamos o direito de investigação 
que tem a imprensa, mas é importante que, antes de 
nos manifestarmos ou antes de quem quer que seja 
fazer o seu julgamento, se saiba que acusação está 
sendo levantada. Falar de enriquecimento ilícito seria 

uma leviandade quando as pessoas não têm – mas a 
Receita Federal tem – as condições em que os paga-
mentos e esse contrato situam a contrapartida pelos 
serviços que foram prestados. 

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – V. Exª 
me concede um aparte, Senador Humberto?

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Se o Presidente permitir...

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Eu 
quero dizer, Senador Humberto, que eu vejo um clima 
de tranquilidade nesta Casa. Acho que a oposição está 
no papel dela. Conversei com vários parlamentares da 
situação e da oposição e há muita cautela, há muito 
equilíbrio. Não esperávamos outro papel da oposição 
senão o de assumir a tribuna e usar a tribuna para 
falar das suas posições e das suas representações, 
mas o clima que vejo na Casa é de muita cautela, de 
muita tranquilidade, de esperar os acontecimentos. 
Devo dizer que toda Bancada do PT e da base de 
apoio do Governo, Presidente Sarney, está apoiando 
o Ministro Palocci. Há grande confiança nesta Casa, 
há grande confiança no Governo e no Ministro Palocci. 
O que nos dá essa confiança? O fato concreto de que 
toda evolução patrimonial do Ministro Antonio Palocci 
consta da sua declaração de renda de pessoa física. 
Toda as informações fiscais e contábeis da empresa 
Projeto são regularmente enviadas à Receita Federal, 
de acordo com as normas vigentes. Isso significa dizer, 
Senador Humberto Costa, que todos os dados ficais 
dos pagadores – no caso, aqueles que contrataram 
os serviços prestados pela empresa de consultoria 
do atual Ministro – estão lá. A discussão e o que pede 
a oposição – eu entendo, é o papel da oposição – é 
que o Ministro apresente os nomes das empresas. Só 
quero citar duas coisas aqui e uma delas é a responsa-
bilidade com o sigilo fiscal de terceiros. Cito o art. 198 
do Código Tributário Nacional e a Lei Complementar 
nº 105, porque, na verdade, existem cláusulas de con-
fidencialidade, sim. O Ministro, ao entregar nomes de 
empresas a quem prestou consultoria, pode levar cons-
trangimento a essas empresas e pode responder com 
sanções cíveis. Então, encerro o meu aparte dizendo, 
Senador Humberto Costa, que conversei com muitos 
parlamentares. Quero elogiar a cautela da oposição 
e o bom senso de todos os Senadores para esperar 
o fatos. Nós temos convicção, muita certeza de que 
o Ministro Palocci vai sair desse processo fortalecido, 
porque ele declarou tudo. Está tudo declarado no seu 
Imposto de Renda, tanto a parte física quanto a jurídi-
ca. Muito obrigado a V. Exª por este aparte.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Agradeço o aparte de V. Exª.
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Caso o nobre Presidente Sarney permitir, ouvirei 
o Senador Delcídio do Amaral.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vou dar a V. Exª o mesmo tempo que demos 
ao Líder da oposição.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Obrigado.

O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco/PT – MS) – 
Sr. Presidente; Senador Líder Humberto Costa; Se-
nadoras e Senadores, eu gostaria de falar um pouco 
sobre essa questão que envolve o Ministro Palocci. 
O Ministro Palocci é um dos melhores quadros do 
nosso partido e um dos melhores quadros do Gover-
no. Foi, talvez, um dos principais responsáveis pelo 
crescimento do País, tratando da política econômica 
do Brasil com determinação, rigor, mas conversan-
do, tendo serenidade para mostrar os desafios que o 
Brasil enfrentava, o que viria, e o resultado está aí. O 
Ministro Guido Mantega assumiu o comando da eco-
nomia, e o Brasil apresenta para o mundo números 
exitosos. Hoje, o Brasil, efetivamente, insere-se como 
um dos países mais importantes na economia mundial. 
Quando tomei conhecimento das informações sobre 
o Ministro Palocci, primeiro, o Ministro Palocci é um 
homem muito experiente. Ele já foi Prefeito, já foi Mi-
nistro, foi Deputado Federal. E é importante registrar, 
meu caro Senador Humberto Costa, que a um parla-
mentar não é vedada nenhuma atividade profissional; 
e, no caso específico, nenhum serviço de consultoria. 
Muitos parlamentares fazem serviço de consultoria até 
em função da especialização que detêm, aquilo que 
construíram ao longo de suas carreiras. V. Exª citou um 
ponto importante, por que muitas pessoas ficam sur-
presas: “Ah, eu quero que seja mostrado, que sejam 
apresentadas as empresas que eu prestei consulto-
ria”. Boa parte dos contratos de consultoria hoje têm 
cláusulas confidenciais, cláusulas de sigilo, inclusive, 
até para proteger as condições do próprio contrato e 
para proteger as próprias empresas. Ninguém está 
inventando moda; ninguém está querendo esconder 
coisa alguma. A realidade é essa. Portanto, Senador 
Humberto Costa, tenho a absoluta tranquilidade com 
relação à postura do Ministro Palocci, pela retidão de 
caráter, pela competência, pelo equilíbrio e pelo que 
ele representa para o Governo da Presidenta Dilma. 
E é importante destacar também, Senador Humberto 
Costa – e eu tive a oportunidade de ouvir as opiniões 
de muitos Senadores que aqui me antecederam –, que 
temos o Conselho de Ética que, mais do que nunca, 
acompanha, analisa tudo aquilo que, efetivamente, os 
homens públicos que assumem nosso Governo detêm: 
as suas contas, os seus procedimentos, os seu histórico. 
E é importante destacar que, qualquer nomeação, seja 

de ministro, de presidente de estatal, de secretários 
e diretores, há um filtro muito rigoroso, por parte do 
Governo, para evitar qualquer tipo de surpresa. Por-
tanto, Senador Humberto Costa, até parafraseando o 
que o Senador Lindbergh Farias disse, o clima aqui 
é de tranquilidade. Eu, que vivi outras situações aqui, 
sei que esse clima é exatamente por ser a figura do 
Ministro Palocci a pessoa de quem estamos tratando. 
Todos sabem também de sua vivência, de sua experi-
ência de homem público que ele representa. Portanto, 
estamos absolutamente tranquilos com relação aos 
procedimentos do Ministro Palocci.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Se-
nador, posso...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) 
– Ouço o nobre Líder do Governo, Senador Romero 
Jucá.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Meu 
caro, Senador Humberto Costa, vou ser breve, até 
porque, ontem, eu já tive a oportunidade de me pro-
nunciar sobre essa questão, inclusive por intermédio 
da imprensa. Gostaria apenas de dizer que o Ministro 
Palocci prestou todas as informações necessárias. Esse 
fato está por demais esclarecido. Entendo que ficar re-
verberando esse assunto é fazer o jogo que interessa 
à oposição e que, para ela, é legítimo: tentar criar um 
fato em cima do nada. Então, quero prestar minha so-
lidariedade ao Ministro Palocci. Sr. Presidente, quero 
também dizer existem matérias a serem votadas. Daqui 
a pouco vamos votar empréstimos e outras matérias. 
É fundamental que a gente retome o funcionamento 
da Casa para que possamos aprovar matérias impor-
tantes na tarde de hoje. Meus parabéns pelo discurso, 
Senador Humberto Costa. Fica aqui a nossa posição, 
a posição do Governo, a posição de um Governo que 
não tem o que esconder e não tem nada a temer e, 
por isso mesmo, vira a página, porque as explicações 
já foram dadas. Muito obrigado.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Agradeço a V. Exª.

Sr. Presidente, vou concluir.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) –Senador 

Humberto, serei rápido.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Dois aparteantes...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Primeiro, 

parabenizá-lo pela forma como V. Exª faz o contraditó-
rio: com elegância, sem esconder absolutamente nada, 
sem subterfúgios. Aproveito para colocar duas questões. 
Primeira, prestar a minha solidariedade publicamente 
ao Ministro Palocci, que é um homem público respei-
tado por tudo que fez pelo Brasil, pela sua cidade, São 
Paulo, e pelo Estado de São Paulo. Segundo, refutar 

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL194



16826 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

o discurso do Líder da oposição dos Democratas, que 
foi à tribuna, que já fala do enriquecimento ilícito. Ora, 
não podemos aceitar esse discurso falacioso, que não 
tem consistência e chega a ser irresponsável pela 
forma como trata um assunto relevante para o Brasil 
e para o nosso Governo. Quero, para não abusar do 
tempo, parabenizá-lo pela forma serena de responder 
à oposição e de se colocar à disposição para tratar do 
assunto em pauta. Parabéns, Senador!

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Agradeço a V. Exª. 

Não sei se o Senador Mário Couto deseja...
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 

Senador Humberto Costa...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pode o Senador Mário Couto lhe apartear, 
porque V. Exª dispõe, para igualar o tempo, ainda de 
cinco minutos.

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA. Interven-
ção fora do microfone.) – Eu pedi a palavra a V. Exª. A 
estou aguardando.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Muito rapidamente, Senador Humberto Costa, quero 
cumprimentar V. Exª pelo seu pronunciamento, e mani-
festar a minha confiança absoluta no Ministro Palocci. 
O Ministro Palocci, como já foi dito aqui, é um dos qua-
dros mais preparados, e vem conduzindo muito bem o 
seu Ministério, as suas atribuições. Quero dizer tam-
bém que me sinto absolutamente contemplado com as 
manifestações do ex-Ministro Sepúlveda Pertence, que 
preside a Comissão de Ética Pública. Tenho a certeza 
de que, por toda a sua trajetória, se houvesse qualquer 
coisa que merecesse uma investigação maior ele cer-
tamente não deixaria de fazê-lo. Portanto, quero, aqui, 
manifestar a minha total confiança no Ministro Palocci. 
Que possamos retomar a agenda positiva, o debate 
dos temas realmente importantes para o desenvolvi-
mento do País. Meus cumprimentos a V. Exª, Senador 
Humberto Costa, pelo pronunciamento.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Senador Valdir Raupp.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Sena-
dor Humberto Costa, entendo que a prova da transpa-
rência foi o Ministro Palocci haver declarado no Imposto 
de Renda. Entendo que todo ex-presidente do Banco 
Central, ex-diretor do Banco Central, ex-ministro da 
Fazenda, ex-presidente da República tem todo o di-
reito de prestar consultoria e ganhar dinheiro. Entendo 
que o Ministro Palocci já comprovou a sua seriedade e 
transparência quando declarou no Imposto de Renda. 
Pior seria se S. Exª houvesse camuflado, por exem-
plo, como alguém que ganha dinheiro por outras vias 
e o camufla, colocando-o em nome de terceiros ou o 

omitindo no Imposto de Renda. Acho que a prova mais 
cabal, mas real, mais concreta é a de ele haver de-
clarado isso no Imposto de Renda. Então, para mim, 
está esclarecido.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Senador Eduardo Braga.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Se-
nador Humberto Costa, quero, também, cumprimentar 
V. Exª, não só pela forma como V. Exª faz o contraditó-
rio nesta Casa, mas também para trazer aqui a minha 
solidariedade ao Ministro Palocci. Conheço o Ministro 
Palocci desde a época em que fui Governador. Tive 
várias oportunidades de poder testemunhar o seu es-
pírito público e o seu compromisso para com o Brasil. 
Quero dizer que nós todos temos a convicção de que o 
Ministro Palocci, não só na sua declaração de Imposto 
de Renda como também em todos os seus atos, haverá 
de demonstrar, com absoluta clareza e com absoluta 
tranquilidade, a comprovação do seu patrimônio e da 
sua renda. Portanto, quero aqui demonstrar a minha 
solidariedade ao Ministro Palocci, e cumprimentar V. 
Exª pela forma correta, civilizada e absolutamente 
democrática com que V. Exª faz o contraditório, nesse 
momento, da tribuna.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Humberto Costa, V. Exª dispõe de 
dois minutos. Se V. Exª der mais apartes, eu tenho que 
chamar o Senador Demóstenes para ele completar o 
tempo que V. Exª vai falar.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente, então, vou pedir aos meus Pares, à 
Senadora Vanessa Grazziotin, ao Senador Francisco 
Dornelles, a compreensão para que eu possa concluir 
o meu pronunciamento, até para que possamos pros-
seguir com os trabalhos, com a Ordem do Dia.

Finalmente, Sr. Presidente, a colocação que devo 
fazer é que com a representação que o Líder do DEM, 
apoiado por outros nobres Senadoras e Senadores, 
apresenta ao Procurador-Geral da República, será, para 
nós, ao final do posicionamento da Procuradoria-Geral 
da República, a maior resposta que pode ser dada ao 
Brasil. Tenho a absoluta certeza e convicção, nós todos 
que formamos a base do Governo no Senado Federal, 
da lisura nos procedimentos do Ministro Palocci e na 
sua inocência.

Entendo que...

(Interrupção do som.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Vou completar. 
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Entendo que o pronunciamento da Procurado-
ria-Geral da República, com toda certeza, dar-nos-á 
toda razão.

Muito obrigado a V. Exª, aos Senadores e às 
Senadoras.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Sr. Presidente, art. 14 em relação ao Senador 
João Pedro.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
aguardo, Sr. Presidente. Para usar o 14, eu aguardo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª tem precedência porque pediu antes.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, então.

Srs. Senadores, sinceramente eu acho que o Pa-
locci se excedeu. Olhem, pensem num apartamento 
de R$6,5 milhões – 6,6 milhões. Senador, de que ta-
manho seria esse apartamento? Isso é apartamento 
de xeique, Presidente, não é apartamento de Ministro. 
Isso é apartamento de xeique, Presidente.

Presidente Sarney, ninguém está satisfeito com 
essa notícia. O fato é que há, claramente, em todo 
esse conteúdo, evidentes sinais externos de riqueza. 
Evidentes! O nosso Demóstenes tem toda razão. Eu 
fui o primeiro a se pronunciar a respeito. A população 
brasileira deve estar indignada porque pelo menos, no 
Governo Lula, o caso Waldomiro só veio à tona depois 
de um ano, Presidente. O Governo Dilma não tem 6 
meses e começam a estourar escândalos. Esse não 
é o único da semana. O Roger Agnelli disse que colo-
cou milhões, milhões e milhões de royalties na mão 
do Prefeito do PT em Parauapebas e o Prefeito não 
aplicou. É outro grande escândalo que se precisa apu-
rar. O PSDB já está chamando tanto o Prefeito quanto 
o Agnelli aqui nas Comissões. 

É duro, Presidente, é duro para este País. É duro 
para a Nação brasileira ver o Ministro ter um apartamen-
to de R$6,6 milhões, ver o assalariado brasileiro com 
R$545,00, ver o aposentado brasileiro com menos de 
um salário mínimo, morrendo à míngua. E, aqui, ainda 
se tem o direito de dizer que o Ministro é sério. Ora, se 
eu sou um consultor, se eu tenho uma consultoria, eu 
quero que ele prove, Senador Demóstenes, que ele não 
trabalhou para as empresas ligadas ao Governo.

Ganhar dinheiro assim até a vovó ganha! Até a 
vovó ganha! Quanto mais o Palocci, que é um homem 
do primeiro escalão do Governo.

É indefensável! Essa defesa é indefensável. Pode 
até não dar em nada, como os outros, que não deram 

em nada. Eu já ofereci aqui, Aloysio, o meu mandato 
diversas vezes, se me apontarem um desses do PT 
que foi punido até hoje por ter praticado atos de cor-
rupção. Aponte um, do Waldomiro para cá. Pode até 
não acontecer nada, mas que tem o pecado mortal 
tem, e que é uma infâmia diante da população pobre 
brasileira é! O brasileiro não merece tanta arrogância 
por parte de um Ministro como esse.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Para explicação pessoal, na forma do Regi-
mento. Diz que apenas poderão ser dois por sessão e 
não poderá haver apartes.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do 
orador.) – De tudo o que ouvi, evidentemente, continuo 
firme na minha convicção de que o Ministro deve expli-
cações. Por que deve explicações? Deve explicações 
porque ninguém aqui disse que ele não podia ganhar 
dinheiro. Todo mundo disse que o Ministro poderia fazer 
consultoria. Quantos aqui não têm outras atividades? 
Isso pode acontecer.

O que o Ministro não pode é esconder os seus 
clientes; não pode esconder de onde apareceram esses 
recursos, para quem ele trabalhou. Cadê os relatórios 
dessa consultoria? Cadê os recolhimentos dos tributos 
feitos à Receita Federal? Cadê os recolhimentos feitos 
inclusive em decorrência do aumento de patrimônio no 
Imposto de Renda, dos ganhos auferidos?

O Ministro deve uma explicação. É essa explicação 
que estamos cobrando. Então, quando o nosso nobre 
Senador João Pedro diz que eu agi de forma falaciosa, 
não agi não. Está aqui uma nota que o Ministro lançou 
através de seu assessor Thomas: está dizendo que não 
mora no imóvel em que a Folha disse que ele mora. Eu 
quero saber do Ministro se ele vai processar a Folha 
de S.Paulo. É ele que está mentindo ou é a Folha de 
S.Paulo? É a repórter Andreza que está faltando com 
a verdade? Ou são os vizinhos? É, no mínimo, difama-
ção – se não for calúnia. 

Então, não estou faltando com a lhaneza em mo-
mento algum, não estou atropelando coisa alguma. O 
que estou pedindo é que o Ministro seja investigado, 
porque ele apresenta sinais exteriores de riqueza. O Mi-
nistro pode, sim, ter enriquecido nesse período. Agora, 
se o Procurador-Geral da República, Gurgel, estranha, 
se o Presidente da OAB, o Dr. Ophir, estranha, por que 
nós, Senadores, não podemos estranhar? E não é só 
estranheza não: realmente, Sr. Presidente, para comer 
uma bolada daquela nesses anos, é preciso realmente 
ter uma garganta de pirarara – um peixe lá da nossa 
região que engole até homem. 
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Então, ele tem de vir aqui – ou, para usar uma 
expressão musical –, ele tem de rebolar, ele tem de 
explicar. Se está tudo certo, está tudo certo. Qual é o 
problema? Qual é a razão do incômodo do Ministro? 
Ora, é a única coisa que pedimos. Ninguém aqui está 
historiando o currículo do Ministro, que, aliás, nessa 
área, não é dos melhores. Desculpem-me todos aqueles 
que entendem que o Ministro tem uma vida exemplar 
e dizem: “É um Ministro!”. É um Ministro, mas e daí? 
Caso qualquer um de nós escorregue, infelizmente, por 
mais belo que seja o currículo, a investigação cabe, 
as explicações cabem, e nós devemos prestar essas 
explicações. Se forem convincentes... Se ele tivesse 
apresentado as explicações, ninguém estaria aqui fa-
lando nada. 

Vêm aqui falar em cláusula de confidencialidade. 
Por que o Ministro Palocci, ele mesmo, não usou essa 
defesa? Por que ele não veio dizer isso aqui? Ele soltou 
tantas notas! Por que não disse: “Eu tenho cláusula de 
confidencialidade com as empresas para as quais dei 
consultoria”. Ele vai dizer isso para um amigo? Então, 
se há cláusula de confidencialidade – o Sr. Palocci teria 
dito isso –, nós já teríamos ido diretamente ao Minis-
tério Público. Se ele não pode falar, para o Ministério 
Público, qualquer um pode, para a Justiça, qualquer 
um pode usar disso.

Agradeço a V. Exª, a todos. Acho que todos aqui 
se encontram efetivamente incomodados. Os gover-
nistas também estão incomodados. Por quê? Porque 
o Ministro não se defendeu, o Ministro não quis se de-
fender. Foram-lhe dadas amplíssimas oportunidades, e 
ele jogou essas oportunidades pela janela. Então, Sr. 
Presidente, quero dizer aqui que não fui leviano. Eu fiz 
uma representação subscrita por outros líderes parti-
dários. Então, todos os Senadores do PSDB, do DEM 
e do PPS a subscreveram, mais o Senador Randolfe, a 
Senadora Marinor e o Senador Jarbas Vasconcelos. O 
que nós queremos é que, ante a ausência de explica-
ções do Ministro Palocci, o Ministério Público busque 
essas explicações.

É só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – 
ORDEM DO DIA
Transcorre hoje a segunda sessão em que cons-

ta da pauta a Medida Provisória nº 515 e o Projeto de 
Lei de Conversão nº 12.

O Relator do Projeto de Lei de Conversão enca-
minhou hoje o relatório. Dessa forma, conforme acor-
do de Lideranças, a matéria deixa de ser apreciada 
na presente sessão.

São os seguintes os itens:

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 515, DE 2010

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 515, de 2010, que abre crédito 
extraordinário em favor da Justiça do Trabalho 
e de diversos órgãos do Poder Executivo, no 
valor global de vinte e seis bilhões, seiscentos 
e setenta e três milhões, duzentos e sessen-
ta e quatro mil e cento e noventa e seis reais, 
para os fins que especifica.

Item 2:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 12, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 518, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2011, que disciplina 
a formação e consulta a bancos de dados com 
informações de adimplemento, de pessoas na-
turais ou de pessoas jurídicas, para formação 
de histórico de crédito, (proveniente da Medida 
Provisória nº 518, de 2010).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A pauta permanece sobrestada, entretanto os 
Itens de 8 a 12 da Ordem do Dia podem ser aprecia-
dos, por tratarem-se de requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Requerimento nº 437, que pede para ser ouvida, 
além das Comissões constantes do despacho inicial do 
Projeto nº 489, também, a de Assuntos Econômicos.

Item 8:

REQUERIMENTO Nº 437, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 437, de 2011, do Senador Delcídio 
do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 489, de 2008, além das 
Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Assuntos Econômicos (identificação de cores 
nos rótulos das embalagens dos alimentos de 
acordo com a composição nutricional).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os Senadores e as Senadores que concorda-
rem permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Vamos proceder à tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 316 e 341, de 2004, 
Complementares, com os Projetos de Lei do Senado 
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nºs 390, de 2005, 565 e 600, de 2007, 17, 84, 184, 
todos Complementares, que já se encontram apen-
sados, por regularem matéria correlata na Lei de Ine-
legibilidade.

É o seguinte o item:

Item 9:

REQUERIMENTO Nº 440, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 440, de 2011, do Senador Demóstenes 
Torres, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 316 e 341, de 
2004, Complementares, com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 390, de 2005; 265 e 684, 
de 2007; 17, 84, 184, 209, 236 e 249, de 2008, 
todos Complementares, que já se encontram 
apensados, por regularem a mesma matéria 
(inelegibilidades).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 
aprovarem o requerimento permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Também temos um requerimento de tramita-
ção conjunta, do Senador Cyro Miranda, relativo ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 169, que regula matéria 
correlata.

Item 10:

REQUERIMENTO Nº 468, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 468, de 2011, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 169, de 2009, com o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 487, de 2003, por 
regularem a mesma matéria (dispõem sobre 
vedações a contratações com empresas que 
explorem o trabalho escravo).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votação do requerimento.

As Srªs Senadoras e os Senadores que o apro-
varem permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Requerimento nº 535, de 2011, solicitando 
voto de solidariedade ao Presidente Barack Obama 
diante da campanha em meios de comunicação de 
que não seria cidadão americano, o que não condiz 
com a verdade.

O Requerimento é da Comissão de Relações 
Exteriores.

É o seguinte o item:

Item 11:

REQUERIMENTO Nº 535, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 535, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Presi-
dente Barack Obama, diante da campanha, 
em meios de comunicação, de que não seria 
cidadão americano, o que não condiz com a 
verdade, conforme demonstrou com a divul-
gação de sua certidão de nascimento no Ha-
vaí, em 1961.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Também da Comissão de Relações Exteriores, 
voto de solidariedade à posição brasileira que, preocu-
pada com a escalada da violência na Síria, manifestou 
repúdio ao uso da força na resolução dessa crise.

É o seguinte o item:

Item 12:

REQUERIMENTO Nº 536, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 536, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade à posição 
do Governo brasileiro, que, preocupado com 
a escalada de violência na Síria, manifestou 
repúdio ao uso da força na resolução dessa 
crise, reafirmou a responsabilidade do Con-
selho de Segurança das Nações Unidas no 
tratamento do impacto das crises no mundo 
árabe sobre a paz e a segurança internacio-
nais e ressaltou a importância do papel dos 
organismos regionais, em particular a Liga 
dos Estados Árabes e a União Africana, nos 
esforço de mediação diplomática.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Tem o requerimento de urgência relativo ao 
empréstimo para o Estado de São Paulo, pedido pela 
própria Comissão.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam sentados (Pausa.)

Aprovado o requerimento da Comissão.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 546, DE 2011

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 
19, de 2010, advindo da Mensagem do Senado Federal 
nº 73 de 2011, que “propõe ao Senado Federal seja au-
torizada a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
de até US$ 115,700,000.00 (cento e quinze milhões e 
setecentos mil dólares dos Estados Unidos da América), 
entre o Estado de São Paulo e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento 
parcial do Programa Várzeas do Tietê”.

Em 17 de maio de 2011.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em discussão, em turno único, o Projeto de 
Resolução nº 19, de 2011.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 19, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução do Senado nº 19, de 2011, que 
autoriza o Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da 
União, com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), no valor de até cento e quinze 
milhões e setecentos mil dólares dos Estados 
Unidos da América, destinada ao financiamento 
parcial do Programa Várzeas do Tietê.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço licença a V. Exª para falar da bancada, apenas 
muito brevemente, para agradecer ao Presidente da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Delcídio 
do Amaral, ao Relator da matéria, Senador Cyro Miran-
da, e a V. Exª, Sr. Presidente Sarney, por ter pautado 
esta proposição na Ordem do Dia da sessão de hoje. 
É uma matéria de muita relevância para o Estado de 
São Paulo.

Trata-se de um pedido de autorização para uma 
operação de crédito, com o aval da União, da ordem 
de US$130 milhões junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. 

O objetivo desse financiamento, que terá uma 
contrapartida também do Governo do Estado de São 
Paulo de cerca de US$70 milhões, é a continuidade de 
um projeto muito importante para mais de três milhões 
de pessoas que vivem próximas às margens do rio 
Tietê, na Barragem da Penha, no rumo de Salesópolis.

Como todos sabem, o Tietê, a partir dos anos 40, 
foi sendo comprimido por um processo de canalização, 
e não se conformou em ficar preso pelo concreto. De 
vez em quando, transborda. É exatamente para aumen-
tar uma faixa de proteção da margem do Tietê que a 
cidade ocupou, para que essa margem permaneça de-
socupada e também para promover o reassentamento 
de cerca de 500 famílias que hoje estão vivendo em 
uma área sujeita a inundação que o Governo de São 
Paulo vem desenvolvendo esse projeto, construindo ali 
uma ciclovia, uma estrada parque, com vários equipa-
mentos culturais e esportivos.

Se o Senado aprovar esta proposição na sessão 
de hoje, teremos, assim, dado um passo muito impor-
tante para a concretização de um projeto, que, na sua 

totalidade, implicará no dispêndio de R$1,6 milhão para 
o Governo de São Paulo.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 

AP) – Se o Senado me permitir, quero lembrar o poeta 
Mário Andrade, quando dizia, em Paulicéia Desvairada:

Águas do meu Tietê
Onde me queres levar?
– Rio que entras pela terra
E me afasta do mar...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Bela lembrança, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Nós estamos votando projeto que autoriza o 
Estado de São Paulo a contratar operação de crédi-
to externo, com garantia da União, com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento, no valor de até 
US$115.700.000,00 dos Estados Unidos da América.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para registrar meu 
apoio às palavras do Senador Aloysio Nunes Ferreira 
a essa operação de financiamento para o Governo do 
Estado de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará a palavra de V. Exª. 

Encerrada a discussão, passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado. (Pausa.)

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 296, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 19, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto dc Resolução n° 19, de 2011, que autoriza 
o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$ 115.700.000,00 (cento e quinze milhões e sete-
centos mil dólares dos Estados Unidos da América).

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de maio de 
2011.
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ANEXO AO PARECER N° 296, DE 2011

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 19, de 2011.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
__________, Presidente, nos termos do art. 48, inciso 
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N°     , DE 2011

Autoriza o Estado de São Paulo a con-
tratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$ 115.700.000,00 (cento e quinze 
milhões e setecentos mil dólares norte-
-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), no valor de até US$ 115.700.000,00 
(cento e quinze milhões e setecentos mil dólares nor-
te-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar o “Programa Várzeas 
do Tietê”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 115.700.000,00 (cento e quinze 

milhões e setecentos mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo uni-

monetário;
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, con-

tado a partir da vigência do contrato;
VII – amortização: em prestações semestrais, 

consecutivas e sempre que possível iguais, pagas em 
15 de janeiro e em 15 de julho de cada ano, vencendo 
a primeira 5 (cinco) anos após a data de vigência do 
contrato e a última até 25 (vinte e cinco) anos após 
esta data;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados so-
bre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma 
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID e 
composta pela taxa de juros Libor trimestral para dólar 
norte-americano, mais ou menos uma margem de custo 
relacionada aos empréstimos do BID que financiam os 
empréstimos do mecanismo unimonetário com taxas 

de juros baseadas na Libor, acrescidos de um spread 
para empréstimos do capital ordinário;

IX – comissões: até 0,75% (setenta e cinco cen-
tésimos por cento) ao ano, a ser estabelecida perio-
dicamente pelo BID, calculada sobre o saldo não de-
sembolsado do financiamento, entrando em vigor 60 
(sessenta) dias após a assinatura do contrato, exigida 
juntamente com os juros;

X – despesas com inspeção e supervisão geral: 
até 1% (um por cento) sobre o valor do empréstimo, 
sendo que o valor devido em um semestre determi-
nado não poderá ser superior a 1% (um por cento) 
do financiamento, dividido pelo número de semestres 
compreendido no prazo original de desembolsos.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal e dos encargos financeiros, bem como dos de-
sembolsos previstos, poderão ser alteradas em função 
da data de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado de São Paulo na contratação da operação 
de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1° O exercício da autorização prevista no caput 
é condicionado a que o Estado de São Paulo celebre 
contrato com a União para a concessão de contraga-
rantias, sob a forma de vinculação das receitas de que 
tratam o arts. 155, 157 e 159, todos da Constituição 
Federal, e de outras garantias em direito admitidas, po-
dendo o Governo Federal requerer as transferências de 
recursos necessários para cobertura dos compromissos 
honrados, diretamente das contas centralizadoras da 
arrecadação do Estado ou das transferências federais.

§ 2° Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
do Estado de São Paulo quanto aos pagamentos e 
prestações de contas de que trata o art. 10 da Reso-
lução n° 48, de 2007, do Senado Federal.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Redação final.

Sem contestação, a redação final é aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Consta também, pela leitura que foi feita, a Me-
dida Provisória nº 515. E a Mesa designa o Senador 
Jorge Viana como Relator da matéria.

Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias não apre-

ciadas e transferidas para a próxima sessão delibera-
tiva ordinária:
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3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 451, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 467, de 2008-Comple-
mentar, de autoria da Senadora Ideli Salvatti, 
que altera a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, para acrescentar ou-
tras atividades de prestação de serviços às 
já passíveis de opção pelo Simples Nacional.

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator:

Senador Antonio Carlos Junior, favorá-
vel, com as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que 
apresenta.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 475, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complemen-
tar, na Casa de origem, do Deputado Sarney 
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 
23 da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência co-
mum relativas à proteção das paisagens na-
turais notáveis, à proteção do meio ambiente, 
ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fau-
na e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 41, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 476, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Reginaldo Lopes), que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revo-
ga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 

dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de 
1991, e dá outras providências.

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 166, DE 2008

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
166, de 2008 (nº 696/2003, na Casa de ori-
gem, do Deputado Zezéu Ribeiro), que dispõe 
sobre o acesso à informação de valor didático 
por alunos e professores nas áreas de enge-
nharia e arquitetura e dá outras providências.

Parecer sob nº 232, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 
oferecendo a redação do vencido.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 185, DE 2004 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Passamos à lista de oradores. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues, 
que pediu antes, e eu pedi a ele que falasse depois 
da Ordem do Dia.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Solicito a inscrição como Líder do Governo, para usar 
da palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Determino à Mesa que o faça.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço questão 
de ordem, suscitando o art. 403 do Regimento Interno, 
para comunicar à Mesa que se encontra na Secretaria 
requerimento para uma Comissão Parlamentar de In-
quérito a fim de investigar as atividades do Escritório 
Central de Arrecadação e Distribuição.

Conforme preceitua o art. 58, § 3º, da Constitui-
ção, reafirmado pelo nosso Regimento Interno, reuni-
mos para essa Comissão Parlamentar de Inquérito o 
número mínimo de assinaturas necessárias à sua ins-
talação. Dessa forma, Sr. Presidente, solicito à Mesa, 
o quanto antes, já que o pré-requisito constitucional 
foi cumprido, o quanto oportuno for, fazer a leitura do 
requerimento e, por conseguinte, solicitar aos líderes 
partidários que façam a indicação de seus represen-
tantes para integrar essa Comissão Parlamentar de 
Inquérito, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Gostaria de responder a Presidência que a 
Comissão requerida por V. Exª encontra-se devida-
mente formulada nos termos do art. 145 do Regimento 
Interno e, portanto, determino que seja lida conforme 
o pedido de V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

Só mais uma questão, Sr. Presidente. Permita-
-me, fora da questão de ordem. Não poderia deixar de 
emitir, rapidamente, minha opinião sobre essa questão 
envolvendo o Ministro Palocci. 

Creio que, em primeiro lugar, reafirmando o que 
foi dito aqui pelo Senador Demóstenes, em um Esta-
do Democrático de Direito, ninguém está acima da lei. 
Por melhor que seja o currículo, por melhor que seja 
seu know-how, ninguém está acima da lei. Então, não 
pode ter um dogma sobre figura para ela ser ou não 
investigada. É necessário e fundamental que esse 
caso seja esclarecido. 

E se os Parlamentares da base de apoio ao Go-
verno me permitirem, creio que seria necessário, basi-
camente, responder a duas perguntas. Uma o Ministro 
já respondeu: de onde veio a acumulação de riqueza 
nesse período. A segunda não está respondida: com 
quem a consultoria comercializou nesse tempo? 

Respondendo a essa pergunta, creio que, aí sim, 
estará de fato superado esse impasse, estará supe-
rada essa crise, estarão superadas as controvérsias 
em relação a essa matéria. Enquanto essa pergunta 
não for respondida – e minha intenção e a intenção 
de alguns Parlamentares que aqui se manifestaram 
é nesse sentido –, esse impasse não está resolvido. 

Alguém que ocupa um dos postos mais impor-
tantes da República não pode estar acima de dar ex-
plicações à opinião pública. E esse é um princípio do 
Estado Democrático de Direito.

Durante o discurso do Sr. Randolfe Ro-
drigues, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. João Vicente Claudino, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – Sobre a mesa, requerimento que passamos a ler.

Sr. Presidente, requeremos a V. Exª, nos termos 
do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e do art. 145 
do Regimento Interno do Senado Federal, a criação 
de Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 
onze Senadores titulares e seis suplentes, para inves-
tigar, no prazo de 180 dias, irregularidades praticadas 
pelo Ecad na arrecadação e distribuição de recursos 
oriundos do direito autoral, abuso da ordem econômi-
ca e prática de cartel no arbitramento de valores de 
direito autoral e conexos, o modelo de gestão coletiva 
centralizada de direitos autorais de execução pública 
no Brasil e a necessidade de aprimoramento da Lei 
nº 9.610/98.

O requerimento lido contém subscritores em 
numero suficiente para constituir a Comissão Parla-
mentar de Inquérito, nos termos do art. 145, do Regi-
mento Interno. 

Será publicado para que produza os devidos 
efeitos.

Para a Comissão Parlamentar de Inquérito cons-
tituída a Presidência fará oportunamente as designa-
ções, de acordo com as indicações que receber das 
lideranças.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Voltando à lista de oradores, concedo a 
palavra ao Senador Pedro Simon. (Pausa.)

Não está presente. (Pausa.)
Senadora Kátia Abreu. 
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente. 

Colegas Senadores, gostaria de esclarecer a res-
peito de algumas notícias, Sr. Presidente, que saíram 
na imprensa ontem, e ainda houve uma certa reper-
cussão no dia de hoje, a respeito do instituto Imazon.

Esse instituto ambientalista divulgou informações 
tendenciosas e, na minha avaliação, inverídicas, Sr. 
Presidente, a respeito do aumento do desmatamento 
na Amazônia do Brasil. Eu acho muito estranho que 
esses números possam ser colocados agora, justa-
mente quando esses ambientalistas radicais estão 
vendo que a batalha está perdida, que o Congresso 
Nacional, especialmente, neste momento, a Câmara 
dos Deputados, é quase que unanimidade na votação 
em torno do relatório do Deputado Federal Aldo Re-
belo, do PCdoB de São Paulo.

Portanto, Sr. Presidente, espernear com mentiras 
para a população não é justo. Imazon, uma entidade 
não-governamental, financiada por recursos interna-
cionais, por empresas europeias, especialmente, e in-
clusive financiada pelo BNDES. O BNDES que financia 
a expansão do desenvolvimento no Brasil, o BNDES 
que financia as indústrias, que financia o comércio, 
que financia a produção, também está financiando o 
Imazon para causar terrorismo na população brasileira.

Tenho certeza de que o Presidente Luciano Cou-
tinho, que é um homem da maior seriedade, não tem 
conhecimento das atitudes graves dessa ONG, que 
trabalha contra o fomento, contra o desenvolvimento, 
contra a expansão deste País.

Sr. Presidente, o sistema de detecção de des-
matamento em tempo real do Inpe – Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais – demonstra o contrário, que 
o desmatamento no Brasil está em franca retração, e 
gostaria de dar aqui apenas três números, para sim-
plificar o que está ocorrendo no Brasil hoje. 

Em 1995, o total do desmatamento no Brasil 
chegou a 29 mil quilômetros quadrados. Em 2005, que 
foi a última medida feita para que o Brasil fizesse um 
compromisso de redução mais forte, o desmatamen-
to chegou a 27 mil quilômetros quadrados, quando o 
Brasil fez um compromisso mundial de reduzir o des-
matamento em 80% até 2020. 

Portanto, se estávamos desmatando 27 mil qui-
lômetros quadrados, segundo a meta assumida na 
COP15, em Copenhague, deveríamos estar em 2020 

com desmatamento de apenas 5,8 mil quilômetros 
quadrados. O que está acontecendo? Estamos a dez 
anos de cumprir essa meta, estamos no meio do ca-
minho e já estamos apenas com 6,5 mil quilômetros 
quadrados de desmatamento. Portanto, estamos pra-
ticamente com 100% da nossa meta cumprida, da 
nossa meta estabelecida pelo Governo brasileiro, em 
Copenhague, repito, na COP15, de diminuição do des-
matamento – dez anos antes o Brasil alcançou a sua 
meta tão almejada por todos nós.

Mas ainda gostaria de ir ao ponto das acusações, 
das infâmias dessa ONG. Ela diz que, entre janeiro e 
fevereiro, o aumento do desmatamento chegou a 19 
quilômetros quadrados, e isso está certo. Só que, em 
janeiro e fevereiro de 2010, esse desmatamento che-
gou a quase 230 quilômetros quadrados. Então, saí-
mos, em janeiro e fevereiro, de 210-230 quilômetros 
quadrados e fomos para 19 quilômetros quadrados, 
Sr. Presidente; de 230 para 19, em um ano apenas, 
considerando os meses de janeiro e fevereiro.

Agora o Imazon vem acusando o Brasil de que o 
desmatamento chegou a 299 quilômetros quadrados. 
Ainda espero o resultado do Inpe – Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais, agora, fico aqui imaginando 
que essa tal Imazon tenha razão e que, de fato, no 
mês de março, desmataram-se 299 quilômetros qua-
drados. No ano de 2010, inteirinho, desmataram-se 
6,5 mil quilômetros quadrados. Se considerarmos 299 
nos doze meses do ano, teremos ainda a metade do 
desmatamento que foi feito em 2010. 

Esses números que cansam a todos vocês – sei 
disso, porque são complexos e ninguém vai decorar 
tanto número –, são para deixar muito claro para as 
pessoas, para os colegas Senadores e Senadoras, 
para todos que nos ouvem no Brasil que os números 
estão desmentindo a ONG Imazon. Não é verdade 
que o desmatamento no Brasil está sendo ampliado. 

Uma coisa curiosa, Sr. Presidente, precisamos 
registrar aqui: o Código Florestal atual, sem modifica-
ção alguma, permite desmatamento com licença am-
biental. Não é proibido desmatar no Brasil. Claro que 
não está havendo estímulo para que isso aconteça e 
muito menos interesse dos produtores rurais, porque, 
na verdade, as áreas que já temos para produção de 
alimentos são muito próprias. Com a tecnologia exis-
tente hoje, podemos aumentar, e muito, a produção 
de grãos e podemos aumentar muito a produção de 
carne no País. 

Para se ter uma ideia, há 10 anos, Senador Pe-
dro Taques, do nosso Mato Grosso, na safra do ano 
de 1999/2000 houve uma expansão até 2010 – são 
10 anos. Em 10 anos de agricultura neste País, a área 
de produção aumentou em 25%, mas, Senador João 
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Pedro, a área de produção, a quantidade de produção 
brasileira aumentou em 79%. Por isso, repito, em 10 
anos, a expansão da área física foi de 25% e os grãos 
e a carne, nas mãos dos produtores, que passaram 
para a sociedade brasileira, que consumimos no Brasil, 
que exportamos para outros países, aumentaram em 
79,7%. Isso está no editorial de O Estadão de hoje, e o 
editorial ainda termina com a seguinte frase: “Aqueles 
que se recusam a constatar esse fato é porque são 
incapazes de interpretar números ou porque estão 
agindo de má-fé”. 

Senador João Pedro, concedo-lhe um aparte.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora 

Kátia Abreu, estou ouvindo o pronunciamento de V. Exª 
para dialogar, para entender. Há um debate nacional 
sobre o Código Florestal. Veja V. Exª que eu sou mo-
rador de um Estado da Federação que é o Amazonas, 
o maior Estado da Federação, e que detém a maior 
área de floresta em pé, por conta do modelo econômico 
que o Estado tem, que é da Zona Franca de Manaus. 
Agora, considero a floresta em pé ainda um segmento 
que precisamos estudar, saber ter qualidade de vida 
com floresta em pé e gerar renda com isso. É verdade. 
Nesse debate, quando se fala em reserva legal, dá a 
impressão de que ninguém pode tocar na reserva le-
gal, quando a lei permite que você toque na reserva 
legal, desde que haja, evidentemente, um plano de 
manejo. Mas isso desaparece. Quando você discute 
no Código Florestal reserva legal, dá a entender que 
você não pode ter renda na sua reserva legal. Então, 
veja só, este é um debate novo também no Brasil: 
como manter floresta e como a floresta em pé pode 
gerar renda. Como podemos fazer isso? V. Exª acaba 
de dizer que os grãos podem ser expandidos. Eu gos-
taria de saber, numa reflexão, V. Exª é uma liderança 
de um setor importante para o Brasil: do ponto de vista 
de área territorial, expandem para onde os grãos? E 
como é que podemos compatibilizar essa pujança da 
produção de grãos com a importância da floresta? V. 
Exª que é estudiosa, que faz o debate, sabe que a chu-
va distribuída pelo Brasil e além do Brasil tem muito a 
ver justamente por conta dessa densa floresta. Então 
quero parabenizar o pronunciamento de V. Exª, mas 
quero dizer que estamos discutindo, refletindo. Este 
debate chega ao Senado e é bom que os Senadores, 
as Senadoras comecem a colocar suas ideias. Espe-
ro que haja um maior entendimento lá na Câmara e 
que cheguem a um consenso no Senado. Agora, te-
mos que fazer este debate; nunca foi tão atual fazer 
uma discussão como esta, porque diz respeito à vida, 
à renda, à exportação, à qualidade de vida. Enfim, é 
um debate profundo e grande. Parabenizo o pronun-
ciamento de V. Exª.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Obri-
gada, Senador João Pedro, do Amazonas. Agradeço 
as suas considerações, que são da maior importân-
cia, mas quero apenas lembrar a V. Exª que a única 
coisa que não podemos, não queremos e não permi-
tiremos é que o Brasil seja a grande reserva legal do 
mundo. Então, quando entendemos que temos 60% 
da cobertura deste País do jeitinho que Pedro Álva-
res Cabral chegou e encontrou, com 60% da nossa 
biodiversidade nativa nos seis biomas – 60%– e que, 
na mão dos produtores rurais, na atividade do arroz 
com feijão, vamos assim dizer, só temos 27% do País, 
não podemos aceitar que essas ONGs, aquelas que 
têm o nome todo estrangeiro, como Imazon, WWF e 
Greenpeace, todas essas ONGs que representam e 
vêm de outros países, queiram apontar o Brasil como 
a reserva legal do mundo, esquecendo-se de virar as 
costas para o interior do Brasil e olhar para além-mar, 
para a França, para a Holanda, para a Europa inteira, 
em que não existe reserva legal. Não vamos exigir de 
um país o que o outro não pode dar. 

Eu fiz um desafio na COP16, em Cancún, inclu-
sive para a ex-Senadora Marina Silva: por que não im-
plantamos a reserva legal universal no mundo inteiro, 
em todos os países do mundo? Experimentem dizer 
para os irlandeses, para os ingleses, para os ameri-
canos, para os australianos que eles têm de reservar 
um pedacinho da sua fazenda para virar reserva legal! 
Experimente o governo deles fazer isso com seus pro-
dutores rurais! Porque isso é um absurdo! 

Nós precisamos, sim, preservar a natureza; pre-
cisamos, sim, cuidar da biodiversidade; precisamos 
cuidar da riqueza dos nossos biomas; mas não po-
demos abrir mão do produto nobre deste País. O que 
sustenta a economia nacional chama-se agronegócio. 
Infelizmente, não existe outra atividade neste País que 
garanta um terço do emprego, 40% das exportações 
e que seja o único setor superavitário na balança co-
mercial, porque, se não fosse o agronegócio, nos úl-
timos dez anos, a balança comercial seria negativa 
em US$20 bilhões. O que vamos fazer com tudo isso?

Então, Senador João Pedro, agradeço a sua 
preocupação e a acho muito louvável, mas, apenas 
para esclarecer neste debate transparente: 27% só 
produzem arroz com feijão. Não dá para diminuir. São 
230 milhões de hectares. Se fizermos a reserva legal 
que eles querem, vamos diminuir a área plantada em 
80 milhões de hectares. São 230 milhões menos 80 
milhões e vão sobrar somente 140 milhões. E, aí, vai 
acontecer sabe o quê, Senador? Vai diminuir a comida. 
E a economia no campo é igualzinha à economia na 
cidade: quando há escassez, o preço aumenta. 
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Há pouco o Governo noticiou que nós temos gen-
te com fome ainda no Brasil, nós temos 1,5 bilhão de 
pessoas com fome no mundo todo, e o Brasil não vai 
se dispor a ocupar as suas áreas férteis de produção 
para plantar mata virgem de novo, porque nem nós sa-
bemos se isso é possível do ponto de vista científico. 

Então, rogo àqueles que se preocupam muito com 
os animais, com os bichos da floresta, que se preo-
cupam muito com as plantas e com as águas – e sou 
parceira nessa preocupação –, que não se esqueçam 
do bicho homem, porque o bicho homem não pode ir 
à floresta caçar comida. O homem tem de encontrar 
comida no supermercado, tem de encontrar carne no 
açougue, tem de encontrar pão na padaria e tem de 
comprar o seu alimento. Tem de achar alimento de 
qualidade, tem de achar alimento em abundância e 
tem de achar alimento com preço baixo.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Senador Kátia Abreu, permita-me um aparte?

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Con-
cedo o aparte ao Senador Rodrigo Rollemberg, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, 
que está fazendo um grande trabalho nos debates e 
é representante do Distrito Federal.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Senadora Kátia Abreu, em primeiro lugar, quero cum-
primentar V. Exª pelo seu pronunciamento e pela sua 
posição sempre muito decidida em defesa dos produ-
tores rurais, cumprindo o seu papel como Presidente 
da Confederação Nacional da Agricultura. Quando as-
sumi a Presidência da Comissão de Meio Ambiente e 
decidi propor à Comissão que iniciássemos o debate 
sobre o Código Florestal antes de o projeto chegar 
aqui, iniciando com o relator, depois ouvindo a Acade-
mia Brasileira de Ciência, a SBPC e a Embrapa, tive 
o objetivo de procurar fazer um debate distensionado, 
buscando uma posição de equilíbrio que permita que o 
Brasil continue sendo um grande produtor de alimentos 
e de agroenergia e, ao mesmo tempo, transforme-se 
numa grande potência ambiental. Já tive a oportunida-
de de dizer dessa tribuna o que mais me impressionou 
neste debate sobre o Código Florestal: as informações 
trazidas pela Embrapa de que nós ampliamos a nossa 
área ocupada com agricultura e pecuária, nos últimos 
30 anos, em cerca de 48%, e aumentamos a nossa 
produção em 268%. Se pegarmos essa informação e 
juntarmos com outra informação de que temos quase 
50 milhões de hectares de pastagem degradadas no 
nosso País, fica claro para mim que a alternativa mais 
inteligente...

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – 
Quantos hectares, Senador?

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) 
– Quase 50 milhões de hectares de pastagens de-
gradadas. Fica muito claro para mim que a forma 
mais inteligente de aumentarmos a nossa produção, a 
nossa produtividade, é investindo em tecnologia e em 
financiamento, ocupando, sobretudo, essas áreas de 
pastagens degradadas, utilizando novas tecnologias, 
como tecnologias de integração lavoura-pecuária-silvi-
cultura. E quero registrar também que, quando dizemos 
que o Brasil é um dos poucos países que tem reserva 
legal, eu vejo isso como um fato positivo, porque con-
seguimos ser um grande produtor de alimentos. Nos 
próximos cinco anos, deveremos ser o maior produtor 
de alimentos do mundo. E conseguimos compatibilizar 
isso com uma grande reserva, com um grande ativo 
que pode ser utilizado amanhã, um ativo de biodiver-
sidade na produção de novos fármacos, de alimentos 
funcionais, aumentando, inclusive, a produtividade das 
nossas culturas tradicionais. Chamou-me a atenção, 
nesses debates todos, uma informação trazida por 
um pesquisador da Embrapa, Dr. Eduardo Assad, que 
coloca o cerrado como o maior laboratório de genes 
do mundo. E num ambiente de mudanças climáticas, 
de aquecimento global que nós vamos precisar fazer 
adaptação das nossas culturas, pode estar em alguns 
genes de plantas endêmicas do cerrado – que são 
4.400 plantas adaptadas ao cerrado, a longos perío-
dos de estiagem, a grandes mudanças de temperatu-
ras – o aumento da produtividade do nosso milho, da 
nossa soja, do nosso sorgo, do nosso feijão, enfim, dos 
grãos produzidos tradicionalmente no País. Portanto, 
eu quero registrar, cumprimentando V. Exª pelo seu 
pronunciamento, a minha confiança de que o Congres-
so Nacional brasileiro, especialmente o Senado, será 
capaz de oferecer à população brasileira um código 
florestal com os olhos não apenas voltados para o pre-
sente e para o passado, mas também com os olhos 
voltados para o futuro. Um código que dê segurança 
jurídica aos nossos agricultores que não podem ser 
tratados como vilões, mas que garanta a preservação 
dos nossos biomas e dessa imensa biodiversidade que 
certamente será um ativo fundamental para o desen-
volvimento do País daqui para frente. Temos tudo para 
continuarmos sendo uma grande potência agrícola e 
energética, mas também sermos uma grande potência 
ambiental. Muito obrigado. 

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Mui-
to obrigado, Senador.

Apenas para tranquilizá-lo, quero lembrar a todos, 
apesar de V. Exª conhecer bem, que 51% do cerrado 
brasileiro está preservado, intacto, à disposição para 
as futuras gerações e para que os estudos possam 
ser continuados. 
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Mas o que nós estamos na verdade querendo é 
transformar o aquecimento global numa oportunidade, 
porque se existem 50 milhões de terras degradadas, 
nós temos pesquisas e pesquisadores suficientes para 
transformar essas terras degradadas em terras extre-
mamente férteis, como o faz o Programa ABC do Go-
verno Federal. Eu não tenho o menor constrangimen-
to – apesar de eu ser da oposição – de elogiar uma 
boa ação como o Programa ABC, criado no governo 
passado, mas que só agora está sendo liberado, para 
a recuperação de terras degradadas e também para 
o plantio de florestas. Todos os brasileiros produtores 
rurais possam tentar o financiamento do Programa 
ABC, inclusive para o plantio de eucaliptos.

A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Senadora Kátia... 

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Um 
minutinho, Senadora Vanessa.

O que nós estamos trabalhando na verdade, Se-
nador Rollemberg, não é contra a reserva legal, não 
é a favor do desmatamento, mas pelo status quo, nós 
estamos atrás de manter os percentuais de hoje. São 
27% apenas do território nacional disponíveis para o 
arroz e para o feijão, como eu disse ainda há pouco, 
para todas as culturas: carnes – frango, porco, cabrito, 
carneiro, boi, vaca –; todas as frutas; todos os grãos. 
Estão em 27% do território nacional. Quer dizer, a pro-
dução brasileira hoje está espremida na parede. 

E ainda estão tentando arrancar a produção do 
chão. Muito mais do que arrancar a produção do chão, 
o que estão querendo é que arranquem produtores 
rurais do chão como se fossem ervas daninhas. E os 
produtores são heróis, na verdade! Conseguiram, em 
45 anos, tirar o Brasil do subdesenvolvimento para o 
desenvolvimento; tirar o Brasil de um grande importa-
dor de comidas para autossuficiente. 

E aqueles que gostam de divulgar que o Brasil e 
o agronegócio só produzem para exportar, eu quero 
dizer que também não é verdade. Estão faltando com 
a verdade. De tudo o que nós produzimos no País, do 
Oiapoque ao Chuí, nas pequenas, médias e grandes 
propriedades, 70% de tudo isso é consumido pelos 
brasileiros. Apenas 30% são exportados para outros 
países. E, assim mesmo, esses poucos 30% represen-
tam, para o Brasil, um dos maiores exportadores de 
comida do mundo! Nós somos o maior exportador de 
carne do mundo! Isso porque 80% da carne brasilei-
ra, produzida aqui, é consumida em nosso território. 
Portanto, apenas 20% são exportados, e ainda somos 
o maior exportador do mundo. Eu tenho muito orgulho 
de reconhecer essa situação. 

Agora, nunca vi os ambientalistas também reco-
nhecerem o Brasil como a segunda maior floresta do 

mundo. Adivinhem quem são a primeira e a terceira. A 
primeira do mundo é a Rússia e a terceira é o Canadá. 
Por motivos óbvios: é só gelo. Não interessa arrancar 
a plantação nativa, porque não se produz nada. 

O único país que, de verdade, está abrindo mão 
de terras produtivas, de terras agricultáveis para o bem 
da natureza, é o Brasil, somos nós os brasileiros. Por 
isso, não podemos aceitar. Peço a reflexão de todos 
os Colegas Senadores e Senadoras. Estamos traba-
lhando no relatório do Aldo Rebelo para manter, para 
não arrancar de nossas mãos a produção em apenas 
27% do território nacional. 

Senador Waldemir Moka, a Senadora Vanessa 
pediu o aparte anteriormente. Por favor, Senador Va-
nessa, do Amazonas.

A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Serei breve, Senadora Kátia. Primeiro, quero cumpri-
mentar V. Exª não apenas pelo pronunciamento, mas 
por sua luta em defesa do desenvolvimento nacional, 
sobretudo do setor primário, da agricultura brasileira. 
Cumprimento V. Exª. Segundo, quero registrar que esta-
mos num bom caminho. Por algumas razões, somente 
algumas razões, o Código Florestal não foi aprovado 
na semana passada. Entretanto, não tenho dúvida de 
que, nesta ou na próxima semana, a Câmara deverá 
aprovar o relatório do Deputado Aldo Rebelo, e o pro-
jeto será remetido a esta Casa. Quero destacar tam-
bém o empenho que teve e está tendo o relator Aldo 
Rebelo. De fato, acredito que esse novo Código Flo-
restal vai observar estas duas preocupações maiores. 
Primeiro, fazer com que o Brasil continue sendo uma 
grande potência na produção de alimentos, ajudando 
na segurança alimentar do mundo inteiro e, segundo, 
garantir a preservação ambiental, porque não é verda-
de, Senadora Kátia, e V. Exª sabe disso, que a floresta 
em pé não é produtiva. A floresta em pé é produtiva 
também, se trabalhada com manejo, se investir na ci-
ência, na tecnologia, na transformação da natureza, 
em produtos com alto valor agregado. Então, cumpri-
mento V. Exª, Senadora Kátia, e acho que o acordo que 
está sendo encaminhado com os setores produtivos, 
ambientalistas, com o Governo, com a Presidência da 
República, deve ser respeitado por todos, porque o 
Código que está se mostrando à nossa frente é uma 
das melhores leis que o Parlamento deverá produzir. 
Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento e pela luta 
em favor do País. Obrigada, Senadora.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Muito 
obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB, do 
Partido de Aldo Rebelo. Parabenizo o apoio irrestrito que 
o PCdoB tem dado ao Aldo Rebelo, fortificado aquele 
brasileiro que tem lutado pelo Brasil, não é ruralista 
nem ambientalista, é apenas um brasileiro correto, leal, 
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honesto, digno, verdadeiro e corajoso. Graças a Deus, 
o relatório está entregue em boas mãos. Dizer que o 
relatório de Aldo Rebelo contempla 100% da vontade 
dos produtores rurais não seria verdade, mas, de forma 
democrática, estamos aceitando o que foi possível...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos Bloco/DEM 
– MT) – A Mesa solicita à Senadora Kátia compreensão, 
pois há vários Senadores inscritos aqui. Vou conceder 
para a fala de V. Exª apartes de cinco minutos.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Fora 
do microfone.) – Vou terminar, Sr. Presidente. Agra-
deço a sua paciência e a compreensão dos Colegas.

Termino aqui as minhas palavras apenas lem-
brando que, se nós tivéssemos produzindo hoje, com 
a tecnologia de 1970 – produzindo 150 milhões de to-
neladas com a tecnologia de 1960, 1970 –, precisaría-
mos do dobro da área que estamos produzindo hoje. É 
uma poupança verde, elaborada voluntariamente pelos 
produtores rurais. Sem saber que o debate do meio 
ambiente iria existir, os produtores rurais economizaram 
área e aumentaram a produtividade buscando tecno-
logia, com a ajuda da Embrapa, com a ajuda de toda 
a academia nacional, para transformá-la na melhor e 
maior agricultura do Planeta. Isso é extraordinário! É 
um patrimônio incalculável!

Neste mapa, Sr. Presidente – a distância é gran-
de, mas pelas cores dá para ver: este verde-escuro é 
o Brasil, e estamos pedindo que apenas esta parte 
amarela continue nas mãos dos produtores rurais. É 
apenas esta faixa, que hoje está disponibilizada para a 
produção de alimentos no País de forma proporcional. 

O grande detalhe, a grande dificuldade para a 
votação do Código na semana passada foi a emen-
da apresentada pela oposição. O Governo viu que a 
emenda da oposição era a vontade de todos, não era 
da oposição. Houve um consenso em torno do projeto 
do Aldo, mas a base – porque esse assunto não é mais 
partidário; esse assunto é suprapartidário, esse assun-
to é da Nação. E a Câmara Federal, por unanimidade, 
quer votar a emenda que, por acaso, foi apresentada 
pela oposição, que é a consolidação de toda produção 
de alimentos na beira dos rios.

Quero lembrar aos companheiros aqui, aos ami-
gos, que os pequenos agricultores deste País dificil-
mente estão longe das margens dos rios e não são 
ervas daninhas para serem arrancados de lá. Preservar 
não significa não ocupar, porque muito mais prejudicial 
aos rios são aqueles milhares e milhões de brasileiros 
que estão longe das margens do rios mas jogando em 
todos os rios do Brasil dejetos, e a falta de saneamento 
público. E não é meia dúzia de produtores rurais que 

ocupam as margens dos rios do Brasil que vai fazer 
mal ao meio ambiente e aos rios. E por que as ONGs 
não levantam a bandeira de que nós todos somos 
parceiros? Cadê o dinheiro do saneamento básico?

Então, são 160 milhões de brasileiros que mo-
ram nas cidades e jogam todo o saneamento direto 
nos rios, sem tratamento. Nós só temos tratamento de 
saneamento básico neste País em 36% das cidades. 
E por que o “Sr.” Imazon, antes de caluniar os agricul-
tores, não faz essa denúncia ao País? Aqueles que 
estão longe, sem querer – é claro que as pessoas da 
cidade gostariam de ter água tratada, esgoto tratado; 
não têm porque faltam políticas públicas –, os maio-
res poluidores, repito, são aqueles que estão longe 
dos rios. Os dejetos vêm da cidade, sem tratamento, 
e são jogados diretamente nos rios para que depois 
as cidades possam consumir essa água. 

Portanto, é uma hipocrisia imaginar que meia 
dúzia de pequenos agricultores deste País possam 
ser arrancados com a sua horta, com a sua suinocul-
tura, com a sua pequena produção de frango, com a 
sua pequena rocinha de milho e arroz! Para o grande 
produtor – o Senador Ivo Cassol conhece a produção 
de soja – estar distante da margem do rio 500 metros, 
para o grande agricultor, não há problema nenhum. Ele 
coloca lá uma bomba, coloca cano, faz irrigação e re-
solve o seu problema. Agora, os pequenos agricultores 
não têm condições de ficar longe das margens dos rios. 

E é esse o grande problema na Câmara hoje, por-
que os Deputados entendem que 86% dos 5 milhões 
de agricultores do Brasil são pequenos agricultores 
e mais da metade deles está nas margens dos rios 
produzindo há dezenas e dezenas de anos. Agora, o 
Plano de Regularização Ambiental poderá apontar o 
João, o Pedro, o José ou a Maria se eles estiverem 
fazendo alguma coisa errada e que eles corrijam o seu 
erro, porque nós temos teses científicas para corrigir 
o mal que possa estar sendo feito.

Portanto, Sr. Presidente, eu encerro dando ape-
nas um aparte ao Senador Ivo Cassol e ao Senador 
Moka, que pediram anteriormente. Um minuto para 
cada um, por favor.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado. 
É com alegria que eu quero...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT. Fora do microfone.) – Informo à nossa Senadora 
que será um minuto para cada aparte. 

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Ok, obrigado. 
Eu quero parabenizar a Senadora Kátia Abreu e dizer 
que a senhora é uma mulher guerreira e merece nota 
dez, especialmente quando estamos aqui defenden-

213ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16845 

do os pequenos agricultores. Os grandes produtores, 
Presidente Jayme Campos, têm o que perder. Os pe-
quenos não têm ninguém que os defenda. E se temos 
que botar alguém na cadeia, temos que botar todos os 
governos que passaram por este País e não cumpri-
ram a legislação que aí está! E agora querem pegar 
quem produz alimento, quem os bota na nossa mesa e 
colocá-los nos bairros, nas favelas, para que os filhos 
venham a se prostituir ou venham a vender drogas, 
porque não têm outra coisa para fazer. Eu estou aqui, 
vou defender e vou continuar defendendo os peque-
nos produtores. A senhora deu dados fundamentais: 
são 31% o total da área que estamos ocupando para 
produzir. Será que vão continuar tratando...

(Interrupção do som.)

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – ...quem pro-
duz neste País como bandido? Os ambientalistas têm 
de começar a virar a maneira como estão fazendo até 
hoje. A exemplo disso, Senadora Kátia Abreu, fui go-
vernador enquanto a Ministra Marina Silva foi Ministra 
do Meio Ambiente. Foram os piores anos que Rondônia 
viveu, porque ela foi uma vez ao meu Estado e não le-
vou uma cibalena para ajudar, para fazer a preservação 
ambiental! E vem hoje aqui me falar em preservação 
ambiental! Então, estou aqui defendendo quem pro-
duz. Não tem governo que me faça a cabeça! Sou da 
base do Governo, mas vou defender o povo brasileiro, 
porque eles merecem e nós fomos votados para isso. 
Parabenizo a senhora e que continue defendendo o 
setor que produz. Obrigado.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Muito 
obrigada, Senador Ivo Cassol, por suas palavras apro-
priadas, como um conhecedor, morador da Amazônia, 
morador de Rondônia, grande Estado produtivo, mas 
com forte preservação ambiental.

Waldemir Moka, Mato Grosso do Sul.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-

nadora Kátia, vou ser objetivo, porque o Presidente 
já está...

(Interrupção do som.)

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Já 
estamos nos estertores do tempo de V. Exª, mas quero 
dizer duas coisas importantes. Por que realmente não 
mudamos esse discurso? Por que nós aqui não pas-
samos a dizer: o Brasil é, de longe, o país que mais 
preservou a sua mata nativa; o Brasil, apesar de tudo 
isso, é o maior exportador de carne; é o segundo ou 
terceiro de grãos, tudo isso sem agredir o meio am-
biente. É esse o discurso, mas nós deixamos aqueles 
que nunca preservaram, que devastaram todas as suas 
florestas, vir aqui ditar regras para nós. Eles não têm 
nenhuma condição de fazer isso! Então, parabenizo V. 

Exª. O tempo é curto, e não quero exceder meu prazo. 
Parabéns pelo discurso que V. Exª faz hoje nesta Casa.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Obri-
gada, Senador Waldemir Moka, um grande defensor da 
agropecuária brasileira que, como Deputado Federal...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Um minuto para V. Exª concluir, Sena-
dora Kátia Abreu!

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – ..., 
colaborou muito em efetivar o relatório de Aldo Rebelo.

O Senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande 
do Norte, tinha me pedido um aparte. É o último.

O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senadora 
Kátia Abreu, vou colaborar com o Presidente e usar o 
horário da Liderança para tecer comentários a respeito 
do seu pronunciamento. Quero apenas parabenizá-la 
pelo pronunciamento. Eu acho que devemos estabe-
lecer um diálogo absolutamente harmônico, em que 
o maior interesse, o interesse que sobrenade neste 
debate é o interesse nacional. Eu acho que é legítimo 
que haja posições em defesa da produção. Eu também 
defendo a produção, defendo o agronegócio, respeito 
a importância do agronegócio para o PIB brasileiro, 
mas também acho que podemos ter, sim, um desen-
volvimento sustentável se deixarmos de lado os funda-
mentalistas de lado a lado. Então, acho que devemos 
conseguir estabelecer...

(Interrupção no som.)

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Senador Paulo Davim, um minuto para 
concluir o aparte, porque temos oradores inscritos.

O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Farei os 
comentários no meu horário de liderança. Muito obri-
gado pela gentileza.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Obri-
gada, Senador Paulo Davim. Apenas lembro que, no 
seu Rio Grande do Norte, no nosso Rio Grande do 
Norte, na terra do Zé Vieira, presidente da Federação, 
a produção de camarão está totalmente comprometida 
exatamente pelo rigor absurdo da legislação ambien-
tal, o que impede que o Rio Grande do Norte seja um 
dos maiores produtores e exportadores de camarão 
hoje do País. 

Muito obrigada, Sr. Presidente, pela paciência, 
sua e de todos os colegas.

Durante o discurso da Sra. Kátia Abreu, o 
Sr. João Vicente Claudino, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jayme Campos.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento a Senadora Kátia Abreu 
pelo belo pronunciamento da tarde de hoje.

Na ordem de inscrição, falará, pela Liderança do 
PSDB, o Senador Paulo Bauer, do Estado de Santa 
Catarina. Após o Senador Paulo Bauer fazer uso da 
palavra, pela ordem de inscrição está o Senador Vital 
do Rêgo.

Um pela liderança e um pela ordem de inscrição.
Com a palavra o Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente des-
ta sessão, Senador Jayme Campos, prezados colegas 
Senadores, Srªs Senadoras, em nome da Liderança 
do meu partido, compareço a esta tribuna para aqui 
fazer um pronunciamento que entendo ser necessário 
a partir da constatação que fizemos de uma ação do 
Ministério da Educação que merece ser discutida e 
avaliada por V. Exªs e por todos os brasileiros. É uma 
ação que, de um lado, pretende ser positiva, e é, por-
que visa contemplar os alunos brasileiros de todas as 
escolas públicas com livros didáticos, indispensáveis 
para o seu aprendizado, e, por outro lado, gera polêmi-
ca, já que o material oferecido está sendo questionado 
por professores e por mestres de todo o País.

Antes, porém, quero saudar aqui o Prefeito Nar-
ciso Biasi e os Vereadores Cledir Biasi e Marcio Luiz 
da Silva, que visitam esta Casa, do Município de Entre 
Rios, um Município situado a oeste de Santa Catarina, 
que me conferiu muitos votos para que aqui pudesse 
honrar os catarinenses no exercício deste mandato.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero aqui iniciar 
minhas palavras pedindo desculpas formais, desculpas 
verdadeiras a algumas figuras da história deste Brasil. 
E começo pedindo desculpas a Olavo Bilac. Depois, 
quero pedir desculpas a Érico Veríssimo, que publi-
cou, que elaborou a obra Olhai os Lírios do Campo. 
Também quero pedir desculpas a Machado de Assis, 
que escreveu Dom Casmurro. Também quero pedir 
desculpas, em nome dos brasileiros do meu tempo, a 
Cruz e Sousa, que escreveu Broquéis e Faróis. Devo 
pedir desculpas a José de Alencar, a Aluísio Azevedo 
e a muitos outros, como José Lins do Rego, e àque-
les como Monteiro Lobato e João Guimarães Rosa, 
que foram os grandes autores da literatura brasileira.

Faço isso, Senador Casildo Maldaner, porque es-
ses ilustres autores da nossa história e do Brasil hoje 
devem estar, no seu descanso eterno, enrubescidos 
ao lerem o livro que o MEC distribuiu às escolas bra-
sileiras exatamente para servir de material didático, 
para que os alunos das nossas escolas aprendam a 
Língua Portuguesa. Devem estar assustados, no seu 
descanso eterno, ao verem nos livros e no livro distri-

buído pelo Ministério da Educação expressões e fra-
ses absolutamente conflituosas em relação à nossa 
gramática e à nossa ortografia.

Senador José Pimentel, V. Exª, que comigo con-
viveu muitos anos lá na Câmara dos Deputados e que 
foi Ministro deste País, com certeza quer o melhor 
para a geração que hoje está se preparando para, 
quem sabe, um dia estar sentada na mesma cadeira 
que V. Exª e eu sentamos aqui, no Senado da Repú-
blica. Agora, é preciso dizer que não sou professor. 
Não tenho formação em Letras nem em Linguística. 
O que aprendi de Língua Portuguesa foi com ilustres 
e grandes professores do meu tempo, como Geraldi-
no Ochner, como Paulo Moretti, que me ensinaram a 
escrever corretamente, a falar e a me expressar corre-
tamente. E devo muito à minha mãe, que me fez fazer 
centenas de redações, milhares de composições, para 
aprender a Língua Portuguesa na sua maneira mais 
correta, observando a gramática.

Se, hoje, eu não seria mais capaz de respon-
der a questionamentos sobre a gramática da Língua 
Portuguesa, posso dizer, Senador Romero Jucá, que 
pelo menos sei que, no meu País, as crianças preci-
sam aprender o português de forma correta e original.

Fui Secretário de Educação do Estado de Santa 
Catarina, um dos Estados mais evoluídos em ternos 
de ensino público neste País. Lá, distribuímos a cada 
aluno, para que levasse para casa, Senador Armando 
Monteiro, um dicionário da Língua Portuguesa com a 
nova ortografia. Lá, em Santa Catarina, distribuímos 
livros da literatura nacional, como Dom Casmuro, Se-
nhora, O Cortiço, para que os alunos os levassem para 
casa e lá adquirissem o hábito da leitura.

Lá, em Santa Catarina, fizemos um grande tra-
balho de reciclagem, de aprimoramento de métodos 
de ensino para os professores de Língua Portuguesa; 
fizemos até cursos rápidos e intensivos para eles co-
nhecerem instantaneamente as novas regras de orto-
grafia, que o Brasil adotou e que Portugal não adotou 
ainda, apesar do tratado internacional firmado às pres-
sas pelo nosso País.

Ora, não podemos permitir que se ensine em 
nosso Brasil, aos alunos das escolas públicas ou não, 
que a expressão correta é “nós pega o peixe”. Isso está 
errado do ponto de vista gramatical, como está errado 
ensinar aos alunos que “subir para cima” é uma expres-
são e uma frase correta do ponto de vista gramatical, 
como também não podemos permitir que nossos jo-
vens e crianças voltem à condição de manifestação e 
expressão indígena, quando dizem “para mim fazer”, 
em vez de “para eu fazer”. 

Ora, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, o Minis-
tério da Educação, ao permitir que um livro de Língua 
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Portuguesa, um livro didático, chegue às escolas com 
essas aberrações, sob a justificativa de que isso é 
preciso que se ensine para os alunos, para que eles 
não sofram discriminação quando falarem o português 
correto, não pode ficar sem nossa censura. Todos nós 
sabemos que, na linguagem popular, na expressão 
oral, muitas vezes se permite, consente-se que pala-
vras sejam mudadas, que aspectos relacionados à fala 
suprimam determinadas expressões que são usadas 
na escrita. Mas, tenha certeza, Senador Delcídio Go-
mes do Amaral: não podemos ensinar errado para o 
aluno. Temos que ensinar o certo. E se, por acaso, em 
algum momento, tivermos que nos referir ao errado, 
temos que nos referir ao errado para ensinar o certo, 
e não o contrário, como pretende fazer o livro que o 
MEC está adotando para o ensino de jovens e adultos. 

Na manhã de hoje, na Comissão de Educação, 
ouvi um colega Senador dizer que esse livro poderia 
ser adotado, porque ele se presta aos jovens e adultos 
que estão se alfabetizando mais tarde. Mesmo esses 
não podem ser ensinados de forma errada. Eles pre-
cisam conhecer o que é correto. Ora, se tivéssemos 
que admitir que o erro é a regra, então não precisa-
ríamos ter leis de trânsito. Poderíamos simplesmente 
olhar o trânsito do Brasil e, descobrindo que alguém 
podou pela contramão, adotar aquilo como regra para 
que ensinássemos o povo e os motoristas a dirigirem. 

Se quiséssemos partir do errado para o certo, 
então teríamos que dizer que aqueles brasileiros que 
falam o português, pensando fazê-lo corretamente, 
mediante a adoção dessas equivocadas informações 
desse livro, não teriam como se comunicar com os 
estrangeiros, que, querendo aprender o português, 
tomassem aulas de português e, aqui chegando, não 
conseguiriam compreender o que os brasileiros que 
falam português tentariam lhes dizer. 

Ora, senhores, na Alemanha, na Itália e até na 
China, grandes ações foram desenvolvidas para que 
a escrita fosse uma só, para que a língua fosse uma 
só. Falo alemão fluentemente, vivo em Santa Catarina. 
Aprendi com meu pais e, nas poucas aulas de alemão 
que tive, que a palavra “sim”, em alemão, pronuncia-se 
[ia]. Mas, no meu Estado, lá mesmo, no oeste, quase 
na fronteira com a Argentina, existem descendentes 
de famílias alemãs que adotam a linguagem alemã 
chamada Hunsriickisch Deutsch, e eles não dizem 
[ia]; eles dizem, Senador Casildo, lá na sua terra [iu]. 
Mas, se V. Exª for para a Alemanha, ninguém fala [iu]. 
Todo mundo fala [ia]. 

Se em países desenvolvidos como esses, há um 
esforço para fazer com que haja uma única linguagem 
e uma única fala, por que é que, no Brasil, vamos que-
rer ensinar aquilo que efetivamente faz parte apenas 

de um momento cultural, ou, podemos dizer, de um 
momento em que a sociedade vive e no qual, por falta 
exatamente de mais educação, de mais escola, adotou 
determinados termos, determinadas expressões que 
não estão corretas?

É claro, a autora do livro, o MEC e tantos outros 
falam e justificam sua decisão dizendo que ela faz par-
te de um contexto em que se pretende utilizar o MEC 
para provocar e despertar mais interesse; e, quem sabe, 
permitir que os jovens e os alunos do nosso País, a 
partir do conhecimento das duas informações, adote 
a forma correta.

Devo dizer a V. Exªs: vamos, na Comissão de 
Educação, esperar que o Ministro Haddad venha pes-
soalmente. Ele já havia sido convidado e teria uma 
oportunidade no dia de hoje de nos informar tudo a 
respeito do livro didático, principalmente do assunto 
ao qual me refiro. Não pôde vir, ou não quis vir, e o 
Senador Roberto Requião decidiu que ninguém pode-
ria substituí-lo e transferiu a audiência pública, com a 
presença do Ministro, para uma próxima reunião.

Queremos que o Ministro venha e informe, dis-
cuta, porque a decisão mais sensata e mais adequa-
da que o MEC poderá adotar é recolher esses livros 
e não permitir que tal equívoco se repita, porque, se 
ele se repete, quem sabe, um dia, veremos alguém 
dizer que matemática pode ser feita com um mais um 
dando onze, em vez de dois.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª me permite um aparte? 

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 
Basta que nós tenhamos um grupo de brasileiros, em 
algum lugar, fazendo menção a essa realidade. Não 
podemos, Senadora Gleisi Hoffmann. 

Não quero, aqui, fazer nenhuma crítica ao Minis-
tério, porque eu sei como isso funciona.

Como eu disse a V. Exªs, eu fui Secretário de 
Educação e, no meu Estado, por conta de um grupo 
de técnicos que analisou quais as melhores obras a 
serem adquiridas, se fez a compra de um determinado 
título que, depois de comprado, depois de distribuído, 
identificamos ter questões que não eram compatíveis 
com aquele nível de ensino. Eu, simplesmente, como 
Secretário, tomei a decisão de recolher todo aquele 
material e destiná-lo a outro grupo de alunos que pu-
desse compreender melhor o que a obra lhes queria 
ensinar e lhes transmitir.

Portanto, não se faz, aqui, nenhuma crítica ao 
autor, nem à editora, nem ao Ministério. O programa 
do livro didático é excepcional, é o maior do mundo. 
Queremos que ele continue, mas, por favor, não afron-
tando a Língua Portuguesa, não afrontando os grandes 
autores da nossa Língua Portuguesa, não fazendo isso 
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com as crianças de hoje, que amanhã serão Senado-
res, professores e cientistas. Nós temos já, felizmen-
te, no Brasil, a perspectiva de ver jovens, mesmo da 
classe menos favorecida, tendo essa perspectiva de, 
um dia, ocupar os melhores postos, as maiores posi-
ções, a exemplo...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) - ...do 
que já aconteceu com um torneiro mecânico, que não 
tinha instrução, pelo menos instrução completa, e que 
chegou à Presidência da República. Nós queremos que 
outros torneiros mecânicos cheguem à Presidência da 
República, mas nós queremos que eles, desde o prin-
cípio, aprendam e que lhes seja ensinado o correto, 
o certo, para que eles possam fazer cada vez melhor.

A Sra. Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Per-
mite-me um aparte, Senador?

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Ouço 
V. Exª, Senador Casildo Maldaner e, em seguida, a 
Senadora Gleisi Hoffmann.

A Sra. Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Agra-
deço.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Eu sei, Senador Paulo Bauer, que V. Exª, como Secre-
tário da Educação que foi em nosso Estado por duas 
ou três vezes, em vários governos, vive esse drama. 
Aliás, hoje, esse é um assunto pontual. Hoje, os bons 
autores, as boas revistas e a própria imprensa vêm 
debatendo isso com uma dedicação extraordinária, em 
função do que vem rolando através do MEC, desse livro, 
dessa nova ortografia, desse novo ensinamento que 
vem conflitando várias correntes. Eu diria que é claro 
que, no Brasil, nas diferentes regiões, há sotaques aqui 
ou alhures, de uma forma ou de outra, até em nosso 
Estado, como V. Exª mesmo mencionou. Nós temos o 
sotaque do litoral, o sotaque do “s”, que é diferente e, 
assim, o Brasil inteiro tem formas bem diversas de se 
comunicar. Agora, na sua essência, eu diria que, mui-
tas vezes, a sinfonia é de uma forma, mas a morfologia 
é outra, quer dizer, a ortografia tem de ser defendida, 
ela não pode ser atacada, ela é imaculada. Eu diria 
que o ensinamento é básico, o aprender da origem, 
da ortografia, independentemente do sotaque, da for-
ma ou da sinfonia. A ortografia tem de ser respeitada 
e não podemos ofender a “última flor do Lácio”, sem 
dúvida alguma.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Senador Paulo Bauer, mais um minuto para 
V. Exª concluir, porque temos vários outros oradores.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Agra-
deço o aparte de S. Exª, o Senador Casildo Maldaner, 
e ouço, com muito prazer, a Senadora Gleisi Hoffmann.

A Sra. Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Mui-
to obrigada, Senador Paulo Bauer. Na realidade, es-
tou ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Exª. 
Concordo com grande parte do que V. Exª disse, mas 
penso que estamos fazendo uma tempestade em 
copo d’água em relação a essa situação. Pegou-se 
um livro, de tantos outros que o MEC edita, que con-
textualiza uma situação. Como bem V. Exª disse, não 
está ensinando a falar errado. Muito pelo contrário, 
está demonstrando o livro exatamente o que estamos 
discutindo aqui, o que o senhor falou da Alemanha, o 
que o Senador Casildo Maldaner falou das diversas 
regiões do País, da forma de falar da nossa gente, para 
chamar a atenção de pessoas que não tiveram aces-
so a um ciclo normal de educação, portanto estão no 
EJA, e despertar nelas a facilidade ou a vontade de 
aprender a ler e escrever. É de se dizer que o MEC...

(Interrupção do som.)

A Sra. Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – ... 
não está lançando um livro para ensinar as pessoas 
a falar errado. Não é por aí. Apenas está mostrando e 
partindo de um exemplo. Hoje, inclusive, o nosso Mi-
nistro Fernando Haddad deu uma longa entrevista na 
CBN e tenho certeza de que ele virá a esta Casa. Não 
pôde vir nessa data, falei pessoalmente com ele, não 
pôde vir nessa data, mas não tem problemas para vir 
numa próxima data, que será marcada pela Comissão 
de Educação, para falar sobre o tema. Falava ele do 
rigor com que o MEC inscreve os livros no Guia do 
Livro Didático, na Internet, para que as escolas pos-
sam escolher. Segue dizendo que não é o MEC que os 
indica, que tem uma comissão de universidades, que 
passam por um edital e que o MEC não pode retirar 
esses livros de circulação, porque passam por todo um 
processo de credenciamento. Então, acho que seria 
bom ouvir o Ministro Fernando Haddad, saber como 
funciona esse processo de credenciamento de livro 
didático, porque quando V. Exª...

(Interrupção do som.)

A Sra. Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – ... 
fala da sua experiência como Secretário, V. Exª está 
falando já da gestão na ponta, em que V. Exª escolheu 
um livro, com certeza desse guia didático também, ou 
então porque V. Exª optou por ele, e resolveu tirá-lo. 
Agora, no MEC, há todo um processo feito e retirar 
um livro de circulação não é algo simples, e não pode 
ser feito pelo Ministro da Educação. Então, acho que 
o Ministro vai poder explicar isso direitinho, mas penso 
que não precisamos fazer desse tema, dessa situa-
ção uma tempestade em um copo d’água. Não é algo 
que está ensinando alguém a falar errado. Muito pelo 
contrário, faz uma contextualização. Eu queria deixar 
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isso registrado e tenho certeza de que o Ministro Fer-
nando Haddad virá a esta Casa com muita disposição 
para o debate.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 
Agradeço o aparte de V. Exª e devo encerrar apenas 
dizendo que Língua é patrimônio nacional, é o meio 
de nos integrarmos e de nos comunicarmos, entre nós 
e com o mundo. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 

– MT) – Cumprimento o ilustre Senador Paulo Bauer 
pelo belo pronunciamento, sobretudo pertinente, em 
relação à educação deste País.

Por permuta, na ordem de inscrição, com Vital do 
Rêgo, tem a palavra o Senador Walter Pinheiro. Com a 
cedência do Senador Vital do Rêgo, quem faz uso da 
palavra é o Senador Walter Pinheiro, pela ordem de 
inscrição. Após o Senador Walter Pinheiro, está inscrita, 
pela Liderança do PP, a ilustre Senadora Ana Amélia. 
Então, um fala pela ordem de inscrição e outro, pela 
Liderança do Partido. 

Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro, por 
permuta com o Senador Vital do Rêgo.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero trazer a 
esta tribuna um tema que foi objeto, inclusive, de uma 
intervenção, no último final de semana, em um pro-
cesso, eu diria, de explicitação de uma figura balizada 
para falar desse tema, que é o ex-Ministro Delfim Neto. 

Observador atento da paisagem nacional, o ex-
-Ministro Delfim Neto notou, durante uma entrevista 
que concedeu à TV Folha no último final de semana, 
que o Brasil passa – e vou abrir aspas, pois a frase 
é do Senador Delfim Neto – por “um novo processo 
civilizatório”. 

De acordo com o economista e professor, figu-
ra conhecidíssima de todos nós, portanto uma das 
figuras mais importantes da área da economia deste 
País, ministro de diversos governos, esse processo é 
caracterizado pelo que chamou de desarranjo entre a 
oferta e a procura de trabalho. 

Em outras palavras, as reduções recordes do 
desemprego no País – com os 15 milhões de novos 
postos de trabalho criados nos últimos oito anos do 
governo Lula – moldaram uma transformação da so-
ciedade, com a qual as pessoas estariam melhorando 
seus padrões de vida e, por conseguinte, mudando 
também o seu padrão de consumo, alterando, meu 
caro João Pedro, os padrões tradicionais que tanto nos 
habituamos a ver em determinadas faixas. Portanto, 
é uma verdadeira revolução, que vai num processo 
em cadeia: mudança de faixa, mudança de consumo, 

alterações nos paradigmas da economia. É uma ver-
dadeira revolução nessa área.

Eu me refiro a esse aspecto porque, na semana 
passada aqui, meu caro João Pedro, falei exatamente 
de um dado importante: os jovens que não estavam 
no mercado de trabalho, inclusive experimentando 
uma redução da chegada desses jovens ao mercado 
de trabalho, estavam indo para a escola, ingressando 
no ensino profissionalizante. É óbvio e não poderia ser 
outro o resultado da combinação do desemprego em 
queda com a elevação da renda. Aí, refiro-me a essa 
assertiva ou afirmativa feita pelo ex-Ministro Delfim Neto. 

Quem nunca teve uma geladeira, um micro-ondas, 
uma televisão, um computador, quando viu a oportuni-
dade bater à sua porta, não só com os eletrodomés-
ticos, mas também com o fio chegando para levar a 
energia, não pensou duas vezes e cuidou de equipar 
a sua casa para dar maior conforto à família.

No Brasil, meu caro Pimentel – no Brasil nosso 
que viveu durante anos e anos e anos a fio na escuri-
dão, no nosso Nordeste –, hoje, contabilizamos mais 
de 2,5 milhões de famílias que experimentaram o pro-
grama Luz para Todos, e continuam as ações para levar 
esse programa, ampliar essa oferta e atingir o maior 
número de famílias possível com a chegada daquilo 
que para alguns, em pleno século XXI, João Pedro, era 
algo ainda do século XIV, XV, convivendo com condi-
ções até piores que essa. Porque se falarmos de Luís 
XV, talvez ele tivesse utilizado, àquela época, alguns 
candeeiros mais sofisticados. Mas estamos falando de 
gente, meu caro Petecão, talvez do interior do Acre, do 
interior da Bahia, que ainda utilizava o candeeiro fabri-
cado de lata: a velha lamparina. Quantos candeeiros 
desses eu vi? O sujeito pegava aquela lata de óleo, o 
famoso óleo de soja, o óleo comestível e, depois de 
utilizado o óleo, a latinha, com outro óleo ali dentro, 
agora o querosene, virava um grande candeeiro, algo 
capaz de iluminar.

Como estamos diante de um ciclo de crescimento 
duradouro – é importante dizer isso – e não de uma 
bolha ou dos voos de galinha, a que tínhamos nos 
acostumado ao longo da trajetória da nossa econo-
mia, mas um novo processo civilizatório, afirma Del-
fim Netto, que vai exigir cada vez mais investimentos 
em infraestrutura nesta década que se inicia. Por isso, 
fizemos aquele debate sobre a questão da energia, 
que muitos atacaram, em relação ao Paraguai, falando 
como se estivéssemos – eu até falei isto aqui da tribu-
na – dando esmola ao povo paraguaio. Nós estamos 
comprando energia! 

O Brasil vai precisar, para os próximos dez anos, 
de algo na ordem de 300 gigawatts/hora. O dado de 
2010 aponta que o consumo foi na faixa de 450/460 
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gigawatts. Daqui a dez anos, segundo projeções do 
próprio IBGE, quando teremos 75 milhões de domicí-
lios neste País, vamos precisar de 730/750 gigawatts. 

Portanto, é necessário que o investimento em 
infraestrutura cada vez se amplie mais, para que este 
País possa responder, para que este País possa con-
trabalançar as exigências de uma nova realidade da 
sua população, que, de repente, e não mais que de 
repente, foi alçado da condição de abandono social 
em que se encontrava, para ocupar os espaços e os 
equipamentos sociais que, até bem pouco tempo atrás, 
eram privilégio de pequena minoria. Aí, é importante 
salientarmos que, enfrentar esses obstáculos da es-
cassez de recursos de mão de obra qualificada, da 
inoperância às vezes, até da incompetência da admi-
nistração pública a aconselhar parcerias com a inicia-
tiva privada, com o objetivo de ampliar urgentemente 
nossa infraestrutura em diversas áreas.

Então, nesse momento, podemos estar diante de 
uma situação que nos desafia. Estar a desafiar plena-
mente as áreas de geração de energia, de infraestru-
tura, de infraestrutura aeroportuária, de infraestrutura 
de comunicações, que muita gente desprezava. Por 
que, vocês do Norte, Senador João Pedro, reclamam 
tanto por banda larga? Só pelo simples fato de aces-
so á Internet? Não. Isso é infraestrutura para o desen-
volvimento, para chegar conhecimento, para chegar 
serviços, para permitir que todos os brasileiros, onde 
quer que estejam, possam ter acesso a essa infraes-
trutura: à rodoviária, à ferroviária. É importante reen-
contrar nesse Brasil o trilho. Poder disponibilizar esse 
transporte em um País de dimensão territorial quase 
que continental. 

Então, é importante que, nessa escalada, a gente 
trabalhe exatamente na linha de promover um verdadei-
ra reestruturação dessas nossas condições, inclusive 
modais, para ofertar ao povo brasileiro.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 
Walter Pinheiro, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Tem o aparte, nobre Senador João Pedro.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 
Walter Pinheiro, V. Exª faz um registro a partir da aná-
lise do economista Delfim Netto, mas pensa o Brasil, 
e o Brasil está acompanhando o pronunciamento de 
V. Exª. O aparte é para contribuir com esse novo Bra-
sil. É um Brasil recente. Essa é uma realidade muito 
recente, porque, ao longo da nossa história, nesses 
cinco séculos, sempre foi negado pelas elites dirigen-
tes uma política nacional, um olhar nacional, principal-
mente com esse setor, com essa camada que passou 
pelos 300 séculos do escravagismo e ficou para traz. 
Então, temos pendências, com todo o avanço desses 

últimos anos. Aqui não é nenhuma propaganda, mas é 
reconhecer que nesses últimos anos temos um Brasil 
diferente. Quero dar um exemplo, sábado último es-
tava no interior do Amazonas, inaugurando Luz para 
Todos, em uma Município chamado Manacapuru, área 
de várzea. Só agora duzentas e tantas famílias recebe-
ram energia. É um projeto de assentamento, em que 
o Governo Federal constrói moradias para as popula-
ções ribeirinhas tradicionais, Senador Walter Pinheiro, 
com caixa d’água, reservatório de água na residência 
– cada residência com mil litros –, o banheiro dentro 
da residência. Ou seja, é uma política de inclusão de 
populações que estão recebendo recursos, políticas 
públicas, e ao mesmo tempo produzindo. Eu quero 
chamar a atenção para essa cadeia. O Brasil está 
produzindo ali, num sistema agroflorestal, várias fru-
tas para o mercado de Manaus. Estou falando do inte-
rior do Amazonas, lá na Amazônia. Ou seja, é banda 
larga, é energia e só agora este Estado, o Amazonas 
– e V. Exª que sempre está refletindo sobre isso – e 
mais dois Estados estão fora do sistema nacional de 
energia: o Amapá está fora; Roraima recebe energia 
da Venezuela; o Amazonas, fora. Nós temos quase 
quatro milhões de habitantes e só agora a rede está 
sendo colocada para a inaugurarmos em 2012. Então, 
veja V. Exª, estamos fazendo muito, e muito precisa 
ser feito. Quero parabenizá-lo pela reflexão do ponto 
de vista nacional da inclusão de setores importantes, 
de homens, de mulheres, de crianças que já olham o 
Brasil com muita alegria, com muito otimismo. Isso é 
outra coisa que mudou no brasileiro. O brasileiro está 
comprando, está adquirindo bens, está tirando férias, 
está viajando. E por último, nós precisamos terminar 
com essa perversidade com o Norte do Brasil. Nós 
não temos um serviço de trilhos, de trens para nos li-
garmos ao Brasil. Temos muita dificuldade de sair da 
Amazônia, ou pelo rio ou pela via aérea. Então, a via 
ferroviária, o Brasil precisa fazer. Eu espero que, na 
condução do nosso Governo, com essas políticas na-
cionais, possamos corrigir mazelas seculares impostas 
ao povo brasileiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Muito obrigado, Senador João Pedro.

Mas, nesse conjunto de prioridades, destaca-se 
exatamente a geração de energia, o principal pilar de 
qualquer economia que se pretende forte. Foi esse o 
significado que a Usina de Paulo Afonso determinou 
para o desenvolvimento do Nordeste;, de Ilha Solteira 
para São Paulo e Mato Grosso; da hidrelétrica de Itum-
biara para Minas Gerais e de Tucuruí para a Amazônia, 
até consecução do empreendimento binacional, Itaipu, 
que fez do rio Paraná, antes divisor; hoje, novo ponto 
de união entre Brasil e Paraguai. 
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Ocuparíamos todo este pronunciamento aqui 
para relacionar a totalidade de nossos níveis de apro-
veitamento hidrelétrico em pleno funcionamento no 
Brasil. Vários deles estão por vir, como é o caso de 
Belo Monte, o caso de Jirau, de Santo Antônio – na 
região de Rondônia. 

Esses aproveitamentos dão ao Brasil o maior po-
tencial de uso de energia renovável do mundo! De tal 
forma que, se fosse dado a muitos países de elevado 
grau de desenvolvimento a possibilidade de escolher 
entre suas matrizes energéticas e a que dispomos, 
não tenho a menor dúvida de que qualquer um deles 
pagaria o que fosse necessário para chegar a uma 
situação igual à que nós dispomos, até porque não 
nos limitamos à energia hidráulica. Embora seja nossa 
maior fonte de geração de energia, não é a única. Para 
nossa felicidade, dispomos também de um manancial 
de fontes alternativas de energia que vão exigir, até 
2020, investimentos da ordem de quase R$175 bilhões 
para atender à demanda crescente, cada vez mais 
exigente e cada vez mais qualificada, de um mercado 
que cresce a olhos vistos, por exatamente essa força 
de trabalho que também se espalha em nosso País.

Como observa a reportagem do jornal Valor Eco-
nômico, até 2020, a população brasileira deverá crescer 
algo em torno de 6%...

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Senador Walter, mais dois minutos para 
V. Exª concluir.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Como esta reportagem retrata, Sr. Presidente, crescen-
do a 6% ao ano, teremos uma Nação de 205 milhões 
de brasileiros. E, até lá, nossos Municípios crescerão 
21%, atingindo a marca de 75 milhões de residências. 
Lógico que isso demandará um crescimento de 4,8% 
ao ano de oferta de energia elétrica. Sairemos do atu-
al patamar, de 475 gigawatts/hora para 730 gigawatts/
hora em 2020. 

É importante, Sr. Presidente, salientar que essa 
situação oportunizou essas famílias ingressarem no 
mercado de consumo de bens duráveis, no ramo de 
eletrodoméstico, como, já disse aqui, geladeiras, micro-
ondas, televisores, máquinas de lavar roupa, máquinas 
de lavar louças, máquina de lavar roupa, máquina de 
lavar louça, liquidificadores e uma infinidade de ele-
trodomésticos de uso, que dependem exclusivamente 
da eletricidade como parte disso. 

Sr. Presidente, por conta dessa modernização da 
sociedade e graças ao Programa Minha Casa Minha 
Vida, está fazendo jus a uma moradia decente esse 
nosso povo brasileiro, com chuveiro elétrico, com ba-
nho quente, com ventilador, com condição efetiva, com 
consumo residencial que hoje salta de 154 quilowatts/

hora por mês em tempos atrás para 191 quilowatts/
hora. É necessário salientar, Sr. Presidente, que o 
consumo por habitante, que se situa hoje na ordem 
de 2,4 mil quilowatts/hora, abaixo, inclusive, do que 
acontece no Chile, na Argentina, e ainda muito infe-
rior ao que se processa no Estado americano, de 12 
mil quilowatts/hora.

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Vou 
concluir, Sr. Presidente. Gostaria que V. Exª pudesse 
inclusive aproveitar todo este nosso pronunciamento, 
que fala de um aspecto importante a ser destacado, 
fundamental neste momento de debate de caminhos 
e alternativas. É que vamos adentrar no mundo da 
energia eólica. É importante destacar, Sr. Presidente, 
o quanto a energia eólica produzida neste País pode 
se somar a essas fontes alternativas, como a solar e 
outras formas. 

Um aspecto importante a ser tratado é que, tanto 
a energia eólica quanto a produzida, por exemplo, a 
partir do bagaço da cana e a sua complementaridade, 
a sua maior produção se dá exatamente no período da 
seca, quando é menor a geração de energia elétrica. 
Na linguagem do sertanejo, quanto mais seco, mais 
vento. É essa característica que vai contribuir para essa 
oferta total de energia em nosso País e efetivamente 
nos levará a um crescimento de algo em torno de 5% 
ao ano e não permitirá, de forma nenhuma, Sr. Presi-
dente, que enfrentemos dificuldades. Mas é necessário 
investir para chegar a esse patamar. 

Por isso, quero terminar minhas palavras, Sr. 
Presidente, mas não poderia deixar de apontar as 
diversas aspas, o responsável por essa situação, por 
esse desenvolvimento econômico da Nação brasileira. 
Tudo isso se deve agora, recomendo aspas, ao Minis-
tro Delfim Neto. E aí abro aspas quando ele diz: “E à 
intuição de um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da 
Silva, de colocar a distribuição de renda como fator 
preponderante para o desenvolvimento”. 

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Para concluir, Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Essa não é afirmativa de um Senador do Partido dos 
Trabalhadores, essa é a constatação de alguém que 
teve, ao longo dos anos, a possibilidade de contribuir 
com este País e que agora, no patamar do seu acúmu-
lo histórico, está fazendo uma análise de como o País 
mudou fazendo essa distribuição de renda.

Delfim, que tanto defendeu a divisão do bolo para 
tentar resolver os graves problemas, efetivamente agora 
entendeu que melhor do que dividir o bolo ou esperar 
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o bolo crescer, como ele dizia antes, é melhor fazer a 
divisão do bolo no mesmo momento em que a popula-
ção vai experimentando a chegada de novos serviços. 
Foi assim que o nosso Brasil, nesses últimos anos, al-
cançou patamares de crescimento extremamente ele-
vados. Espero que com investimento em infraestrutura 
alcancemos muito mais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Cumprimento o Senador Walter Pinheiro 
pelo belo pronunciamento.

Prorrogo por mais uma hora esta sessão.
Na ordem de inscrição, para fazer uso da palavra 

pela Liderança do PP, a Senadora Ana Amélia, que 
terá também seu prazo regimental. Com a palavra a 
Senadora Ana Amélia, pela Liderança do PP.

Após V. Exª, fará uso da palavra, por ordem de 
inscrição, o Senador José Pimentel.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Li-
derança. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, 
Presidente Jayme Campos, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores, nossos telespectadores da TV Senado.

Lembrou aqui há pouco o Senador Walter Pinhei-
ro a figura de Delfim Netto, que teve de fato um papel 
vigoroso, preponderante, na gestão econômica de nos-
so País. Foi inclusive Ministro da Agricultura, e poucos 
lembram dessa passagem de Delfim Netto, meu amigo. 
Com a lucidez de quem tem 80 anos, ele ainda pen-
sa, fala e escreve sobre as questões de maior relevo 
para o nosso País. É exatamente sobre a agricultura, 
que ele conhece tão bem. Ele falou sempre sobre a 
questão relacionada à transferência de renda do se-
tor produtivo para o setor financeiro. É por isso que eu 
faço essa referência elogiando e homenageando esse 
grande brasileiro, Antônio Delfim Netto.

Sr. Presidente, Paulo Davim, Srs. Senadores, 
hoje, a ponte que divide a cidade de Uruguaiana, no 
Rio Grande do Sul, e a cidade de Paso de los Libres, 
na Argentina, foi diversas vezes interrompida para que 
o País tomasse conhecimento do drama, das dificulda-
des financeiras e dos problemas que persistem desde 
o mês de março relacionados à comercialização do 
arroz do meu Estado, maior produtor brasileiro daque-
le produto, daquele alimento que faz parte da mesa 
diária dos brasileiros. 

Mais de 3 mil produtores de arroz, Sr. Presidente, 
estão mobilizados. O arroz, sabe-se, é o alimento mais 
consumido no mundo. Eles estão ainda mobilizados lá 
em Uruguaiana, na manifestação e numa audiência 
pública que foi solicitada pelo Vereador Ronnie Mello, 
com a participação da Assembleia Legislativa, dos 
Deputados Francisco Gorski e Frederico Antunes, jun-
to com a Federarroz e as outras entidades que estão 

cuidando dos produtores rurais, especialmente desta 
importante lavoura, nesta mobilização denominada “Te 
mexe Arrozeiro”, exatamente para mostrar novamen-
te ao País os problemas decorrentes de uma comer-
cialização hoje extremamente complicada, complexa, 
provocando aos produtores do meu Estado, de Santa 
Catarina e de uma parte do Paraná uma inquietação 
pelos prejuízos, porque, ao fixar-se o preço mínimo 
de R$25,00, o agricultor, o produtor de arroz não está 
recebendo este preço mínimo. A média é de R$19,00 
ou R$17,00 por saca de 50kg. 

A situação é, como disse, extremamente gra-
ve, Sr. Presidente. Há o problema das assimetrias do 
Mercosul, em que nossos produtores competem em 
desigualdade de condições com os produtores argen-
tinos. No vizinho País, o custo dos insumos agrícolas, 
como defensivos, combustíveis e máquinas, inclusive 
produzidas em território brasileiro, é muito inferior aos 
custos da produção no Brasil, em razão, por exemplo, 
da carga tributária, das questões da logística. E o mais 
grave, Presidente, é que o Brasil importa arroz do Uru-
guai e da Argentina numa média de 100 mil toneladas 
a cada mês. 

Como o Brasil é autossuficiente na produção, o 
produto argentino provoca, claro, nessa hora da co-
mercialização de uma excelente safra, queda de preço 
no nível do produtor. É uma situação extremamente 
grave e aguda em função dos problemas decorrentes 
do endividamento, já que o produtor de arroz, que fez 
investimento em tecnologia, não vai conseguir pagar. 

É necessário que o Governo brasileiro estenda 
ao arroz, Sr. Presidente, as retaliações comerciais que 
tem imposto à Argentina no caso dos veículos auto-
motores e autopeças. Ou, então, como eu pedi hoje 
ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
Ministro Fernando Pimentel, a suspensão temporária da 
importação das 100 mil toneladas de arroz da Argen-
tina, que estão chegando agora ao Brasil. Seria uma 
forma, exatamente, de dar uma resposta adequada 
ao que a Argentina vem fazendo com os produtos ma-
nufaturados brasileiros que chegam àquele mercado.

Queria também agradecer a boa vontade do Mi-
nistro Fernando Pimentel, que encontrei no Palácio do 
Itamaraty, hoje, durante o almoço que a Presidenta Dil-
ma Rousseff ofereceu ao Primeiro Ministro da Suécia, 
que faz visita oficial ao Brasil.

A política de preços mínimos não está hoje ajus-
tada aos custos de produção. Hoje, embora o preço 
mínimo oficial seja de R$25,80 a saca de 50 quilos, os 
agricultores têm recebido, conforme dados da Emater, 
valores médios na faixa de R$19,13, Sr. Presidente. Em 
alguns casos, segundo a Fetag, Federação dos Tra-
balhadores da Agricultura, o preço recebido fica abai-
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xo de R$17,00. Comparem: preço mínimo R$25,80, e 
hoje o agricultor, o produtor de arroz está recebendo 
apenas R$17,00, como constata a Fetag. Enquanto 
isso, o custo de produção varia de R$27,56, segundo 
a Conab, a R$29,00, de acordo com o Irga, Instituto 
Rio Grandense de Arroz, e a própria Federarroz, co-
mandada pelo empresário e produtor Renato Rocha. 

Lembro, Presidente, que os números são for-
necidos por instituições governamentais da União, 
Emater e Conab, e do Estado do Rio Grande do Sul, 
no caso o Irga.

Esses números demonstram que nossas lavou-
ras não enfrentam problemas de produtividade, mas 
sim de competitividade.

Aliás, vale ressaltar aqui, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, que ontem à noite o Secretário Executivo do 
Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, recebeu em 
audiência, a pedido do Deputado Luiz Carlos Heinze, 
que participou lá em Uruguaiana desse movimento, os 
representantes da Farsul, da Fetag, da Federarroz, da 
OCB, e também da Organização das Cooperativas do 
Rio Grande do Sul, a Ocergs, para tratar desse assun-
to, quando foi apresentada uma proposta para socorrer 
emergencialmente essa lavoura.

Eu gostaria que ficasse aqui registrado nos Anais 
não apenas essa correspondência entregue e bem 
acolhida com muita atenção e cooperação pelo Sr. 
Nelson Barbosa. Solicito que fiquem transcritas nos 
Anais não só essa correspondência e essa solicita-
ção, como também, Sr. Presidente, o documento que 
é o resumo do que foi feito em relação aos pleitos da 
agricultura, da lavoura de arroz do meu Estado. Que 
fiquem, portanto, esses dois documentos registrados. 

Queria agradecer, aliás, porque várias vezes 
estive com o Secretário Nelson Barbosa, que deu à 
questão atenção máxima e redobrada prioridade. Po-
rém, até agora, nenhuma medida foi decidida oficial-
mente para resolver e tranquilizar esses produtores, 
que estão seriamente ameaçados por um processo de 
endividamento extremamente grave – não para eles, 
mas para o próprio abastecimento de arroz do merca-
do interno brasileiro. Sr. Senador Armando Monteiro, 
tendo área agricultável, tendo de controlar a inflação, 
o Brasil não se pode dar ao luxo de contentar-se ape-
nas com a importação de países vizinhos, precisa dar 
atenção prioritária ao produtor brasileiro, estimulá-lo 
através de uma logística eficiente e da desoneração 
dos custos – esse famoso custo Brasil, que a entidade 
que V. Exª presidiu, a CNI, tanto combateu ao longo 
das últimas décadas.

Outro grande problema enfrentado na cultura do 
arroz, Sr. Presidente, diz respeito ao endividamento 
rural. Os produtores estão reivindicando a suspensão 

dos pagamentos dos contratos pelo menos até 31 de 
outubro deste ano, que seria o período para dar uma 
solução para essas dívidas vencidas e vincendas – 
apenas um prazo, não se trata de moratória.

A propósito, Sr. Presidente, na última sexta-feira, 
por iniciativa minha, foi realizado um debate na Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária com a inten-
ção de discutir o Pronaf, que é o Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e a dívida 
desses pequenos agricultores. Essa audiência teve a 
participação de representantes do Ministério do De-
senvolvimento e Reforma Agrária, do Banco do Brasil 
e dos agricultores, representados pelos movimentos 
sociais, pelo MPA, pela Via Campesina e pela Fetag. 
Nessa audiência, foram revelados dados, alarmantes 
também, segundo os quais, nessa categoria, o endi-
vidamento chega a R$30 bilhões no País – agricultura 
familiar –, e a emergência desses pagamentos – para 
uma dívida consolidada que foi solicitada, mas negada 
pelo Governo – chega a R$8 bilhões.

Hoje, fui recebida, em audiência, pelo Presidente 
do Banco Central do Brasil, Alexandre Tombini, para 
relatar essas apreensões vividas pelos produtores e 
tratar de outras questões econômicas. A interferên-
cia do Presidente do Banco Central nesse processo 
se justifica pelo fato de que a produção de alimentos 
no Brasil é responsável não só pelo saldo positivo da 
nossa balança comercial, mas também e especial-
mente pela contenção ou pelo controle da inflação e 
dos índices inflacionários, que hoje é preocupação 
essencial, crucial e primeira do Presidente do Banco 
Central, Alexandre Tombini.

Aliás, essa autoridade monetária concordou em 
atuar como interlocutor junto ao Ministro da Agricultura, 
Wagner Rossi, ao Ministro Guido Mantega e também 
ao próprio Secretário Nelson Barbosa, para resolver os 
problemas dos produtores de arroz, ele que conhece 
tão bem a realidade vivida pelos produtores não ape-
nas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que 
são os maiores produtores do País, mas também toda 
a produção nacional, o mercado e a estabilização da 
oferta desse produto

Durante essa audiência, hoje pela manhã, Sr. 
Presidente, transmiti a essa autoridade, o Presidente 
do Banco Central, informações também sobre o Projeto 
de Lei nº 40, de 2011, de minha autoria, que permite 
que bancos cooperativos, cooperativas de crédito, ins-
tituições financeiras estaduais e agências e bancos de 
desenvolvimento possam ter acesso aos recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. Espero que, 
com a aprovação desse projeto, aconteça a democra-
tização e o barateamento do crédito ao produtor rural.
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O Presidente Tombini, para minha alegria, aco-
lheu, de forma positiva esse projeto, explicando que 
as cooperativas de crédito não têm sido motivo de 
preocupação ao Banco Central. 

Queria, por fim, nesse particular, fazer um registro 
positivo, porque nós temos nos queixado muito aqui no 
Senado da falta de atenção que alguns ministros têm 
em relação ao Senado e aos Senadores. Gostaria de 
salientar a forma cordial, a forma competente, a forma 
respeitosa, colaboradora, a forma institucional e repu-
blicana com que o Presidente do Banco Central, Ale-
xandre Tombini, recebeu em audiência não só a mim, 
mas Deputados Federais do meu Estado. 

Nesse encontro, ele deu um tratamento realmen-
te “deferencioso” não só a todas as questões, mas 
revelando também todo o seu empenho e cuidado na 
gestão da economia em nosso País, fornecendo até, 
Sr. Presidente, informações tranquilizadoras sobre a 
questão do controle inflacionário e sobre a questão 
que o Brasil vem enfrentando nas chamadas medidas 
prudenciais no combate à inflação, mas que quando o 
Governo aumenta a taxa de juros para fazer o controle 
e a contenção do consumo, para evitar que essa infla-
ção de demanda se agrave, há uma sequela que cor-
responde à atração de mais capitais para o nosso País.

Na verdade, essa situação não acontece só aqui, 
mas em todo o mundo, com uma mobilização de fluxo 
de capitais. Ele lembrou o caso da Austrália, que está 
recebendo maior volume de recursos com uma taxa 
de juros muito pequena. É exatamente nessa medida 
que se aguarda o que vai acontecer na maior economia 
do mundo, a economia americana, a partir do primeiro 
trimestre de 2012, quando teremos uma visão mais 
clara – nós brasileiros, que estamos também preocu-
pados com a inflação, tanto quanto o Presidente do 
Banco Central – desse cenário que está preocupando 
as autoridades econômicas do nosso País. 

Sr. Presidente, esta manifestação tem um único 
objetivo: mais uma vez, chamar a atenção das autori-
dades, do Governo. A Presidenta Dilma Rousseff co-
nhece profundamente toda a realidade da economia 
do meu Estado, conhece também a realidade dos 
produtores de Santa Catarina, que, juntos, formam 
o maior percentual de produção de arroz do nosso 
País. Tenho certeza de que não faltará sensibilidade 
para uma emergência e uma medida que é, agora, 
inadiável, sob pena de o Brasil ter, na próxima safra, 
sérios problemas de abastecimento interno, e ficar na 
dependência da importação, o que seria uma situação 
desastrosa, para dizer o mínimo, de um País que pre-
cisa gerar renda e riqueza, de gerar mais empregos e 
maior distribuição de renda. 

A produção bem tratada e bem acolhida é a ma-
neira mais inteligente para que tenhamos uma agricul-
tura que possa ajudar nestes dois pontos: abasteci-
mento e valorização de produtores rurais, que também 
aguardam que a Câmara decida o Código Florestal, 
que é outra dor de cabeça aos produtores.

O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Senadora.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Con-

cedo, com muita alegria, um aparte ao Senador Ar-
mando Monteiro.

O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Sena-
dora Ana Amélia, eu queria me congratular com V. Exª 
pelo seu pronunciamento, pela oportunidade do seu 
pronunciamento, e queria, neste tempo de convívio no 
Senado, pouco mais de três meses, destacar sua linha 
de atuação, que tem sido pautada por um compromis-
so de apoio ao setor produtivo nacional, em todas as 
frentes, desde a defesa da micro e pequena empresa, 
do setor industrial, da agricultura especialmente, pelo 
que ela inclusive representa em seu Estado, e, hoje, 
sua palavra de apoio ao setor da rizicultura, que tem 
tanta expressão econômica no Rio Grande do Sul e 
que, portanto, merece uma voz firme, como a que a 
Senadora tem trazido aqui para o Senado. Então, eu 
me congratulo com o seu pronunciamento e quero dizer 
que me sinto muito bem de poder estar alinhado com 
as suas posições. Estaremos sempre aqui, na defesa 
do setor produtivo nacional. Muito obrigado.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Armando Monteiro. É uma alegria. 
Pernambuco e Rio Grande do Sul têm muitas afinida-
des, até históricas. Em seu Estado, os pernambucanos 
defenderam o território e nós também defendemos o 
território. Somos integracionistas, somos defensores 
desta Federação. E eu queria agradecer a V. Exª por 
essas referências, que são extremamente estimulan-
tes ao meu mandato, porque sou uma Senadora que 
estou começando aqui, e a experiência de V. Exª, por 
ter comandado uma entidade como a Confederação 
Nacional da Indústria, me ajuda muito a entender me-
lhor os problemas brasileiros. 

Com relação à questão da competitividade, nós 
agora temos um gaúcho, seu amigo, Jorge Gerdau Jo-
hannpeter, comandando, a convite da Presidenta Dilma 
Rousseff, uma área fundamental, que é a eficiência na 
gestão, o que pode tornar nosso País, do ponto de vista 
exatamente daquilo que mais cobramos, a questão da 
competitividade, é que vamos dar um salto de quali-
dade em relação a isso, barateando nossa produção. 

Muito obrigada, Senador Armando Monteiro.
Queria, com este pronunciamento, então, Presi-

dente, agradecer a atenção e renovar a solicitação à 
Ministra e ao Governo da Presidenta Dilma Rousseff 
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para que dê uma atenção muito grande para resolver 
o problema da comercialização do arroz, que é uma 
questão inadiável. A impaciência, a preocupação dos 
produtores rurais já ultrapassa os limites do tolerável, 
e é possível entender isso pelo que fizeram hoje na 
fronteira com Uruguaiana, fechando a ponte que liga 
os dois países. 

Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores teles-
pectadores, Srªs e Srs. Senadores.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Of.Gab.LCH – 112/11

Brasília, 16 de maio de 2011

A Sua Senhoria o Senhor
Nelson Henrique Barbosa Filho 
Secretário Executivo
Ministério da Fazenda
Brasília – DF

Assunto: apoio a comercialização do arroz – adita-
mento ao Of.Gab.LCH – 0094/11

Senhor Secretário,
Com nossos cordiais cumprimentos dirigimo-nos 

a Vossa Senhoria para reforçar o pleito já apresentado 
por meio do documento em epígrafe. Como de vosso 
conhecimento, os produtores de arroz atravessam por 
uma das piores crises já registradas pelo setor e urge 
a intervenção governamental.

2. A produção de arroz nos Estados do Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do 
Sul deverá superar 10,5 milhões de toneladas. O go-
verno autorizou a liberação de R$100 milhões para 
apoiar a comercialização de um milhão de toneladas 
do grão, por meio do Programa Escoamento do Pro-
duto – PEP. Desse total, 600 mil toneladas já foram 
ofertadas. Também foram anunciados R$185 milhões 
para a contratação de 360 mil toneladas do grão por 
meio de Aquisições do Governo Federal – AGF. Este 
último programa ainda não pode ser implementado 
devido as exigências impostas pela Conab para cre-
denciar armazéns.

3. Assim, devido a super safra e a grande oferta 
do produto, os recursos já disponibilizados não cau-
saram o efeito esperado no mercado. Diante disso, em 
acordo com as entidades representativas do setor, en-
tendemos ser necessária a liberação de recursos para 
pagamento direto ao orizicultor, da diferença entre o 
preço mínimo estipulado pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento e o de mercado, em até 
100% da produção individual, conforme proposta de 
lei anexa a este documento. 

4. Os produtores também reivindicam a suspensão 
de todos os débitos do crédito rural – custeios, inves-
timentos, apoio a comercialização e refinanciamentos 
de dívidas – para 31 de outubro de 2011. Aliado ao 
apoio governamental, a prorrogação contribuirá para 
reduzir a pressão do mercado e melhorar o preço pago 
pela saca de arroz.

5. Ao ensejo, também apresentamos, anexo ao 
presente, o relatório do projeto de conversão em lei 
da Medida Provisória 519/2010, que autoriza o Poder 
Executivo a doar estoques públicos de alimentos para 
assistência humanitária internacional. No relatório, ele-

vamos o volume de arroz de 100 mil toneladas, para 
500 mil toneladas.

6. Considerando a importância do setor para a 
economia do País, estamos convictos das ações que 
serão tomadas para atender este pleito.

Atenciosamente,

Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, 
o Sr. Jayme Campos, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Obrigado, Senadora Ana Amélia, pelo seu pro-
nunciamento sempre lúcido e pertinente. 

O próximo orador inscrito é o Senador José Pi-
mentel, que disporá do tempo regimental.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Pois não, Senador.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pediria, em nome 
da liderança do meu Partido, a inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Está sendo efetuada agora, Senador.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente desta sessão, Srªs e Srs. Senadores, o 
Brasil assiste hoje ao 17º Grito da Terra Brasil, que é 
uma atividade desenvolvida pelas entidades da agri-
cultura familiar e tem na Contag – Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na Agricultura – e a grande 
coordenadora dessas atividades. 

Nesse Grito da Terra, eles trazem uma série de 
dados colhidos pelas suas próprias entidades e con-
firmados pelo Governo Federal, principalmente por 
meio do mapa do Ministério da Agricultura e do MDA 
– Ministério do Desenvolvimento Agrário –, juntamente 
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com a Conab, e ali os dados são muito significativos. O 
primeiro deles é que os agricultores familiares do Brasil 
têm aproximadamente 24% das terras agricultáveis do 
Brasil; portanto, eles têm algo em torno de 25% das ter-
ras agricultáveis do Brasil, mas são responsáveis pela 
produção de mais de 70% de todo o feijão produzido 
no Brasil; são responsáveis pela produção de 84% de 
toda a produção da mandioca, da farinha que se pro-
duz neste País; são responsáveis por mais de 54% de 
toda a bacia leiteira brasileira; são responsáveis por 
mais de 49% de toda produção do milho brasileiro, e 
são responsáveis pela produção de mais de 40% de 
todas as aves e ovos produzidos no Brasil. 

Os dados da Conab demonstram que em torno 
de 70% do abastecimento da mesa dos trabalhadores, 
do campo e da cidade, vêm da agricultura familiar. E 
este segmento tem apenas 24% das terras agricultá-
veis do Brasil.

Portanto esse 17º Grito da Terra Brasil, além de 
trazer toda uma agenda que já se discute há dezesse-
te anos, também traz um conjunto de dados que são 
muito importantes. Durante a semana passada e esta 
semana, eles tiverem reuniões com os mais diferentes 
órgãos do Governo Federal, envolvendo ministérios, 
autarquias, setor de crédito, e também tiveram reunião 
sobre o Código Florestal. A última delas foi exatamen-
te hoje, envolvendo o seu Relator Aldo Rebelo, e eles 
fecharam um acordo para a agricultura familiar.

Portanto, quando nós formos, a partir de hoje, falar 
sobre o Código Florestal, não precisaremos mais falar 
em nome dos pequenos, ou seja, aqueles que têm até 
quatro módulos fiscais de terra. Aliás, essa quantidade 
de quatro módulos fiscais de terra eles conquistaram 
no 15º Grito da Terra Brasil, de 2008, e que está na 
Lei nº 11.718, e eu fui um daqueles que ajudei a fazer 
esse acordo, para que definíssemos o que é agricul-
tura familiar, no Brasil, do outro setor, do agronegócio.

Esse segmento, que representa 90% das terras 
do Brasil no que diz respeito à quantidade de proprie-
dades e que tem 24% do território agricultável do Brasil, 
tem uma agenda própria, tem interlocutores próprios e 
tem na Contag a grande coordenadora do fórum das 
terras – e eles hoje fazem mais uma grande caminhada.

Eu lembro muito bem, na década de 90, quando 
eles discutiam crédito, e nós tínhamos um crédito dimi-
nuto. Ali, em 1996, no 3º Grito da Terra, nós consegui-
mos criar o Pronaf, um programa nacional que financia 
a agricultura familiar. Em 2002, o crédito pelo Pronaf 
não ultrapassava R$2,5 bilhões. Em 2011, o que está 
no Orçamento é superior a R$16 bilhões. 

Eu lembro também que, em 1996, quando nós 
procurávamos alguns ministérios, nenhum recebia a 
pauta da agricultura familiar. Falar com a Presidência 

da República, nunca, nem na porta se passava! Com 
a chegada do melhor e do maior Presidente da Repú-
blica, que é Luiz Inácio Lula da Silva, essa realidade 
mudou. Passamos a ter uma interlocução direta com 
todos os ministérios; passamos a ter uma agenda com 
o Presidente da República desde 2003, e, a partir dali, 
construímos uma outra agenda, diminuindo os confli-
tos na roça. 

Nós que assistíamos a muitos conflitos, a mui-
tos problemas, ao criar o MDA, transferimos para lá a 
questão da agricultura familiar, com toda uma agenda 
própria, e mantivemos no mapa o agronegócio, que é 
importante. Esses dois grandes setores produzem a 
riqueza nacional.

Só para se ter uma ideia, em 2010, a agricultura 
brasileira, o agronegócio mais a agricultura familiar ti-
veram uma receita bruta de R$181 bilhões, um peso 
significativo na nossa riqueza nacional. E a projeção 
para 2011, com o inverno e com os controles que es-
tamos tendo, é crescer mais de 8%, chegando à casa 
de R$196 bilhões a R$197 bilhões. Aqui é importante 
destacar a importância e o peso que tem a soja na 
nossa economia e, particularmente, nessa agenda 
nacional que deverá ficar em torno de R$54 bilhões – 
só o que o Brasil terá com a riqueza da soja. 

Por isso, foram fundamentais as pesquisas e a 
persistência de nossos produtores, seja do pequeno, 
do médio e do grande, ao insistir em ter uma soja de 
qualidade, uma soja competitiva, que hoje permite ao 
Brasil ser o maior produtor de soja, e, desses 197 bi-
lhões, que deverá ser a nossa riqueza em 2011, 54 
deles vem exatamente da soja. 

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª me 
concede um aparte, Senador Pimentel?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pois 
não, nosso Senador João Pedro.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 
Pimentel, V. Exª que é um líder político no Ceará, De-
putado Federal, Ex-Ministro da Previdência, Senador 
da República, V. Exª traz para o Senado o registro de 
um movimento, primeiro, legítimo desta entidade co-
nhecida do trabalhador rural brasileiro, conhecida pela 
sociedade civil brasileira, porque a Contag tem uma 
história em defesa dos trabalhadores rurais, em defe-
sa da reforma agrária, e V. Exª faz uma reflexão sobre 
este dia. Pedi o aparte, primeiro, para parabenizá-lo 
por trazer o assunto, para discutir o assunto aqui no 
Senado: esses brasileiros que vivem pelo interior do 
Brasil e que produzem para as grandes cidades, as 
cidades brasileiras, consumirem. É verdade, V. Exª já 
registrou o papel do Presidente Lula, Ex-Presidente da 
República, acerca de como o governo tratou o setor 
primário, inclusive criando a lei da agricultura familiar, 
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que é nova para um segmento tão pujante, do ponto 
de vista da produção. A agricultura familiar participa 
com 70% daquilo que é consumido nas residências 
brasileiras, de norte a sul. A delegação amazonense 
dos trabalhadores rurais está aí. Eles viajaram no do-
mingo, viajaram nesta madrugada. Encontrei dezenas 
de trabalhadoras e de trabalhadores rurais lá da nossa 
Amazônia, dos projetos dos assentamentos, de popu-
lações tradicionais. E quero neste aparte chamar aten-
ção: trabalhadores conscientes do seu papel não só 
porque produzem, mas conscientes do ponto de vista 
político, de fazer o Grito da Terra, da mobilização, de 
chamar atenção do Governo, da sociedade, do Con-
gresso Nacional acerca de políticas públicas que po-
dem e devem ajudar esse segmento. São milhares de 
lotes de terra, mas são milhões de braços de homens 
e mulheres que trabalham para o bem do Brasil, ain-
da longe de terem uma cidadania plena. Olhem que 
nós avançamos com a Previdência, com o microcré-
dito, com o Pronaf, com assistência técnica, com a 
criação de projetos diferenciados de assentamentos, 
com construção de casas, com o programa Luz para 
Todos chegando. É evidente que avançamos, mas pre-
cisa muito. Por isso, também como V. Exª, quero apoiar 
essa manifestação, essa mobilização de trabalhadoras 
e trabalhadores que fazem muito pelo Brasil; esses 
trabalhadores que voltam a Brasília para gritar, para 
falar com a voz rouca, histórica, que no Brasil, que fez 
muito nesses últimos anos, ainda falta muito do ponto 
de vista da justiça social e do reconhecimento da so-
ciedade brasileira a esse segmento tão importante da 
produção, da vida cultural do nosso País, que são os 
trabalhadores e as trabalhadoras rurais dirigidos pela 
Contag. Parabéns pelo pronunciamento! 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Se-
nador João Pedro, amanhã, quarta-feira, às 11h30, 
eles terão uma audiência com o Presidente do Senado, 
Senador José Sarney, exatamente para entregar a sua 
pauta dos projetos legislativos que estão em tramita-
ção nesta Casa. Já estiveram com a Vice-Presidenta 
da Câmara Federal hoje e, amanhã, estarão com o 
nosso Presidente, às 11h30.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – V. 
Exª me concede um aparte, Senador Pimentel?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pois 
não, Senador Moka.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador Pimentel, quero inicialmente dizer a V. Exª que 
nessa formatação, nesse texto elaborado pelo nosso 
Relator, nosso querido Deputado Aldo Rebelo, nós 
contamos com ajuda valorosa do Deputado Anselmo 
de Jesus, de Rondônia. E ele – quero fazer justiça ao 
Anselmo – defendia bravamente estas questões da 

chamada agricultura familiar, que, aliás, eu aprendi a 
ouvir também com um parlamentar do PT do meu Es-
tado, o Deputado João Grandão. Então, nessa minha 
caminhada rumo ao Senado, eu me orgulho de ter tido 
o apoio de um segmento muito importante, uma grande 
parte, eu não diria toda, para não ser leviano, mas eu 
tive muito apoio da agricultura familiar. Na ausência do 
Deputado João Grandão, eu acabei conversando com 
importantes lideranças e cumpri uma missão impor-
tante. Agora, finalizo dizendo o seguinte: aquilo que o 
Aldo colocou e manteve, até com uma certa pressão, 
em relação aos chamados quatro módulos, pode ter 
certeza V. Exª de que essa era também uma exigência 
muito grande do Deputado Anselmo de Jesus, a quem 
eu quero fazer justiça, parabenizando V. Exª pelo pro-
nunciamento que faz neste plenário.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Não 
tenha dúvida, Senador Moka, de que essa agenda 
da agricultura familiar é uma agenda nacional. E nós 
tivemos, em 1995, a primeira frente parlamentar com 
apenas quatro Deputados Federais sobre essa maté-
ria. De lá para cá, tivemos uma longa caminhada, e 
hoje é um movimento vitorioso. 

Nós, em janeiro de 2010, tínhamos 5.119.000 
propriedades com até quatro módulos rurais, já regula-
rizadas no Brasil, cadastradas junto à Receita Federal 
do Brasil e também junto à Previdência pública brasi-
leira. E esses 5.119.000 pequenos proprietários, para 
receberem os seus benefícios da Previdência Social, 
desde janeiro de 2010 não precisam trazer mais ne-
nhum outro documento, a não ser a escritura da terra. 

Exatamente por isso o Presidente Lula aprovou, 
em 2009, a política de regularização fundiária. E essa 
política é exatamente para todo pequeno proprietário, 
seja aquele que tenha ocupação em terras públicas 
– e são muitos –, ou aquele que não tem a sua escri-
tura, resultado de uma partilha, de uma herança, que 
não tinha condições de fazer essa partilha. Para isso, 
foi criado esse programa de regularização fundiária. 

E acredito que, após dois anos – está fazendo 
neste 2011 –, precisávamos de fazer uma avaliação 
desse programa para que possamos acelerá-lo e, aci-
ma de tudo, fazer com que todo proprietário de terra 
no Brasil tenha escritura da sua terra, tenha a sua 
identificação, o seu georrefereciamento, que, aqui, às 
vezes, chamamos de geo. E as nossas taquigrafistas 
ficam tentando adivinhar o que queremos dizer com 
isso, achando que é gel que passa no cabelo, porque 
elas não têm obrigação de conhecer. Eu estou falando 
isso, porque, outro dia, um Parlamentar falava sobre 
o geo e elas ficaram angustiadas para tentar traduzir 
o que era isso. Trata-se do georreferenciamento, para 
que cada pequeno proprietário tenha identificação da 
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sua terra, possa ter acesso ao crédito e possa ter os 
benefícios a que eles têm direito. 

Exatamente por isso, acredito que a política de 
regularização fundiária que o Congresso Nacional apro-
vou em 2009 e que o Governo Federal, em parceria 
com todos os Governos Estaduais, sem exceção, tem 
um apoio muito forte... Precisávamos de ter uma ava-
liação sobre isso, para que possamos agilizar. Esse é 
um dos temas que eles já apresentaram na Câmara 
dos Deputados e vão apresentar amanhã também ao 
nosso Presidente do Senado Federal.

A questão da assessoria técnica, da assistên-
cia técnica, da pesquisa, da extensão rural. A criação 
dos técnicos das Aters, nossas assessorias técnicas 
rurais, foi uma outra grande conquista que o Congres-
so Nacional ajudou a aprovar em 2010. Tem toda uma 
orientação voltada para esse setor. E nós precisáva-
mos também de ampliar as assessorias técnicas, para 
que eles possam produzir mais, tendo uma menor área 
plantada e, acima de tudo, agregando mais valor às 
suas atividades.

Nós temos hoje toda uma orientação para a edu-
cação no campo, um conjunto de ações por meio dos 
Institutos Federais de Tecnologia e Educação interio-
rizando e formando mão de obra do técnico agrícola, 
das nossas universidades ampliando o número de 
nossos agrônomos e de um conjunto de outros atores 
sociais que ajudam muito nessa parte da pesquisa e 
da assistência técnica. 

Temos na Presidenta Dilma um compromisso de 
continuar com a política de interiorização das escolas 
técnicas. Na minha época, na década de 70, era assim 
que eu as conhecia, mas hoje são os Institutos Fede-
rais de Tecnologia e Educação. A nossa Presidente 
pretende instalar mais 120 deles no seu Governo. Pre-
cisamos de um apoio muito forte, porque são voltados 
exatamente para boa parte desses técnicos de que o 
Brasil tanto necessita.

Um outro tema que eles abordam bastante é a 
questão da moradia na área rural. Hoje, a política ha-
bitacional da cidade e do campo exige a escritura da 
terra e, muitas vezes, eles têm a terra, mas não têm 
a escritura. 

Por conta disso, não conseguem ter acesso ao 
crédito Minha Casa, Minha vida. Ao fazer a regulariza-
ção fundiária, estamos também atendendo a agenda 
que eles nos apresentam.

Um outro ponto fundamental é a saúde no campo, 
e aqui entendido desde a unidade básica de saúde, 
principalmente a questão do abastecimento de água. 

O nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva im-
plantou o programa Luz para Todos, e aposentamos a 
velha lamparina que, em pleno século XXI, boa parte 

das nossas famílias ainda utilizava. E agora a nossa 
Presidente Dilma se comprometeu em lançar o pro-
grama Água para Todos, que está bastante adiantado 
junto aos Ministérios que tratam desse tema. Nós que-
remos, neste primeiro semestre ainda, com as bênçãos 
de Deus, lançar esse importante programa para que 
possamos aposentar a velha lata de água, em que lá 
no nosso Ceará é tão conhecida. Com isso, resolve-se 
um grave problema que envolve também a questão da 
saúde pública e melhoram-se as condições de habi-
tação e de qualidade de vida para o povo do campo.

Por fim, Sr. Presidente, nós necessitamos de for-
talecer o crédito para agricultura familiar, juntamente 
com o preço mínimo e a compra antecipada da pro-
dução, como o nosso Governo tem feito. No mínimo, 
30% da merenda escolar deve vir da agricultura fami-
liar, uma agricultura que agrega valor, que desenvolve 
a pequena propriedade e que melhora a qualidade de 
vida da nossa população.

Por isso, Sr. Presidente, eu quero aqui, mais uma 
vez, parabenizar todos os sindicatos de trabalhadores 
rurais do Brasil, as nossas federações, coordenadas 
pela Contag e as centrais sindicais que realizam o 17º 
Grito da Terra, pois eles têm uma agenda muito impor-
tante. Essa agenda já foi discutida com os Ministérios, 
amanhã será apresentada ao Senado Federal, a partir 
das 11 horas e 30 minutos, com o nosso Presidente 
José Sarney. Assim, poderemos, neste ano de 2011, 
trabalhar essa agenda e, ao término do ano, deixar cla-
ro que o Brasil tem, na agricultura familiar, um grande 
parceiro para produção de alimentos, para preservação 
ambiental e, acima de tudo, para agregar valor para as 
famílias mais pobres.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Pimentel, 
o Sr. Paulo Davim, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. João Pedro.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Parabéns, Senador Pimentel, pelo pronuncia-
mento. Esta presidência saúda a Contag, essa entidade 
histórica que faz a defesa dos trabalhadores rurais e 
está realizando a 17º edição do Grito da Terra, aqui 
em Brasília.

Com a palavra o Senador Paulo Davim, membro 
do PV do Rio Grande do Norte.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, na semana passada, eu fiz um pronunciamento, 
desta tribuna, relatando a medida arbitrária tomada 
pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério 
da Justiça contra os médicos do Brasil e as entidades 
representativas da categoria, em razão do movimento 
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reivindicatório do dia 7 de maio contra as operadoras 
de plano de saúde. 

Na ocasião, eu falei do lucro exorbitante das ope-
radoras que, no ano de 2009, foi de R$62 bilhões, e a 
previsão para o ano de 2010 é de R$70 bilhões. Falei 
que, nos últimos dez anos, essas operadoras tiveram 
um reajuste de 126% e foram repassados para o tra-
balho médico apenas 40%. Isso legitimou o movimento 
reivindicatório da categoria médica do Brasil inteiro. E 
a Secretaria de Direito Econômico tomou uma posição 
que veio de encontro a todos os anseios dos médicos 
brasileiros.

Hoje eu volto a esta tribuna para ler o manifesto 
do Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Re-
gionais de Medicina do Brasil. Diz o manifesto:

Diante da decisão arbitrária da Secretaria 
de Direito Econômico, que impede os médicos, 
por meio de suas entidades representativas, de 
expressarem sua opinião e pleitos com relação 
aos planos de saúde, o Conselho Federal de 
Medicina e os Conselhos Regionais de Medi-
cina manifestam publicamente seu repúdio à 
medida com base nos seguintes argumentos:

1) O processo administrativo instaurado 
pela Secretaria de Direito Econômico repre-
senta uma afronta inequívoca aos direitos dos 
médicos e de todos os brasileiros de lutarem 
por melhores condições de trabalho e assis-
tência num Estado moderno e democrático, 
fazendo-nos regredir aos tempos da ditadura 
e da opressão;

2) A decisão da SDE [Secretaria de Di-
reito Econômico] também tirou dos médicos 
a possibilidade de lutar pelo fim de práticas 
adotadas por operadoras de planos de saúde 
que interferem na autonomia do profissional 
e, por consequência, impedem o acesso dos 
seus usuários a procedimentos necessários 
ao diagnóstico e tratamento;

3) Com esta ação, a SDE [Secretaria de 
Direito Econômico] desrespeitou a Constitui-
ção e as leis que fundamentam a cidadania e 
as liberdades de organização e de expressão 
no Brasil, agindo como um instrumento digno 
dos piores regimes autoritários a serviço de 
interesses políticos ou privados;

4) O ato da SDE [Secretaria de Direito 
Econômico] se revela ainda mais injusto ao 
tratar os médicos e empresários de forma 
desproporcional: de um lado, penaliza o mo-
vimento de profissionais da Medicina como 
um cartel, sujeitando-o a medidas adequadas 
às empresas; de outro, ignora a ação coorde-

nada dos empresários, que acumulam lucros 
exorbitantes, e condena trabalhadores e pa-
cientes a se sujeitar ao pouco oferecido sem 
direito à reação;

5) Esse processo abre precedentes som-
brios e soa como um alerta à sociedade: se 
hoje o alvo da SDE [Secretaria de Direito Eco-
nômico] são os médicos, em breve a artilharia 
pode se voltar para advogados, arquitetos, 
engenheiros, jornalistas, professores, metalúr-
gicos ou qualquer outra categoria que OUSE 
lutar para que seus direitos e sua voz sejam 
ouvidos e respeitados;

6) Asseguramos à sociedade e aos mé-
dicos brasileiros: o CFM [Conselho Federal de 
Medicina] e os CRMs [Conselhos Regionais 
de Medicina] não se curvarão a essa decisão 
arbitrária e responderão à altura – pelos meios 
legais – à agressão gratuita sofrida, honrando, 
assim, seus compromissos e competências 
legais em prol da Medicina.

Por outro lado, sua missão é mais ampla 
abarcando a defesa veemente dos interesses 
da sociedade, em especial dos pacientes e 
familiares.

Acreditamos que a ética prevalecerá, fa-
zendo com que as autoridades competentes 
percebam os equívocos acumulados e revo-
guem essa decisão tomada em detrimento da 
saúde e da cidadania. 

Esse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi o mani-
festo publicado pelo Conselho Federal de Medicina e 
pelos Conselhos Regionais em função dessa medida. 
Como eu disse, o manifesto, do qual falei na semana 
passada do alto desta tribuna, é contra uma medida 
que é uma afronta, uma medida abusiva, porque não 
se admite que a medicina suplementar, que atende 45 
milhões de brasileiros – o que corresponde a 24% da 
população do Brasil –, cujos 160 mil médicos prestam 
serviços a suas operadoras – que mexeram com um 
montante de recursos da ordem de R$62 milhões em 
2009 e que têm uma prática abusiva, intransigente e 
costumeiramente tentam estabelecer limites para a 
ação, para o ato médico, para o serviço médico em 
detrimento do bem-estar do paciente – tenha sido be-
neficiada. Esse segmento foi beneficiado com reajustes 
ao longo dos anos e não os repassam aos prestado-
res de serviços. 

E qual não foi a nossa surpresa? Vivendo um 
Estado de Direito, vivendo uma democracia consoli-
dada, tentam amordaçar um segmento representati-
vo da sociedade brasileira. Eu nem diria amordaçar, 
mas tentam impor um torniquete ao movimento mé-
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dico nacional. Evidentemente, não vamos nos dobrar, 
não vamos calar a nossa voz. Não vamos tremer, 
não estamos com medo. Vamos enfrentar, sim. Não 
aceitamos essa medida abusiva, medida exorbitante 
contra um movimento legítimo, reivindicatório. Ora 
bolas, quem estabelece o preço do meu trabalho sou 
eu! Da mesma forma que um barbeiro estabelece o 
preço do corte de cabelo; da mesma forma que um 
jardineiro estabelece o preço do trabalho em qualquer 
jardim; da mesma forma que um borracheiro estabe-
lece o preço do trabalho dele; que a manicure; que a 
cabeleireira; que o pintor de parede... Por que o mé-
dico não pode estabelecer o preço da sua consulta? 
Por que o médico não pode estabelecer o preço do 
seu trabalho? Por que eu não posso dizer o preço 
da minha cirurgia? Porque a Secretaria de Defesa 
Econômica diz que não e quer multar as entidades 
médicas em R$6 milhões?

Ora, em que Estado vivemos? Que País é este?
Se a Secretaria de Direito Econômico achar que 

nós estamos temerosos, não estamos, não! Já existe 
um movimento na Internet, sem o comando das en-
tidades médicas, um movimento voluntário circulan-
do nos Twitters, nos e-mails, pelos celulares, pelos 
telefones, nas conversas de corredores de hospitais, 
para que paremos de novo. Vamos parar! No dia 17 
de junho, vamos parar. Vamos parar o Brasil de novo. 
E aí? Vão precisar de muita cadeia para prender 160 
mil médicos!

Agora, é interessante: enquanto o Governo, a 
Secretaria de Defesa Econômica está preocupada em 
açoitar médico, esquece de fiscalizar maus empre-
sários, planos de saúde que relutam em dar direitos 
aos procedimentos, aos pacientes e jogam tudo para 
o SUS, sobrecarregam o SUS, que atende os pacien-
tes, mas não repassam o que deveriam repassar para 
o SUS. Os pacientes são atendidos nos politraumas 
dos hospitais tendo plano de saúde, são atendidos 
na urgência pelo SUS, e os planos não repassam. E 
o plano não faz transplante, e o plano reluta em fazer 
hemodiálise, e vários procedimentos, os planos de 
saúde, as operadoras não querem pagar.

A Secretaria de Defesa Econômica não enxer-
ga isso, dando demonstração clara, inequívoca, de 
que lado a Secretaria está. Posso garantir-lhe, Sr. 
Presidente, de que não está com os pacientes, com 
os usuários dos planos de saúde, muito menos com 
os médicos.

Agora, prestem bem atenção. Vou repetir o que 
disse na semana passada: sou um defensor incansável 
do serviço público de saúde. Eu acho que é a grande 
saída. Agora, nós não temos um serviço público de 
saúde capaz de atender universalmente à sociedade 

brasileira. Por isso é que nós precisamos da saúde 
suplementar, que atende quase 25% da população 
brasileira. E aí, com essa decisão, a gente pode criar 
uma situação extremamente conflituosa e difícil para 
esse segmento, para essa fatia de brasileiros que pre-
cisam da saúde suplementar.

Eu lamento profundamente essa decisão equi-
vocada. Espero que haja uma reconsideração da 
decisão. Nós vamos apelar, por via judicial, porque 
nós somos legalistas. As entidades médicas e os 
médicos do Brasil são legalistas; nós não fazemos 
nada ao arrepio da lei. Agora, não abrimos mão um 
milímetro do nosso direito constitucional, da livre ex-
pressão de ir e vir, sem obstáculo e sem medo. Não 
vamos ter medo dos obstáculos, de forma alguma, 
nem das ameaças. Então, é um movimento de pro-
fissionais que sabem o que querem. Vamos para o 
enfrentamento, sem problema.

Por último, Sr. Presidente, eu ouvi o pronuncia-
mento da Senadora Kátia Abreu. Infelizmente não 
houve tempo para aparteá-la. Mas quero dizer aqui 
que existe uma tentativa de vilanizar os ambientalis-
tas. Acho que precisamos exorcizar esse fantasma. 
Existe uma tentativa de vilanizar a floresta, como se, 
de repente, a Floresta Amazônica passasse a ser o 
problema; como se, de repente, a Mata Atlântica pas-
sasse a ser o problema e os nossos biomas fossem o 
grande problema do Brasil. É claro que não! Eu tenho 
orgulho de defender o meio ambiente. Eu tenho or-
gulho da biodiversidade que meu País tem. Eu tenho 
orgulho de morar num País que tem seis biomas. Eu 
tenho orgulho de ser de um país pujante. E eu quero, 
sim, que aumentemos a nossa produção do agronegó-
cio. É claro, quem não quer? Agora, a Senadora Kátia 
Abreu esqueceu um detalhe.

Na década de 1960, existia uma proporção de 
0,49 boi/hectare. Hoje, a proporção é de um boi por 
hectare, e veja que nós temos o maior rebanho do mun-
do. Mesmo assim, essa proporção está baixa, porque 
existem países com o rebanho bem menor do que o 
nosso, em que a proporção é 1,5, 2, 2,5. Portanto, te-
mos como otimizar.

Claro que queremos a reforma do Código Flo-
restal! Queremos. Achamos necessário, mas não da 
forma como estão querendo.

Acho que é preciso discutir, sim, sem afogadilho. 
“Ah, porque está há dez anos na Câmara!”. E qual é o 
problema? Só agora está se agudizando o debate, e 
está lá na Câmara. Não chegou ao Senado. Quando 
chegar ao Senado, o Senado precisará ter o direito 
necessário para discussão exaustiva, até que todas 
as dúvidas sejam dirimidas. Não precisamos ficar com 
essa angústia.
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Precisamos fazer um debate responsável, dando 
ouvidos às informações técnicas e científicas de institui-
ções sérias, como a Embrapa, como o SBPC, como a 
Academia de Ciências, como as universidades, ouvindo 
os movimentos sociais organizados. Precisamos fazer 
essa audição. Precisamos tê-la, deixando de lado os 
fundamentalistas de lado a lado. Não podemos fazer 
um debate com agressões. Não podemos personalizar 
o debate. Não podemos “fulanizar” o debate. Precisa-
mos fazer um debate com responsabilidade, mas não 
é responsabilidade para setor A ou B; um debate com 
responsabilidade para o maior interesse que existe 
nesse processo, que é o interesse nacional.

Queremos um Código Florestal o mais duradouro 
possível, que permaneça atualizado por mais tempo 
possível; que não sejamos precipitados e, ao invés de 
avançar, regredir na legislação ambiental.

E o Brasil é um país de vanguarda em legislação 
ambiental. Não me venham dizer: “Ah, porque os Es-
tados Unidos não têm reserva legal!”, “Na Europa não 
tem”. Claro que não têm! O tempo de tê-las já passou. 
Se a Europa pudesse voltar 500 anos, 1000 anos, com 
a consciência ambiental que o mundo tem hoje, segu-
ramente teria reserva legal. Por isso, o mundo inteiro 
olha para o Brasil, não querendo estabelecer nenhuma 
ingerência, não. É tentando alertar para a responsabili-
dade que nós temos, para não cometermos os mesmos 
equívocos e erros que eles cometeram.

Se a Europa pudesse voltar quinhentos anos, 
Presidente, V. Exª pode ter certeza de que eles teriam 
reserva legal sim. Os Estados Unidos da América não 
podem ser exemplo, eles nunca se preocuparam com 
o meio ambiente, levantaram-se da mesa em Kyoto, 
são os maiores poluidores do planeta. Como é que 
posso enxergar nesse país um exemplo ambiental? 
Claro que não! Eles são exemplo para muitas coisas, 
mas, nesse aspecto, eu não possa lançar mão dos 
exemplos deles. 

Então, acho que esse debate precisa ser dessa 
forma. Eu sou absolutamente democrático, e o Parla-
mento, por essência, é a convivência dos contrários, 
aqui fazemos a arte de transformar o impossível no 
possível através da palavra. Estamos aqui para o de-
bate, desarmados, sem personalizar, respeitando as 
diferenças, tentando acertar, tentando buscar os pon-
tos de convergência. Nós não podemos começar uma 
discussão, um debate, partindo dos pontos divergentes. 
Não. Vamos construir o consenso antes de nos pren-
dermos aos apêndices. 

Faço esta argumentação agora, Presidente, por-
que não tive tempo de fazê-lo anteriormente – não 
por culpa da Senadora, de forma alguma –, o tempo 
já se havia exaurido. Faço agora as correções que 

gostaria de ter feito, expresso a minha opinião e faço 
o contraponto ao discurso da Senadora Kátia Abreu, 
respeitando a posição de S. Exª, mas registrando aqui 
o meu posicionamento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. João Pedro, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Dando sequência à lista de oradores inscritos, 
passamos a palavra ao Senador João Pedro, que dis-
porá do tempo regimental. Em seguida, pela Lideran-
ça, falará o Senador Armando Monteiro, do PTB de 
Pernambuco.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, apresentei, no dia de hoje, 
um voto de aplauso ao Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram), que está ligado ao Ministério da Cultura, e ao 
Instituto Memorial Parintins (Impin), lá no Amazonas.

Esta semana estamos realizando a 9ª Semana 
Nacional de Museus. É uma iniciativa importante na 
história cultural do nosso País refletir sobre semana 
tão especial, e o dia de amanhã é o Dia Internacional 
dos Museus, Sr. Presidente. 

No Brasil, que tem 5.600 municípios, há em tor-
no de três mil museus. No meu Estado, o Amazonas, 
há poucos. São espaços que guardam a memória, a 
cultura de um povo, da nossa história.

Então, Sr. Presidente, quero apresentar este voto 
de aplauso ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), 
vinculado ao Ministério da Cultura, que é o promotor 
da 9ª Semana Nacional de Museus, de 16 a 22 de 
maio de 2011.

A semana é celebrada, anualmente, por dezenas 
de países, e é o maior evento, em âmbito mundial, co-
memorativo ao Dia Internacional dos Museus, que será 
no dia de amanhã, no dia 18 de maio. 

A semana reflete o crescimento e a diversidade 
do povo brasileiro. Museus de pequenas comunidades 
ou de grandes metrópoles de portes e acervo diversi-
ficados fazem parte desta semana, traduzindo a plu-
ralidade de cultura, histórias e povos que habitaram e 
habitam o Brasil.

São 3.025 museus no Brasil e, durante esta se-
mana, 1.009 dessas instituições estarão reunidas em 
torno do tema “Museu e Memória”, realizando 3.080 
eventos, seminários, exposições, oficinas, espetáculos 
musicais de teatro e dança, mesas-redondas, visitas 
guiadas e exibições de filmes.

Sr. Presidente, é esta pauta que o Instituto Me-
morial de Parintins (Impin) está realizando nesta que 
é uma cidade tão importante no Amazonas, lá na flo-
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resta, à margem direita do rio Amazonas. Em torno de 
150 pessoas participaram hoje, lá em Parintins, desse 
evento, discutindo, refletindo não só a cultura da Ama-
zônia, mas a vida na Amazônia, a cultura na Amazônia. 

Parintins realiza, no final de junho, mais um fes-
tival folclórico. Na festa do Boi-Bumbá, na expressão 
dançante refletida nos artistas do Caprichoso, do Boi-
-Bumbá Garantido, é realizada essa magnífica festa, 
Sr. Presidente.

Quero me congratular com essa iniciativa do 
Impin, que faz parte dessa agenda nacional, que está 
refletindo na Semana Nacional dos Museus, mais o 
dia 18 de maio, que é o Dia Internacional do Museu. 

Como é importante você discutir e refletir a me-
mória, as organizações da sociedade! Penso que o 
Brasil faz, nesses últimos anos, uma autocrítica, no 
sentido de trabalhar a importância cultural desses 
espaços que guardam a memória do povo brasileiro, 
dos negros, dos povos indígenas, dos ribeirinhos, dos 
artistas, das danças afro-brasileiras.

Enfim, Sr. Presidente, quero, neste pronuncia-
mento, rápido, registrar, com muita alegria, a Semana 
de Museus, que o Brasil está realizando em dezenas, 
em centenas de Municípios brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Pela ordem, Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– É uma comunicação rápida.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – O próximo a falar é o Senador Amando Montei-
ro, pela Liderança.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Eu aguardo, Sr. Presidente!

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Não, por favor!

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, cumpro, neste momento, uma 
das mais dolorosas atribuições da vida pública, que é 
homenagear um amigo que nos deixou.

Recebi, comovido, a notícia do falecimento do Dr. 
Eraldo Bulhões, natural do Município de Santana do 
Ipanema, em Alagoas. Advogado militante, Procurador-
-Geral do Estado e professor, teve uma trajetória de vida 
pessoal e profissional que deve servir, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, de exemplo para as futuras gerações. 

Por onde andou, Eraldo Bulhões deixou lições de 
otimismo e de solidariedade. O traço marcante de sua 
personalidade era a disposição de sempre ajudar os 
mais desfavorecidos. Com esse espírito, lutou e conse-
guiu criar e organizar a Defensoria Pública de Alagoas.

No campo da educação, Sr. Presidente, contri-
buiu, em sua terra natal, Santana do Ipanema, com o 
Ginásio Santana, do qual foi aluno, professor e diretor, 
sem receber remuneração. Também presidiu a União 
dos Estudantes de Santana do Ipanema.

Advogado militante, grande orador, foi Procurador 
do Estado de Alagoas, função de que se orgulhava e à 
qual dedicou seus melhores dias. Com seu trabalho e 
seu espírito conciliador, foi um dos fundadores e Pre-
sidente da Associação dos Procuradores de Alagoas. 
Presidiu, também, a Associação Nacional dos Procu-
radores de Estado.

Tive, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o grato 
privilégio de ser seu aluno no curso de Direito da Uni-
versidade Federal de Alagoas. Tenho, sinceramente, 
muito orgulho disso. Lembro-me do seu entusiasmo 
com o magistério, que nos contagiava e estimulava a 
ler e a estudar.

Eu expresso, Sr. Presidente, portanto, nesta rápida 
intervenção, ao Senado Federal e ao povo de Alagoas, 
o meu reconhecimento pelo bem que o Dr. Eraldo Bu-
lhões fez ao nosso pequeno Estado e pelas lições de 
sabedoria, de lealdade e de dignidade que nos deixou.

Alagoas perde um homem honrado – merecedor 
do nosso respeito – e sua família, Sr. Presidente, perde 
o pai dedicado, o irmão solidário, o marido zeloso. É, 
realmente, uma dolorosa ausência.

Despeço-me saudoso, portanto, nesta hora, de 
um amigo que sempre admirei e com quem eu gostaria, 
sinceramente, de ter convivido mais, mas sou, Sr. Pre-
sidente e Srs. Senadores, agradecido ao destino, que 
me concedeu o privilégio de conhecer Eraldo Bulhões. 

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Pois não, Senador Renan Calheiros.
Convido o Senador Armando Monteiro para ocu-

par a tribuna no horário de liderança, pelo PTB. 
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna, nesta noite, 
para fazer um registro que considero importante para 
o nosso País, expressando as minhas congratulações 
ao Governo, especialmente à Presidente Dilma, pela 
instalação, no último dia 11, da Câmara de Políticas de 
Gestão, Desempenho e Competitividade, que será, sem 
nenhuma dúvida, um instrumento fundamental para a 
modernização da gestão pública no Brasil. 

Como é sabido, esse Conselho será formado com 
a participação de representantes do setor privado e es-
tará diretamente vinculado ao Conselho de Governo, o 
que significa dizer que será um instrumento de asses-
soramento direto à Senhora Presidenta da República.
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Quero destacar a qualificada presença de qua-
tro grandes empresários, eu diria que ícones do setor 
privado nacional, que são, todos eles, detentores de 
experiência e de uma trajetória muito bem sucedida 
no setor privado, especialmente nessa área de ges-
tão. Essa Câmara será presidida por Jorge Gerdau 
Johannpeter e contará, ainda, com a participação de 
Abílio Diniz, Antonio Maciel Neto e o ex-presidente da 
Petrobras, Henri Philippe Reichstul, que também tem 
uma grande experiência na área de gestão.

Quero destacar que no Brasil, especialmente, 
buscar uma maior qualidade do gasto público, a efi-
cientização do gasto público, é algo que se impõe. A 
Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, tem tra-
duzido bem essa ideia do que é a eficiência no setor 
público quando diz que é necessário fazer mais com 
menos, sobretudo sabendo que o nosso País tem 
imensas demandas e ainda convive com um passivo 
na área social, que todos nós conhecemos.

Portanto, o compromisso de bem aplicar o recur-
so, de zelar para que o gasto público tenha boa quali-
dade é algo fundamental e nada melhor do que trazer 
para o Governo a experiência de empresários como 
Jorge Gerdau, que já vem, há algum tempo, liderando 
iniciativas que apontam exatamente para a melhoria 
da gestão pública no Brasil.

Há dez Estados na nossa Federação que já con-
tam com tecnologias de gestão que foram dissemina-
das pelo Movimento Brasil Competitivo, capitaneado 
pelo empresário Jorge Gerdau. Portanto, recebe agora 
o Governo Federal o aporte dessa experiência fantás-
tica, que tem sido tão exitosa nos Estados e que tem 
se traduzido em ganhos extraordinários para a admi-
nistração pública.

Quero destacar que, no meu Estado, em Per-
nambuco, o Governador Eduardo Campos, desde o 
início da sua gestão, incorporou esses conceitos de 
gestão e pôde estabelecer, através de convênio, uma 
parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento 
de Gestão, o INDG, e ainda com o Movimento Brasil 
Competitivo, o que permitiu que Pernambuco pudesse 
desenvolver um novo modelo de gestão pública, com 
uma revisão dos processos de gestão e com ganhos 
de eficiência e de produtividade que podem muito bem 
ser evidenciados hoje, e que se traduziram numa re-
dução de gastos de custeio e, consequentemente, na 
ampliação da capacidade de investimento do Estado, 
que vem podendo, inclusive, ampliar a sua participa-
ção em investimentos muito importantes e de caráter 
reprodutivo no nosso Estado, sobretudo ligados à área 
de políticas públicas essenciais e também à nossa in-
fraestrutura física.

Então, eu gostaria de saudar essa tão oportu-
na iniciativa do Governo da Presidente Dilma e estou 
certo de que essa Câmara de Políticas de Gestão, 
Desempenho e Competitividade vai representar um 
marco muito importante na gestão pública brasileira.

Quero destacar, também, nesta oportunidade, 
que o empresário Jorge Gerdau é um brasileiro que 
tem se notabilizado pela sua extraordinária capacidade 
de poder doar-se a algumas causas que representam, 
que tocam os interesses da comunidade e do País 
mais amplamente. Não é um empresário que apenas 
se atém aos seus próprios interesses, mas que tem 
a consciência de que o Brasil precisa, especialmente 
no setor público, elevar os seus níveis de produtivi-
dade, para que alcance, efetivamente, os patamares 
de prosperidade, sobretudo na perspectiva de melhor 
utilização dos recursos públicos.

Na dimensão do tamanho do gasto público hoje, 
no Brasil, e no momento em que ainda se tenta en-
contrar novas fontes de financiamento para suportar a 
expansão desses gastos em áreas críticas, como, por 
exemplo, a saúde pública, é mais do que nunca neces-
sário responder a essa pressão que tem determinado, 
inclusive, uma contínua elevação da carga tributária no 
Brasil, a qual, nos últimos anos, nos últimos 14 anos, 
cresceu em dez pontos percentuais do PIB, ou seja, 
R$400 bilhões têm sido extraídos adicionalmente da 
sociedade para fazer face a essa pressão crescente 
do gasto público no Brasil, que cresce muito acima da 
expansão do produto. 

Quero deixar consignada, então, essa necessi-
dade de que o Brasil invista em tecnologia de gestão, 
para combatermos o desperdício, para eficientizarmos 
o gasto. Isso é condição para que essa pressão pela 
elevação da carga tributária não se dê de forma tão 
acentuada como nos últimos anos. 

Lembro, ainda, que o Brasil vive um bônus demo-
gráfico e que o financiamento da Previdência Pública, 
na perspectiva dos próximos 20 ou 25 anos, vai-nos 
colocar uma pressão adicional sobre os gastos públi-
cos, na medida em que, com o envelhecimento da po-
pulação, teremos fatalmente uma maior necessidade 
de cobrir a expansão dos benefícios previdenciários. 
Portanto, se não adotarmos padrões mais eficientes 
de gestão, o Brasil estará condenado, tendo em vista 
a estrutura e a rigidez dos gastos, a não ter capacida-
de de investimento no Estado brasileiro para atender 
as demandas que são absolutamente impostergáveis 
na área de financiamento da infraestrutura, de que o 
Brasil é tão carente atualmente.

Quero também, nesta noite, registrar, aqui, que 
participamos hoje de um seminário promovido pelo 
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Conselho Federal da OAB que, em muito boa hora, 
discute a questão da reforma tributária no Brasil. 

Todos nós sabemos, meu caro Senador Welling-
ton Dias, que há muitos anos o Brasil ensaia uma re-
forma tributária.

Quando cheguei ao Congresso Nacional, na con-
dição de Deputado, em 1998, trazia o compromisso 
de me engajar firmemente nessa cruzada da reforma 
tributária. Decorridos treze anos, convivemos com a 
frustração de o Brasil ter uma agenda de reformas que 
não conseguiu concluir, e a reforma tributária é parte 
central dessa agenda. 

Com satisfação, constatamos que a sociedade 
começa a se mobilizar, e que a OAB, com o prestígio 
institucional e com a sua força, promove um seminário 
e recebe autoridades, técnicos e parlamentares, para 
discutirem esse tema, que é de grande importância 
para o País. 

Estamos, nesse momento, na expectativa de re-
ceber o projeto do Governo Federal que, ao que tudo 
indica, chegará ao Congresso Nacional em junho. 

Temos a informação de que o Governo revela 
pouca ambição nesse projeto. Ou seja, teremos uma 
proposta que, ao que tudo indica, vai se cingir apenas 
a alguns aspectos do sistema tributário nacional. 

Nomeadamente, serão quatro os temas que es-
tarão contemplados na proposta do Governo. Primeiro, 
propor-se-á um disciplinamento das alíquotas interes-
taduais do ICMS como condição para poder atenuar 
as distorções que são hoje evidenciadas, sobretudo no 
contexto das relações inter-regionais. O segundo eixo 
diz respeito à necessidade de desonerar dos tributos 
federais os investimentos e as exportações. O Brasil 
é um dos últimos países do mundo que ainda se dá 
ao luxo de tributar os investimentos e de ainda one-
rar as exportações e, paradoxalmente, incentivamos 
as importações. Há um conjunto de incentivos fiscais 
hoje que são oferecidos ao produto importado, o que 
tem acontecido em detrimento da produção nacional, 
sacrificando os empregos do País na área industrial. 
O setor exportador ainda convive com uma realidade, 
que temos que lamentar, que são créditos tributários 
que o setor carrega e que não consegue realizar, o que 
representa custos para o setor exportador. 

Então, o Brasil precisa promover, de forma defi-
nitiva, a desoneração das exportações e dos investi-
mentos. Dos investimentos porque ninguém pode se 
dar ao luxo de elevar o custo dos investimentos. E, no 
Brasil, lamentavelmente, ainda convivemos com essa 
realidade: tributamos os investimentos. Uma planta, por 
exemplo, de qualquer setor intensivo de capital – papel 
e celulose, siderurgia –, se ela for instalada no Chile, 
por exemplo, ela tem um custo de investimento de 15 

a 18% mais baixo que no Brasil. Porque lá, os impos-
tos, quando adquirimos máquinas, são diferidos, mas, 
no Brasil, nós ainda nos damos ao luxo de tributar por 
antecipação o investimento. Esse será seguramente 
um dos pontos que, espero, a proposta do Governo 
venha verdadeiramente a contemplar. 

O terceiro deles é a desoneração da folha de pa-
gamentos. Está na hora de reduzirmos os encargos 
que incidem sobre a folha de pagamento. Isso inclusive 
justifica ainda a existência no mercado de trabalho no 
Brasil de 45% do contingente da nossa mão de obra 
que ainda trabalham na informalidade, exatamente por 
que tributamos o emprego formal, o que significa um 
incentivo para a contratação informal. Eu espero que, 
nessa proposta, tenhamos o início de um processo de 
desoneração da folha de pagamentos que, ao que tudo 
indica, virá com a redução da contribuição patronal do 
INSS, que será reduzida de 20 para 14%.

Mas precisamos estar atentos, meu caro Senador 
Jayme Campos, porque, ao que parece, essa medida 
de desoneração será acompanhada de uma proposta 
para compensar essa perda, criando um imposto que 
vai incidir sobre o faturamento de alguns setores, ain-
da que de forma seletiva. 

Então, precisamos estar atentos para que essa 
compensação, que o Governo Federal espera obter, 
não venha produzir distorções no próprio ambiente 
econômico, o que normalmente acontece quando se 
cria um tributo sobre o faturamento. 

E, finalmente, o último eixo dessa proposta de 
reforma tributária, que é a atualização do regime sim-
plificado de tributação, que favorece as micros e pe-
quenas empresas. Os limites atuais estão congelados 
Senador Renan, há seis anos e, temos uma inflação 
nesse período, segundo os índices oficiais, de, no míni-
mo, 30%. O que significa dizer que as empresas estão 
sendo expulsas do Simples, não por que estejam cres-
cendo verdadeiramente, mas pelo efeito inflacionário 
sobre suas receitas nesse período. Então, é urgente 
atualizar os limites de enquadramento do Simples, 
para evitar que um grande número de empresas se-
jam hoje penalizadas. 

De outro modo, ao que parece, a receita de ex-
portação das pequenas empresas será desconsiderada 
dessa base. Veja com que paradoxo convivemos: de-
sejamos ampliar a base exportadora, ou seja, ampliar 
o número de empresas que exporta, porque, no Brasil, 
esse número ainda é muito pequeno. Menos de 20 mil 
empresas, apenas, exportam. No entanto, a pequena 
empresa, quando exporta, é penalizada, porque a re-
ceita de exportação é considerada dentro dos limites 
atualmente fixados no regime simplificado de tributação. 
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Então, espero que a proposta do Governo venha 
corrigir essa distorção, de modo que o ambiente de 
operação das pequenas empresas seja estimulador 
dessa energia empreendedora que o povo brasilei-
ro tem e que a tem demonstrado, especialmente nos 
períodos de maior instabilidade econômica, quando 
muitos puderam, de alguma maneira, sobreviver a um 
período de instabilidade que, durante muito tempo, 
marcou a vida do País.

Quero, ao final, registrar aqui a minha compre-
ensão de que o Brasil tem de, efetivamente, concluir 
essa agenda.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Permita-
-me um aparte?

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Por 
favor, com muita satisfação, recebo o aparte de V. Exª.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Primeiro, 
Senador Armando Monteiro, quero parabenizar V. Exª 
pela forma didática com que nos dá o tom em relação 
à reforma tributária. Por coincidência, hoje, na Comis-
são de Desenvolvimento Regional, na Subcomissão 
de Desenvolvimento do Nordeste, tivemos aqui, hoje, 
um momento importante com os Secretários de Fa-
zenda e os Secretários de Planejamento dos Estados 
do Nordeste. E um dos pontos tratados na pauta de 
prioridades – além de nos cobrarem um entendimento 
para a votação do pré-sal, tanto que, conversava, há 
pouco, com nosso Líder Renan Calheiros, do PMDB, 
nosso Líder Inácio Arruda e todas as lideranças para 
tratarmos desse tema – e de um conjunto de outras 
medidas, a necessidade da reforma tributária. Qual é 
o alerta que vem do Nordeste e que repercute também 
no Norte? Por exemplo, é desejável que se tenha de 
uma reforma capaz de evitar a chamada guerra fis-
cal. Agora, não podemos deixar de compreender que 
essas regiões utilizem esse instrumento hoje para o 
desenvolvimento. Portanto, não podemos permitir uma 
reforma dessa sem que a gente tenha, como o tinha 
lá atrás, o Fundo de Desenvolvimento Regional, para 
que se tenha um instrumento que volte a garantir as 
condições de apoio a essas regiões. Além disso, coloca-
-se como urgente tratarmos da questão do comércio 
eletrônico. O comércio eletrônico, além de gerar uma 
evasão de divisas de Estados e Municípios, das regiões 
menos industrializadas, além disso, coloca um proble-
ma para as empresas dessas regiões. Em 2005, eles 
explicavam hoje, eram US$1,5 bilhão o movimento do 
comércio eletrônico; hoje, ultrapassa a US$9 bilhões 
de dólares! Então, quero parabenizar V. Exª. Acho que 
exonerar a folha, simplificar e garantir as condições de 
apoio as micros e pequenas empresas, condições de 
gerar empregos, com esses cuidados, com certeza, 

terá todo o nosso apoio e vamos estar juntos nessa 
luta. Muito obrigado.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Agradeço o aparte a V. Exª, e concedo, com muita sa-
tisfação, o aparte ao Senador Jayme Campos.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Preza-
do Senador Armando Monteiro, V. Exª vem tratar de um 
assunto bastante pertinente, sobretudo nesse momento. 
O que dá para perceber que não há uma boa vontade 
de o Governo Federal discutir uma reforma tributária 
que nos permita, com certeza, a desoneração desse 
peso que o setor produtivo vem pagando. V. Exª toca 
em vários assuntos, sobretudo o da Previdência Social, 
com relação ao envelhecimento, pois, daqui a pouco 
alguém vai ter de pagar a conta e, por isso, tem-se que 
tomar algumas providências. Inclusive, por sinal, V. Exª 
já é suplente em nossa Comissão e, amanhã, estará o 
Ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, 
para discutirmos até o futuro da Previdência Social do 
Brasil, e as diretrizes, pelo menos nos próximos dois 
anos, sobre o que se pretende fazer. Caso contrário, 
o que se percebe é que a tendência é ficar, no futuro, 
literalmente quebrada e falida, como já o é há muito 
tempo. Todavia, Senador Armando, o que é mais im-
portante, é que estamos perdendo a competitividade. 
Vou dar dois exemplos claros aqui. O minério brasileiro 
vai à China, vai à Turquia e a outros países. Todavia, 
hoje, o parque de máquinas, ou seja, as máquinas, eu 
posso afiançar com muita certeza que pelo menos 30% 
do mercado de máquinas está vindo da China, sendo 
comercializadas no Brasil por no máximo 60% do preço 
de uma máquina que tenha o mesmo motor, que tenha 
o mesmo CV. Por quê? Ninguém aguenta mais pagar 
imposto no Brasil. Há poucos dias, a minha empresa 
adquiriu algumas máquinas. As máquinas produzidas 
no Brasil custavam algo em torno de R$360 mil. Eu 
comprei algumas máquinas chinesas e essa mesma 
máquina custou R$ 200 mil. Então, estamos perden-
do a competitividade. Fui procurado por um grupo de 
empresários, brasileiros, por sinal. Um deles tem uma 
indústria, uma fábrica, em Recife, Pernambuco. Ele 
produz garrafas pet em Pernambuco, Goiás e Mato 
Grosso. Ele me disse: Senador Jayme Campos, está 
sendo inviabilizado, nós geramos mais de 20 mil em-
pregos no Brasil. Entretanto, o Paraguai agora, diante 
do acordo que foi feito entre o Governo brasileiro e o 
governo paraguaio no MERCOSUL, já abocanhou 30% 
ou 40% do mercado. Por quê? Eles estão entrando no 
mercado nacional com 30% a menos do que estamos 
produzindo aqui. Ou seja, vendendo mais barato. Es-
tamos deixando de gerar empregos e divisas para o 
País, naturalmente, em termos de tributos recolhidos, 
porque, no Brasil, lamentavelmente, a carga tributária é 
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excessiva. Nós estamos perdendo o poder de compe-
titividade em todas as áreas. O bom é que V. Exª sabe 
disso, porque representa esse segmento com muita 
excelência, até porque foi presidente da CNI, conhe-
ço o seu trabalho operoso e competente. Então, algo 
tem de ser feito, Senador Armando, caso contrário o 
nosso parque industrial, as nossas indústrias vão fi-
car daqui a pouco sem condições de competir diante 
desse excesso de carga tributária que pesa sobre o 
setor produtivo e industrial deste País. Portanto, cum-
primento V. Exª, que ergue em boa hora essa sua voz. 
Voz que, com certeza, será ouvida pelas autoridades 
do Poder Executivo, para que possamos tomar algu-
mas providências, mas, acima de tudo, discutirmos 
rapidamente uma nova reforma tributária que permita 
sermos competitivos em nível internacional. Parabéns, 
Senador Armando Monteiro.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Agradeço, meu caro Senador Jayme Campos, pelo 
seu aparte, que enriquece o nosso pronunciamento. 

Para concluir, meu caro Presidente, gostaria de 
registrar que os dois pontos aqui trazidos nos apar-
tes dos Senadores Wellington Dias e Jayme Campos 
correspondem a duas dimensões muito importantes 
dessa discussão da reforma tributária.

No caso da questão da guerra fiscal, que foi re-
ferida pelo Senador Wellington, é importante registrar 
que esse modelo se esgotou em si mesmo. Na reali-
dade, os Estados, especialmente os da minha região 
Nordeste e os do Centro-Oeste, foram obrigados, por 
assim dizer, a utilizar os instrumentos da chamada guer-
ra fiscal para comprar empregos; atrair investimentos 
para gerar empregos. Por quê? Porque os instrumentos 
anteriores, que estavam calcados em renúncia fiscal da 
União, incentivos no âmbito Federal, foram se tornando 
cada vez menos significativos, para justificar a decisão 
de investimento nessas regiões. Mas esse modelo está 
esgotado. Por isso, é necessário, como bem lembrou 
o Senador Wellington, conceber uma política nacional 
de desenvolvimento regional calcada no fortalecimento 
dos fundos de desenvolvimento regional e, ainda, de 
alguns instrumentos de política industrial.

Meu caro Senador Wellington, eu apresentei um 
requerimento na Comissão, lembrando que estamos 
discutindo neste momento a nova política industrial, a 
chamada PDP. E eu pergunto: ela incorpora a visão de 
desenvolvimento regional? Há alguma proposta que 
diferencie alguns instrumentos de política industrial, 
para tornar as regiões mais atrativas, sobretudo aque-
las que têm ainda o menor desenvolvimento relativo? 
Então, está na hora de nos mobilizarmos para recriar 
instrumentos que propiciem a substituição da velha 
guerra fiscal que está sendo feita com a conta dos Es-

tados mais pobres, para que o Brasil possa corrigir os 
desníveis regionais que, infelizmente, ameaçam até o 
nosso projeto de Nação.

Na dimensão da competitividade, que eu não que-
ria perder, da intervenção do Senador Jayme Campos,...

(Interrupção do som.)

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – ... 
eu queria dizer que vivemos no Brasil, hoje, o risco de 
um processo de desindustrialização. Há uma combi-
nação perversa, hoje, primeiro dos chamados preços 
macroeconômicos, que estão fora do lugar, câmbio e 
juros, valorização cambial com juros elevadíssimos; 
de outro modo, estrutura tributária inadequada, custos 
logísticos muito altos, o chamado custo Brasil. Então, 
há uma combinação de elementos que hoje desfavo-
recem a competitividade do produto nacional.

Está na hora de o Brasil discutir uma agenda pró-
-competitividade, e uma agenda pró-competitividade 
passa pelo redesenho do sistema tributário nacional, 
na perspectiva de desonerar de forma inteligente os 
setores produtivos.

Ao final, agradecendo a oportunidade e a tole-
rância do Presidente da Mesa, eu queria, em última 
instância, dizer que o tempo político tem que se ajus-
tar às pressões do tempo econômico. Às vezes, aqui 
no debate no Senado, tenho a impressão de que nós 
imaginamos que temos um tempo infinito para poder 
proceder a essa coisa. No entanto, a pressão do tem-
po econômico está colocada no mundo, o acirramento 
da competição em escala global. Se o Brasil não tiver 
pressa, pode perder efetivamente posições no comér-
cio internacional.

Muito obrigado a todos.

Durante o discurso do Sr. Armando Mon-
teiro, o Sr. Paulo Davim, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Obrigado, Senador Armando Monteiro. É um 
tema instigante o da Reforma Tributária, porque com-
porta a dimensão do projeto nacional. 

Antes de passar a palavra ao próximo orador 
inscrito, Deputado Wellington Dias...

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Senador, não é?

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Senador. Mas ele não se importa. Pode ser 
Deputado, Vereador, Senador, ele é um Parlamentar 
do Brasil.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, eu queria falar pela ordem rapidamente, 
antes do uso da palavra pelo Senador Wellington.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Antes do Senador Wellington, vou ler aqui os 
ofícios e darei a palavra a V. Exª pela ordem.

A Presidência recebeu os seguintes Ofícios com 
indicações de nomes para compor o Conselho Nacio-
nal de Justiça, em conformidade com o disposto no 
art. 103-B da Constituição Federal:

– Ofício nº S/15, de 2011 (nº 57/2011, na origem), da 
Ordem dos Advogados do Brasil, indicando o Sr. 
Jefferson Luis Kravchychyn;

– Ofício nº S/16, de 2011 (nº 57/2011, na origem), da 
Ordem dos Advogados do Brasil, indicando o Sr. 
Jorge Hélio Chaves de Oliveira;

– Ofício nº S/17, de 2011 (nº 384/2011, na origem), 
do Superior Tribunal de Justiça, indicando o Juiz 
Federal Silvio Luís Ferreira da Rocha;

– Ofício nº S/18, de 2011 (nº 725/2011, na origem), 
do Tribunal Superior do Trabalho, indicando o 
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula;

– Ofício nº S/19, de 2011 (nº 725/2011, na origem), 
do Tribunal Superior do Trabalho, indicando o 
Juiz Ney José de Freitas;

– Ofício nº S/20, de 2011 (nº 725/2011, na origem), 
do Tribunal Superior do Trabalho, indicando o Juiz 
do Trabalho José Lúcio Munhoz;

– Ofício nº S/21, de 2011 (nºs 102 e 107/2011, na 
origem), das Lideranças do PPS e do PSDB, in-
dicando para recondução o Sr. Marcelo da Costa 
Pinto Neves pelo Senado Federal; e

– Ofício nº S/22, de 2011 (s/nº, na origem), das Lide-
ranças do PMDB, PT, PTB, PP, PR, PDT, PSB e 
PRB, indicando o Sr. Bruno Dantas Nascimento 
pelo Senado Federal.

São os seguintes os ofícios:
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16950 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011319ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16951 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL320



16952 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011321ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16953 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL322



16954 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011323ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16955 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL324



16956 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011325ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16957 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL326



16958 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011327ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16959 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL328



16960 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011329ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16961 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL330



16962 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011331ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16963 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL332



16964 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011333ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16965 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL334



16966 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011335ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16967 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL336



16968 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011337ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16969 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL338



16970 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011339ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16971 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL340



16972 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011341ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16973 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL342



16974 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011343ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16975 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL344



16976 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011345ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16977 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL346



16978 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011347ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16979 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL348



16980 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011349ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16981 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL350



16982 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011351ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16983 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL352



16984 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011353ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16985 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL354



16986 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011355ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16987 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL356



16988 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011357ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16989 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL358



16990 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011359ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16991 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL360



16992 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011361ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16993 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL362



16994 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011363ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16995 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL364



16996 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011365ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16997 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL366



16998 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011367ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 16999 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL368



17000 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011369ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17001 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL370



17002 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011371ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17003 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL372



17004 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011373ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17005 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL374



17006 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011375ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17007 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL376



17008 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011377ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17009 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL378



17010 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011379ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17011 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL380



17012 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011381ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17013 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL382



17014 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011383ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17015 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL384



17016 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011385ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17017 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL386



17018 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011387ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17019 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL388



17020 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011389ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17021 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL390



17022 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011391ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17023 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL392



17024 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011393ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17025 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL394



17026 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011395ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17027 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL396



17028 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011397ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17029 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL398



17030 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011399ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17031 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL400



17032 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011401ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17033 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL402



17034 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011403ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17035 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL404



17036 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011405ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17037 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL406



17038 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011407ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17039 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL408



17040 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011409ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17041 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL410



17042 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu ainda os seguintes ofí-
cios com indicações de nomes para compor o Conse-
lho Nacional do Ministério Público, em conformidade 
com o disposto no art. 130-A, da Constituição Federal:

– Ofício-nº S/23, de 2011 (nº 58, de 2011 na origem), 
da Ordem dos Advogados do Brasil, indicando o 
Sr. Almino Afonso Fernandes;

– Ofício nº S/24, de 2011 (nº 58/2011, na origem), da 
Ordem dos Advogados do Brasil, indicando o Sr. 
Adilson Gurgel de Castro;

– Ofício nº S/25, de 2011 (nº 491/2011, na origem), 
da Procuradoria-Geral da República, indicando 
o Subprocurador-Geral do Trabalho Jeferson 
Luiz Pereira Coelho, pelo Ministério Público do 
Trabalho;

– Ofício nº S/26, de 2011 (nº 491/2011, na origem), 
da Procuradoria-Geral da República, indicando 

a Procuradora Maria Ester Henriques Tavares, 
pelo Ministério Público Militar;

– Ofício nº S/27, de 2011 (nº 491/2011, na origem), 
da Procuradoria-Geral da República, indicando o 
Promotor de Justiça Tito Souza do Amaral, pelo 
Ministério Público do Estado de Goiás;

– Ofício nº S/28, de 2011 (nº 491/2011, na origem), 
da Procuradoria-Geral da República, indicando o 
Procurador de Justiça Jarbas Soares Júnior, pelo 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

– Ofício nº S/29, de 2011 (nº 491/2011, na origem), 
da Procuradoria-Geral da República, indicando 
o Procurador de Justiça Alessandro Tramujas 
Assad, pelo Ministério Público do Estado de 
Roraima; e

– Ofício nº S/30, de 2011 (nº 384/2011, na origem), do 
Superior Tribunal de Justiça, indicando o Desem-
bargador Federal José Lázaro Alfredo Guimarães.

São os seguintes os Ofícios

411ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17043 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL412



17044 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011413ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17045 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL414



17046 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011415ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17047 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL416



17048 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011417ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17049 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL418



17050 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011419ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17051 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL420



17052 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011421ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17053 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL422



17054 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011423ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17055 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL424



17056 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011425ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17057 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL426



17058 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011427ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17059 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL428



17060 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011429ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17061 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL430



17062 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011431ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17063 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL432



17064 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011433ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17065 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL434



17066 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011435ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17067 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL436



17068 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011437ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17069 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL438



17070 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011439ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17071 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL440



17072 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011441ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17073 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL442



17074 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011443ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17075 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL444



17076 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011445ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17077 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL446



17078 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011447ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17079 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL448



17080 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011449ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17081 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL450



17082 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011451ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17083 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL452



17084 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011453ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17085 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL454



17086 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011455ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17087 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL456



17088 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011457ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17089 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL458



17090 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011459ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17091 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL460



17092 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011461ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17093 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL462



17094 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011463ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17095 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL464



17096 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011465ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17097 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL466



17098 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011467ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17099 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL468



17100 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011469ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17101 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL470



17102 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011471ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17103 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL472



17104 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011473ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17105 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL474



17106 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011475ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17107 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL476



17108 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011477ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17109 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL478



17110 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011479ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17111 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL480



17112 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011481ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17113 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL482



17114 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011483ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17115 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL484



17116 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011485ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17117 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL486



17118 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011487ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17119 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL488



17120 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011489ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17121 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL490



17122 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011491ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17123 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL492



17124 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011493ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17125 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL494



17126 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011495ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17127 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL496



17128 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011497ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17129 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL498



17130 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011499ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 17131 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL500



17132 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011501ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é um 
minuto só, apenas para comunicar à Casa que amanhã 
teremos a honra e a satisfação de receber o Ministro 
Garibaldi Alves. Vamos tratar do futuro da Previdência 
Social, e imagino que é muito importante, até porque 
estamos muito preocupados com a questão da Previ-
dência Social neste País.

Dessa maneira, será uma honra receber o Minis-
tro Garibaldi Alves, e gostaria de convidar V. Exªs para 
que estejam conosco lá, até mesmo tendo a oportu-
nidade de fazermos algumas indagações ao Ministro 
em relação à Previdência Social do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – A Presidência reitera o convite do Senador 
Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado Federal, para que todos os Sena-
dores e Senadoras estejam presentes ao depoimento 
do Senador e Ministro da Previdência, Garibaldi Alves.

Com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu quero aqui neste final de sessão 
dizer a V. Exª que hoje tivemos um dia de intenso tra-
balho nesta Casa. Primeiro, destaco a Comissão de 
Assuntos Sociais, presidida aqui pelo nosso Senador 
Jayme Campos.

Tivemos, na subcomissão que trata de políticas 
relativas ao álcool, crack e outras drogas, a presença 
de representantes da Organização Mundial de Saúde 
e do Unodc, da ONU, que tem um escritório no Brasil. 
Na oportunidade, tivemos um conjunto de informações 
sobre esse tema, sobre experiências do mundo rela-
cionadas a ele. 

Há um lado importante desse evento que gosta-
ria de destacar. Primeiro, o fato de que as entidades 
internacionais reconhecem uma redução na produção 
de drogas como maconha e cocaína e, de outro lado, 
o crescimento de drogas derivadas, como crack, oxi 
e outras drogas mais baratas, que se espalham pelo 
mundo inteiro e chegam também ao Brasil. Tivemos 
ainda a informação de que estão avançados estudos 
sobre vacinas que levam à condição de tratamento. 
Esses dois exemplos, de um lado, nos animam e, de 
outro, nos preocupam, porque se relacionam à fatia da 
população menos protegida. 

Nesta oportunidade, queria também destacar o 
trabalho da Comissão de Desenvolvimento Regional, 
em que tivemos dois momentos. Inicialmente, tivemos 
a presença do Dr. Elvio Gaspar, Diretor de Desenvol-
vimento Social do BNDES, que fez uma apresentação 
do Programa de Desenvolvimento. Isso nos animou em 
razão de dois aspectos. Primeiro: o BNDES ampliou 
investimentos na região Nordeste. Ou seja, lá atrás, 
ainda no início do governo do Presidente Lula, eram 
investidos no Nordeste, ao ano, algo em torno de 8% 
da fatia dos investimentos em todas as áreas do BN-
DES. Agora, no ano de 2010, o BNDES alcançou um 
patamar entre 14% e 15% dos investimentos do Bra-
sil nessa região. Ainda é pouco? Considero que sim, 
e fiquei feliz ao constatar que o próprio BNDES reco-
nhece que pode muito mais, mas tivemos uma amplia-
ção: alcançamos aproximadamente 14%, que é o PIB 
daquela região, ou seja, tivemos de investimento pelo 
menos a contribuição do Nordeste com o PIB brasileiro.

Qual foi a pactuação feita na Comissão? O Presi-
dente Luciano Coutinho e sua equipe planejam, nesta 
década, alcançar uma meta importante, que é garan-
tir 28% dos investimentos do Brasil naquela região. A 
que somos desafiados? Primeiro, a ter uma estrutura 
mais preparada na área pública e, ao mesmo tempo, 
a ter bons projetos no setor privado. Muitas vezes, os 
investimentos não ocorrem exatamente porque ainda 
são projetos feitos com baixa qualidade.

Destaco outro ponto importante na área social: o 
crescimento de pequenos projetos. O Cartão BNDES 
se espalha por todos os Estados do Nordeste, ou seja, 
há um crescimento muito grande. Ao mesmo tempo, 
destaco que, a cada ano, nos leilões, nas concorrên-
cias e nos editais, amplia-se a participação de proje-
tos de pequenas organizações, pequenas empresas.

Cito o exemplo do Piauí. Em um edital de R$5,5 
milhões, para selecionar 46 projetos, concorreram 305 
projetos. O que isso revela? A necessidade de ampliar-
mos a fatia de recursos nessas áreas. A ideia, iniciada 
pelo governo do Presidente Lula e que prossegue no 
Governo da Presidente Dilma, é que possamos ter 
arranjos produtivos planejados em áreas em que te-
mos fortes investimentos – onde há uma hidrelétrica, 
uma ferrovia, a obra de um porto ou de um projeto de 
irrigação, para citar alguns exemplos –, e ali planejar 
e trabalhar com Estados e municípios, inclusive com 
o apoio, na elaboração de projetos, do BNDES, com 
esses incentivos e uma fonte de recurso de alguma 
forma subsidiada, para financiar as alternativas de 
geração de negócios, de geração de emprego e ren-
da nessas áreas.
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Portanto, foi um encontro muito importante da 
Comissão. E isso nos remete a grandes responsabili-
dades no Nordeste.

À tarde, houve a reunião preparatória para um 
evento da Comissão de Desenvolvimento Regional que 
realizaremos em Maceió, na próxima segunda-feira, 
inclusive com a presença do nosso Presidente, o Se-
nador Benedito de Lira, com o apoio do Governador 
Teotônio Vilela e da Assembleia Legislativa. Vai ser na 
Casa da Indústria, aqui, também com a participação 
da CNI e da Federação da Indústria de Alagoas. 

Teremos a oportunidade de tratar de três aspec-
tos importantes. O primeiro deles é uma apresentação 
do Governo Federal. Esperamos a presença – convi-
damos, e ele se comprometeu nessa direção – do ex-
-Senador e Ministro Fernando Bezerra, que ali compa-
recerá para fazer uma apresentação, juntamente com 
a coordenação do PAC e de outras áreas do Governo 
Federal, do Plano de Desenvolvimento do Nordeste, 
a partir da lógica do Governo Federal, a integração 
do Nordeste com o Brasil nesses eixos de desenvolvi-
mento. Desenvolvimento para crescimento econômico 
e para crescimento na área social.

Também faremos uma apresentação nos nove 
Estados nordestinos. O Governador Teo Vilela deverá 
apresentar qual o rumo do desenvolvimento e quais 
as prioridades em todas as áreas – infraestrutura, 
educação, saneamento, habitação, área rural. Enfim, 
qual o plano de desenvolvimento para aquele Estado. 
Em seguida, faremos na Paraíba e em cada Estado, 
escolhendo um tema. O tema escolhido para a região 
Nordeste é justamente a busca da melhoria da capa-
cidade de investimento.

Hoje, com o Presidente do Fórum de Secretários 
de Planejamento, Zezéu Ribeiro, nosso colega Deputa-
do Federal pela Bahia, e do Fórum dos Secretários da 
Fazenda, liderado pelo também Secretário da Bahia, 
Carlos Santana, e secretários de todos os Estados, do 
meu Piauí, do Ceará, Francisco Batista, da Paraíba, 
do Rio Grande do Norte, do Maranhão, do Sergipe, de 
Pernambuco, da Bahia, tivemos a oportunidade de fa-
zer um planejamento para essa reunião. E verificamos, 
meu querido Armando Monteiro, o quanto é desigual, 
não apenas na área tributária, este País.

Veja, temos, na área da educação – para citar 
um dos exemplos ali colocados e um dos planos que 
queremos trazer para esta Casa –, o salário educa-
ção, que tem uma parte que é repartida com os es-
tados e municípios. Pois bem, a regra que havia era 
que, como a contribuição do salário educação se dá 
sobre a folha e como é recolhido para a matriz das em-
presas, na hora da partilha, leva-se em conta a sede 
das empresas. Ora, como a maior fatia das empresas 

tem sede no Estado de São Paulo, no Estado de Mi-
nas, principalmente em São Paulo, cerca de 60% do 
salário educação vai para São Paulo. O salário edu-
cação é para ser uma fonte de receita para a área de 
educação. E aqui ,quando da discussão do Fundeb, 
apresentamos – eu vim aqui como Governador – uma 
sugestão, que foi acatada, que obriga a União a dividir 
a receita partilhada com Estados e municípios pelo nú-
mero de alunos, proporcional ao número de alunos de 
cada município e proporcional ao número de alunos 
de cada Estado. Mas, veja, o fato é que isso não está 
sendo obedecido. Ou seja, a União, ainda hoje, não 
faz a partilha correta desses recursos.

Também na área do Fundeb e na área do SUS – 
veja só –, os Estados menos desenvolvidos do Brasil, 
até porque a população tem uma renda mais baixa, 
precisam mais do SUS do que as regiões mais de-
senvolvidas. E tomo como exemplo o Nordeste: 90% 
da população depende do Sistema Único de Saúde; 
apenas 10% tem um plano de saúde, tem condições 
de fazer seu tratamento, sua cirurgia, suas consul-
tas com receita própria, com recursos próprios. Pois 
bem. Na hora da partilha dos recursos do SUS, o per 
capita, o valor repassado por habitante, dos Estados 
mais desenvolvidos, chega a ser o dobro – e é porque 
o Presidente Lula andou corrigindo – daqueles das 
regiões menos desenvolvidas: do Norte, do Nordes-
te, do Centro-Oeste. Ora, há Estados brasileiros em 
que aproximadamente um terço da população, 35%, 
já consegue resolver a situação de saúde com o seu 
plano de saúde com a rede privada. Pois bem. Estados 
mais desenvolvidos recebem às vezes até o dobro do 
per capita para a saúde. Então, como estamos discu-
tindo aqui a votação da Emenda nº 29, a ideia é que 
tenhamos um plano para que o Governo equalize essa 
situação. O que queremos é pelo menos receber o que 
se recebe no teto, passar por cada habitante o valor 
correspondente. Por quê? Porque, se não, você vai ter 
sempre essa situação, desses Estados empurrarem, 
muitas vezes, por falta de condições, as pessoas para 
fazerem tratamento fora da sua região, e isso é inacei-
tável. O Distrito Federal, para citar um exemplo, recebe 
muitos pacientes de regiões menos desenvolvida do 
Brasil. Então, o que queremos é resolver o problema 
lá onde a população reside.

No caso do Fundeb, a mesma coisa, ou seja, a 
maior fatia dos alunos dos Estados do Norte, do Nor-
deste são, por falta de renda, alunos da rede pública 
municipal ou estadual. A regra do Fundeb não consi-
derou isso, e esses Estados são obrigados a repas-
sar para os seus Municípios um volume insuportável. 
A Bahia, para pregar um exemplo, repassa para seus 
Municípios 1,2 bilhão por ano; o meu querido Piauí, 
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cerca de R$370 milhões por ano, ou seja, do dinhei-
rinho que tem ali, que nem sempre é suficiente para 
suportar os seus investimentos na área de educação, 
compulsoriamente é obrigado a transferir.

Durante o governo do Presidente Lula, na apro-
vação do Fundeb, a gente já conseguiu uma verba, um 
recurso de compensação por parte da União. Mas ain-
da é muito baixo, ainda muito baixo. O que queremos? 
Que a média do que os Estados mais desenvolvidos 
repassam para os seus Municípios seja o parâmetro 
para os Estados dessa região. Ou seja, que haja uma 
compensação maior para que se tenha a condição de 
enfrentar, como devemos, as necessidades dos Esta-
dos dessa região.

Enfim, estou citando aqui alguns exemplos.
A cobrança principal, e é isso que quero desta-

car aqui, foi essa da reforma tributária – que V. Exª tão 
bem tratou aqui, meu Presidente – e, junto com isso, 
que a gente tenha aqui a coragem de votar o pré-sal, 
decidir o pré-sal. 

Aí quero trazer aqui uma proposta que já, há 60 
dias mais ou menos, estamos procurando tratar com 
Parlamentares da Câmara e do Senado. Veja, nós te-
mos, para o Congresso Nacional tomar uma decisão, 
um veto feito pelo Presidente Lula. Essa é uma alter-
nativa – e eu, que sou membro da Base do Governo, 
já deixei claro: se não houver o entendimento, se ti-
vermos que votar o veto, eu votarei pela derrubada 
do veto; eu e, praticamente, os Senadores e 90% da 
bancada na Câmara eu diria, como aconteceu aqui na 
votação, porque, neste instante, o que está em jogo 
não é o interesse de um partido. 

Eu tenho dito que este é – e é isso que eu tenho 
dialogado com a Presidente Dilma, com a sua equi-
pe –, Senador Inácio Arruda, provavelmente, um dos 
grandes momentos que o Brasil tem para fazer justiça 
social. É uma receita nova, é uma receita que não é 
infinita e que precisa deixar um legado para este País 
– e nós não podemos e não vamos abrir mão dessa 
oportunidade.

Então, qual é a alternativa? Na semana passada, 
durante a Marcha dos Prefeitos, aqui com as lideranças, 
foi feito um entendimento de retirar da pauta do Con-
gresso a votação para que, nesses dias – e eu espero 
que sejam 30 dias a partir da semana passada –, a 
gente possa ter um entendimento. E esse entendimento 
leva e considera aquilo que o Governo Federal quer. 

Nós temos três lados distintos. Primeiro, os inte-
resses da União que, todos nós reconhecemos, tem 
uma situação financeira apertada. Ninguém pode es-
quecer. Há pouco, teve que fazer aí a Presidenta Dil-
ma um corte de cerca de R$50 bilhões no Orçamento, 
e isso nós temos que reconhecer. Do outro lado, os 

Estados produtores ou que se consideram ali afeta-
dos nessa área da produção de petróleo; os Estados, 
principalmente, do Rio de Janeiro e do Espírito San-
to. E, na outra ponta, os demais Estados e os demais 
Municípios.

Pois bem. Qual é a proposta que nós estamos 
apresentando para podermos chegar ao entendimen-
to? Conversava ontem com o Líder Romero Jucá, hoje 
com o nosso Líder do PMDB também, nosso Senador 
Renan Calheiros, com V. Exª aqui e com os demais 
Parlamentares, o que nós queremos é apresentar uma 
proposta que possa dar uma solução.

Primeiro, do volume de recursos previstos para o 
pré-sal este ano – este ano, Senador Inácio Arruda, nós 
temos a previsão de uma receita de royalties e participa-
ção especial na casa de 25 bilhões. Há quem diga que 
pode chegar até a 30, até por essa subida do petróleo, 
que se sustenta num patamar ainda considerado ele-
vado para a média dos últimos anos. Pois bem, o que 
queremos é, se são 25 bilhões, para a gente trabalhar 
com o número que o próprio Governo Federal entende 
como factível, qual é o valor dos Estados produtores 
na média dos últimos cinco anos? Algo em torno de 9 
bilhões – 9 bilhões apenas; a maior fatia para o Rio de 
Janeiro, em torno de R$8 bilhões, e aproximadamente 
1 bilhão para o Espírito Santo. 

Pois bem, quando a gente aplica a regra aprovada 
aqui no Senado para a partilha, essa regra do Fundo 
de Participação, esses Estados já recebem em torno 
de 1 bilhão, 1,5 bilhão. Essa diferença, que estamos 
arredondando para cerca de 8 bilhões, precisa ser 
compensada. Então, para não ter nenhuma dúvida, 
a ideia é apresentar um substitutivo no projeto que o 
Presidente Lula encaminhou para a Câmara – está lá 
na Câmara. Nesse substitutivo, retira-se o valor primei-
ro desse bolo dos royalties. São 25 bilhões, retira-se 
9 bilhões dos Estados produtores. Pronto! Essa parte 
está resolvida. Da parte que sobra, 16 bilhões, 40% 
são da União, 60%, dos Estados e Municípios – 30% 
para os Estados e 30% para os Municípios. Vejam, te-
remos aproximadamente 6,4 bilhões para a União. No 
ano passado, foi 6,3 bilhões. Este ano, pelo crescimento 
do valor do barril, ficaria na faixa de 7,2 bilhões. Para 
que a União não diga ainda que vai haver uma perda, 
mesmo que pequena, de um bilhão e pouco, estamos 
colocando uma regra que, neste caso, a União... 

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Foi 
tempo demais. Estou concluindo aqui.

Mas, veja, neste caso, a União pode ser ressarcida 
com o Fundo Social. Por exemplo, o Fundo Social foi 
aprovado este ano, e, por um decreto, a União prorro-
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gou até dezembro. Então, termina tendo controle sobre 
essa receita. A parte da União está resolvida também. 
Dos outros 9 bilhões aproximadamente que sobram, 
mais ou menos 9,6 bilhões, a metade é partilhada com 
os Municípios, 4,8 bilhões aproximadamente, e 4,8 bi-
lhões com os Estados. 

Então, veja, o que isso garante? Garante as con-
dições de já, imediatamente, ter uma receita nova para 
os Estados, para os Municípios, para a União e mantém 
as condições para que não haja prejuízo para o Rio 
de Janeiro, para o Espírito Santo, para os Municípios, 
enfim, produtores.

Então, creio que, com uma proposta dessa, não 
há que se falar que não se tem condição de votação. 
Eu acho que pautar é uma obrigação desta Casa. Com 
isso, não precisamos discutir o veto. Vamos manter o 
veto, vota-se uma proposta alternativa, uma proposta 
que coloca um recurso novo. Neste instante, todo mundo 
reconhece o sufoco dos Municípios e de muitos Esta-
dos, e isso garante uma condição de um atendimento.

Estou trazendo esse tema para esta Casa para 
que possamos abrir aqui um debate e para que pos-
samos tratar de um esforço concentrado, Câmara e 
Senado, num entendimento com a União, a fim de 
que, ainda neste semestre, se Deus quiser, façamos 
essa votação.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a colocar.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, 
o Sr. Inácio Arruda, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Armando 
Monteiro.

O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. PTB – 
PE) – Concedo a palavra, pela Liderança do PCdoB, 
ao eminente Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero cumprimentar inicialmente a ampla repre-
sentação pernambucana presente à mesa, Senador 
Armando Monteiro, Deputado Ciro, Deputado Pedro, 
uma representação de qualidade. Todos são homens 
que discutem a economia, com grande capacidade e 
conhecimento da realidade, especialmente do Nordeste 
brasileiro. Um abraço, Ciro, um abraço, Armando, Pedro 
Eugênio. À mesa, está também a nossa conterrânea, 
pelo Estado de Roraima, Angela Portela, que, daqui a 
pouco, também, vai falar para o Brasil inteiro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador 
Wellington Dias, quero, primeiro, registrar uma breve 
opinião sobre este episódio que busca envolver o Minis-
tro da Casa Civil, Antonio Palocci. Eu tenho a impres-
são de que isso demonstra a dificuldade de setores da 

oposição no plano parlamentar, que se servem, portan-
to, da grande mídia brasileira para levantar suspeição 
sobre os agentes públicos, especialmente aqueles que 
estão na posição de comando no nosso País. 

Então, o nosso Partido, o PCdoB, trata essas 
questões com muito zelo, com muito cuidado sempre. 
Temos hipotecado, portanto, o nosso apoio ao Ministro 
Palocci. Temos sentido, de forma presente, esse tipo de 
insinuação feita em relação ao Ministro Orlando Silva 

E até agora, mesmo em relação ao Código Flo-
restal, quando a grande mídia, que sempre defendeu 
fortemente o latifúndio brasileiro, de repente se volta 
contra especialmente o relatório do Deputado Aldo 
Rebelo, não pelas suas dificuldades, pelos seus pro-
blemas, mas pela sua justeza, pelo aspecto positivo do 
projeto que Aldo apresentou à Câmara dos Deputados. 
Por defender uma agricultura sustentável e competiti-
va com as chamadas nações mais desenvolvidas, es-
pecialmente o bloco europeu e os Estados Unidos da 
América, que é a quem mais interessa criar dificuldades 
e embaraços para a agricultura brasileira. 

Portanto, eu quero também prestar o meu apoio 
ao Deputado Aldo Rebelo, pela sua capacidade de unir 
todos os setores da produção agropecuária brasileira 
em defesa de um projeto que se parece mais com o 
Brasil, que se parece mais com um projeto nacional, 
que, ao mesmo tempo, defende o meio ambiente e a 
agricultura brasileira.

Mas registro, Sr. Presidente, a propósito do tema 
da agricultura, a grande mobilização dos trabalhadores 
rurais brasileiros, que lidam com a terra na chama-
da agricultura familiar, que difere, digamos assim, da 
grande agricultura patrocinada por proprietários que 
têm glebas de terras no Nordeste superior a mil hec-
tares, em algumas regiões a 500 hectares, em áreas 
mais produtivas, de solos melhores, e que podem ser 
considerados médios e grandes.

A Contag, uma das organizações sindicais mais 
importantes do Brasil, pois congrega mais de vinte mi-
lhões de trabalhadores, tem representação em todos os 
Estados e mais de quatro mil sindicatos filiados. Essa 
organização dos trabalhadores rurais brasileiros realiza 
o seu Grito da Terra. E o Grito da Terra diz respeito ao 
debate com o Governo e o Congresso Nacional, em 
busca de ampliar as políticas públicas voltadas para a 
pequena propriedade, para o pequeno produtor. 

O termo agricultura familiar não significa, de for-
ma absoluta, que se produz apenas para a família in-
dividualmente daquele produtor rural. Não. 

É porque aquela família produz para si e também 
produz excedentes. Ela usa tecnologia e busca assis-
tência técnico-agrícola do Governo Federal e, especial-
mente, do governo estadual. Os trabalhadores rurais 
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querem uma formação maior de técnicos agrícolas, 
para acompanhar a produção brasileira em todos os 
rincões. Querem um maior incentivo à pesquisa, para 
que a gente possa ampliar o potencial de produção 
em todas as regiões. 

Eu sou do Nordeste. Nossos colegas, que estão 
à Mesa, são do Norte ou do Nordeste brasileiro. Vejam 
um aspecto. A soja, esse grão que se espalhou pelo 
mundo inteiro, tinha sua produção limitada a áreas 
temperadas. O Brasil começou a produzir em áreas 
temperadas, em regiões de minifúndio. Depois, am-
pliou, efetivamente, para os trópicos, garantindo sua 
produção no cerrado. Hoje, nós estamos produzindo 
grão de soja também na faixa equatorial. 

Portanto, esse grão de soja não é apenas aque-
le produto do início e de meados do século XX. Não. 
Esse grão de soja é um produto de alto valor agregado, 
com tecnologia de ponta, produzido por uma empresa 
respeitadíssima no mundo, a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa, com 30 anos de 
experiência, produzindo ciência e tecnologia. 

E é essa ciência e essa tecnologia que nós que-
remos colocar nas mãos desse pequeno proprietário 
rural, ou desse trabalhador rural, familiar, que produz 
uma riqueza inestimável em nosso País, pois é ele res-
ponsável pela produção mais significativa de alimentos 
que vai à mesa do trabalhador brasileiro. 

O programa de compras que atende à merenda 
escolar na maioria dos Municípios do interior do Nor-
deste, que compra da agricultura familiar, que realiza 
a compra direta pela Conab, lá na ponta, mostra o po-
tencial e a capacidade desse pequeno produtor. 

Esse pequeno produtor também não está isola-
do, ele age com sabedoria, ele se organiza em coo-
perativas pelo Brasil afora, ele se organiza em torno 
de empresas de médio e de grande porte no Brasil, 
que se transformam em marcas brasileiras no nosso 
mercado e também no mercado internacional. 

Portanto, apoiar as reivindicações da pauta do 
Grito da Terra Brasil, de 2011, é uma necessidade do 
Congresso Nacional. E muito importante a aliança do 
conjunto de Senadores e de Deputados aos trabalha-
dores rurais. Esses que estão no Grito da Terra prati-
cam a agricultura familiar, muitos também assentados, 
oriundos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
no nosso Brasil, oriundos do movimento que ocupa 
terra para produzir no nosso País, que gera empregos, 
que gera milhões de empregos. A cifra da Contag é de 
20 milhões de trabalhadores rurais. É esse povo que 
produz essa riqueza de alimentos e de qualidade no 
Brasil inteiro. 

Eu cito, Sr. Presidente, um caso específico da 
nossa região, que eu proponho que entre na pauta de 

discussão da nossa Subcomissão que está tratando 
do tema Nordeste na Comissão de Desenvolvimento 
Regional. 

Hoje, temos alguns milhares e milhares de perí-
metros irrigados no Nordeste brasileiro, especialmente 
nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, 
Paraíba, Pernambuco, Bahia. Essa região do Brasil 
tem uma quantidade gigantesca de quilômetros irri-
gados. Aqui também a maioria esmagadora dos pro-
prietários é de pequenos proprietários rurais. Temos 
de potencializar essa riqueza extraordinária que temos 
em nossas mãos. Uma parte dessa irrigação é coorde-
nada e dirigida pela Codevasf; a outra é dirigida pelo 
DNOCS. São duas grandes instituições que atuam no 
Nordeste brasileiro. Uma no Vale do São Francisco, li-
gada ao Parnaíba, e, pelo Parnaíba, subindo o rio Poti 
e entrando pelo Ceará, e a outra, o DNOCS, que atua 
especialmente no Nordeste, mas tem responsabilida-
des no Brasil inteiro e tem essa quantidade enorme. 
Só no Ceará, são 85 mil hectares de terra irrigada.

Isso é uma riqueza extraordinária. Isso tem um 
potencial de produção que nós aqui não imaginamos, 
hoje espalhada pelo Ceará inteiro, praticamente em to-
das as suas regiões, produzindo o ano inteiro, porque 
a produção é irrigada, onde o principal insumo, talvez 
o mais importante, além das gotículas d’água, seja a 
presença da energia fantástica do sol, que permite 
uma produção de grande qualidade na nossa região.

Portanto, Sr. Presidente, faço esse registro mais 
uma vez, acompanhando os meus colegas Senadores, 
no dia de hoje, que marcaram essa visita dos trabalha-
dores rurais, para discutir com o Congresso Nacional 
e com o Governo brasileiro uma pauta legítima. É uma 
pauta de quem produz riqueza, é uma pauta de quem 
trabalha, é uma pauta de quem tem disposição para 
lutar por seus direitos, os direitos dos trabalhadores 
rurais sem terra.

Deixo aqui o meu abraço à direção da Contag, 
à direção especialmente da Federação dos Trabalha-
dores na Agricultura do Estado do Ceará, que realiza 
esse fabuloso Grito da Terra, em Brasília.

Um abraço.
Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, 
o Sr. Armando Monteiro, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Welling-
ton Dias.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Também parabenizamos as entidades dos tra-
balhadores, liderados pela Contag, por esse importan-
te evento. V. Exª, com certeza, conhece, atua e apóia.

Com a palavra a Senadora Angela Portela.
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Queria dizer aqui da importância desse evento 
da Contag, que reúne sindicatos de todas as regiões 
do Brasil e traz, a cada ano, esse movimento chamado 
Grito da Terra Brasil. Ele traz a oportunidade de uma 
pauta de negociação com o Governo Federal. Normal-
mente, faz-se primeiro uma pauta nos Estados. Por 
isso, a importância desse movimento. 

Amanhã, vamos receber, na Comissão de Direitos 
Humanos, para a instalação da Comissão Brasil sem 
Miséria, acompanhamento do programa Brasil sem 
Miséria, para a erradicação da pobreza, encaminhado 
pela Presidente Dilma.

Com a palavra a Senadora Angela Portela.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Obrigada, Sr. Presidente, nosso amigo Sena-
dor Wellington Dias. Eu gostaria de registrar, daqui da 
tribuna, que recentemente nós fizemos um destaque 
aqui pelo Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, 
e dos trabalhadores domésticos, oportunidade em que 
discutimos, na Comissão de Direitos Humanos e na 
Subcomissão dos Direitos da Mulher, para tratarmos 
em audiência pública sobre o tema.

Por essa razão, Sr. Presidente, trago a esta tribu-
na resultados apontados na pesquisa “Situação atual 
das trabalhadoras domésticas no país”. Esta pesquisa 
foi realizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas – IPEA, com base nos números da PNAD – 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, pesquisa 
do IBGE, no período compreendido entre 1999 e 2009. 

A análise desses dados aponta alguns tímidos 
avanços que não foram suficientes para reverter a si-
tuação de precarização do trabalho doméstico, baixa 
remuneração, carga horária excessiva e, como já era 
esperado, discriminação do trabalho doméstico por 
gênero e etnia. 

Cabe destacar, na pesquisa, a feminização do 
trabalho doméstico. Elas correspondem a 93% de um 
mercado de trabalho que emprega 7,2 milhões de tra-
balhadoras, quase 8% de todas as pessoas ocupadas 
no País em 2009. Do conjunto de mulheres ocupadas 
naquele ano, 17%, ou 6 milhões de mulheres tinham 
como principal fonte de renda o trabalho doméstico. 
Entre os homens ocupados, essa proporção é inferior 
a 1%. 

E entre as mulheres no trabalho doméstico, as 
negras representavam 61% em 2009, um crescimento 
expressivo em relação a 1999, quando eram 55%. Como 
a própria pesquisa destaca, “o perfil dessa ocupação 
remonta não só às raízes escravistas da sociedade 
brasileira, mas também às tradicionais concepções de 
gênero que representam o trabalho doméstico como 
uma habilidade natural das mulheres”. 

Se, por um lado, o trabalho doméstico reproduz, 
década após década, traços culturais, machistas e ra-
cistas da sociedade brasileira, por outro lado, é possível 
perceber, na recente pesquisa, transformações nesse 
mercado de trabalho que sugerem alguma melhoria e 
também trazem uma nova preocupação: é cada vez 
menor o número de mulheres brasileiras que se dedi-
cam à atividade do trabalho doméstico.

A melhoria da escolaridade das mulheres mais 
jovens e o surgimento de novas oportunidades em ati-
vidades mais bem remuneradas provocaram, ao longo 
da década, o sensível envelhecimento das trabalha-
doras domésticas. Na faixa etária de 18 a 24 anos, 
por exemplo, o percentual de domésticas caiu pela 
metade. Em 1999, elas correspondiam a 22% do total 
de ocupadas no emprego doméstico, índice que caiu 
para 11% em 2009.

Já entre as mulheres com mais de 30 anos, a 
proporção passou de 56% para 72% no intervalo de 
dez anos compreendido pela pesquisa. Aquelas com 
mais de 45 anos, sozinhas, correspondiam a mais de 
30% da categoria profissional em 2009.

Esses números, Sr. Presidente, chamam a aten-
ção para a inexistência da reposição geracional do 
trabalho doméstico e o estoque de trabalhadoras, que 
tende a reduzir-se ano após ano. Esse é um aspecto 
negativo, ainda mais quando sabemos que a redução 
na oferta de trabalhadores não foi acompanhada por 
significativa melhoria na renda.

Mas há aspectos positivos.
O envelhecimento da categoria permitiu, também, 

uma expressiva redução no trabalho doméstico infan-
til. Em 1999, por exemplo, a Pnad detectou cerca de 
490 mil crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos, 
que correspondiam a 9% de todos os trabalhadores 
domésticos. Em 2009, felizmente, essa proporção caiu 
para 5%, correspondendo ainda a 340 mil crianças e 
adolescentes no trabalho doméstico.

É uma redução expressiva, mas que merece 
pouca comemoração, uma vez que o trabalho domés-
tico é considerado uma das piores formas de trabalho 
infantil, sendo proibido pelo Decreto nº 6.481, que re-
gulamenta a Convenção 182 da Organização Interna-
cional do Trabalho.

Outro aspecto revelado pela pesquisa que tam-
bém não merece comemoração, Sr. Presidente, diz 
respeito à formalização do trabalho doméstico. A des-
peito da oferta crescente de empregos com carteira 
assinada na última década, o movimento não atingiu 
os trabalhadores domésticos. O incremento não che-
gou a 3%. Em 1999, 23% das trabalhadoras domésti-
cas tinham carteira de trabalho assinada, chegando a 
meros 26% dez anos depois. 
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Significa dizer que, do universo de quase 7 mi-
lhões de mulheres na profissão, apenas 1,7 milhão 
estão formalizadas. O dado é ainda mais revelador 
quando confrontado com o conjunto de mulheres ocu-
padas nas demais categorias profissionais, cujo índice 
de formalização chega a quase 70%. 

Mais uma vez, as mulheres negras aparecem em 
clara desvantagem. Nesse recorte, apenas 24% das 
domésticas têm carteira assinada, contra quase 30% 
das mulheres brancas. 

A baixa formalização é consequência também 
de um fenômeno que cresceu ao longo da década, 
Sr. Presidente, qual seja, o crescimento do número 
de trabalhadoras diaristas. Quase dobrou o número 
de diaristas, que representava 17% do total em 1999, 
chegando a 30% em 2009, ao passo que a proporção 
de domésticas que prestavam serviços em apenas um 
domicílio caiu de quase 83% para 70% em dez anos. 

Esse fenômeno evidencia importantes mudanças 
no mercado de trabalho doméstico. Se, por um lado, 
elas preferem trabalhar em mais de uma casa para, 
assim, ampliar sua renda e, ao mesmo tempo, executar 
uma jornada de trabalho menos injusta, por outro lado, 
menos de 15% das diaristas têm carteira de trabalho 
assinada, o que significa dizer que estão excluídas de 
qualquer proteção do sistema de seguridade social.

Sem carteira assinada, 85% das diaristas não têm 
acesso a aposentadoria, a licença-maternidade, a fé-
rias, a auxílio-doença, a aviso prévio, a 13º salário, entre 
outros benefícios assegurados pelas leis trabalhistas.

Existe a opção de contribuírem para a Previdên-
cia na condição de autônomas. Em 2009, por exemplo, 
aproximadamente 250 mil trabalhadoras domésticas 
aderiram à Previdência Social, elevando de 25% para 
30% o total de trabalhadoras domésticas protegidas 
no espaço de dez anos.

Sr. Presidente, volto a defender, nesta tribuna, a 
emenda à medida provisória que corrigiu de 11% para 
5% do salário mínimo a alíquota a ser paga ao INSS 
pelos empreendedores individuais. Apresentamos essa 
emenda em conjunto com a Senadora Gleisi Hoffmann 
e com a Senadora Ana Amélia. 

Diante da análise dessa pesquisa do Ipea, per-
cebemos ainda mais a sua necessidade e urgência no 
sentido de trazer para a proteção do sistema de segu-
ridade social as trabalhadoras domésticas, já excluídas 
de tantos direitos que competem aos demais trabalha-
dores e também às nossas donas de casa, ainda mais 
quando sabemos da importância que tem a renda das 
trabalhadoras domésticas, mesmo que reduzida, para 
o sustento de suas famílias.

Considerando essa pesquisa do Ipea, Sr. Presi-
dente, podemos observar que, apesar de alguns avan-

ços pontuais, a situação das trabalhadoras domésticas 
continua extremamente precária, ainda mais para as 
mulheres negras e aquelas que vivem na Região Norte 
e na Região Nordeste.

Até a Constituição Federal de 1988, que garan-
tiu conquistas como o salário mínimo, o 13º salário 
e a licença-maternidade de 120 dias, não foi capaz 
de equipar as domésticas aos demais trabalhadores 
brasileiros. 

Mais recentemente, a Lei nº 10.208, de 2001, es-
tendeu à categoria, facultativamente, o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço e o Seguro-Desemprego, 
enquanto a Lei nº 11.324, de 2006, assegurou direito 
a férias de trinta dias, estabilidade para as gestantes, 
direito a feriados, proibição de desconto de moradia, 
alimentação e produtos de higiene pessoal utilizados 
no local de trabalho.

São avanços, sem dúvida, mas é muito pouco 
diante das necessidades dessas trabalhadoras e da 
própria realidade demográfica, que aponta para o en-
velhecimento e baixa reposição da categoria. Precisa-
mos assegurar às trabalhadoras e aos trabalhadores 
domésticos os mesmos direitos conferidos ao total da 
população empregada.

Nesse sentido, Sr. Presidente, levantamento fei-
to pelo site Congresso em Foco revelou que tramitam 
no Congresso, neste momento, 78 proposições, entre 
projetos de lei e de propostas de emendas à Cons-
tituição, a fim de ampliar os direitos da categoria. A 
maioria, no entanto, tem avançado muito pouco. Des-
se total de 78 propostas, 17 apenas tiveram alguma 
tramitação este ano.

Para superar essa dificuldade, comprometemo-
-nos, na Subcomissão dos Direitos da Mulher, a pro-
mover o levantamento de todas as proposições que 
estão pendentes, analisá-las e, na medida do possível, 
promover um esforço para que passem a tramitar com 
mais celeridade e cheguem à pauta do Plenário das 
duas Casas do Congresso Nacional.

É a contribuição, Sr. Presidente, que podemos dar, 
para que, nas futuras pesquisas sobre a situação das 
trabalhadoras domésticas do nosso País, encontremos 
uma realidade melhor, uma realidade mais animadora, 
uma realidade mais justa para essas mulheres traba-
lhadoras do nosso País. 

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 

– PI) – Parabéns, Senadora Angela!
Saiba que V. Exª contará não só com meu apoio, 

mas com o apoio da Casa para essa importante pro-
posta da bancada das mulheres do Partido dos Traba-
lhadores, que me orgulha muito.
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Antes de encerrar, não posso deixar de mani-
festar minha solidariedade – e tenho certeza de que 
falo também em nome dos demais Senadores – ao 
Senador Lobão Filho, que se encontra hospitalizado, 
pois sofreu um acidente recentemente. Estendo minha 
solidariedade ao seu pai, Senador Edison Lobão, e à 
sua família, nesse momento sempre difícil.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – A Presidência designa o Deputado Pau-
derney Avelino, como membro suplente, para integrar 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, de conformidade com o Ofício nº 194-L-
-DEM/11, da Liderança do Democratas na Câmara 
dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 194-L-DEM/11

Brasília, 17 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Pauder-

ney Avelino para integrar, como membro suplente, a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, em vaga existente.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 36/2011/CE

Brasília, 17 de maio de 2011

Assunto: Adendo ao ofício nº 018/2011/CE

Excelentíssimo Senhor Presidente,
1. Em adendo ao ofício nº 018/2011/CE e nos 

termos do art. 93, inciso II, do Regimento Interno do 
Senado Federal, solicito a Vossa Excelência a retifica-
ção da Ordem do Dia quanto ao número de membros 
da Subcomissão Temporária de Enfrentamento à Vio-
lência no Ambiente Escolar, criada pelo Requerimento  
nº 19/2011-CE, aprovado em 26 de abril p.p.. Em que 
pese o mesmo ter sido apresentado com o número 
de cinco componentes, esta Presidência decidiu, e o 
Plenário referendou, a redução para o número de três 
membros titulares e três suplentes para o supracitado 
colegiado, conforme nota taquigráfica anexa.

2. Agradecendo as providências que Vossa Ex-
celência determinar a respeito, despeço-me.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 548, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei do Senado nº 107, de 2011, que “Altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor sobre a 
fixação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicado-
res de produtividade.”, seja apreciado, também, pela 
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, além da 
comissão constante do despacho inicial. 

Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Líder do PSB.

REQUERIMENTO Nº 549, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, que o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 107, de 2011, que “Altera 
a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dis-
por sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, índi-
ces e indicadores de produtividade.”, seja apreciado, 
também, pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – CCJ, além da comissão constante do 
despacho inicial. 

Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos deverão ser incluídos em Ordem do Dia opor-
tunamente.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 550, DE 2011

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216 do Regimento Inter-
no do Senado Federal, requeiro sejam prestadas pelo 
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação, Fernando 
Haddad, as seguintes informações:

1) se existe, no âmbito do Ministério da 
Educação, canal institucionalizado para ques-
tionamento das decisões da Comissão de 
Avaliação do Livro Didático e dos conteúdos 
das obras adquiridas pelo Programa Nacio-
nal (PNLD); 

2) se existe algum estudo no Ministério 
visando a tornar disponível na internet o intei-
ro teor dos livros adquiridos pelo PNLD, com 
todas as implicações concernentes a direito 
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autoral, bem como dos pareceres que emba-
sam a recomendação ou a exclusão de obras 
do Guia do Livro Didático;

3) se existe sistemática de aferição da 
satisfação dos professores com os livros apro-
vados para as respectivas áreas de ensino;

4) o quantitativo de exemplares do livro 
de língua portuguesa intitulado “Por uma Vida 
Melhor”, da coleção Viver e Aprender, adquiri-
dos e distribuídos às redes escolares, se pos-
sível acompanhado de informação referente 
ao custo de aquisição. 

Justificação

Não são exatamente novidade as notícias, vei-
culadas na imprensa, dando conta de vieses ideoló-
gicos e erros de informação, dentre outros, nos livros 
adquiridos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério 
de Educação (MEC), responsável pelo Programa Na-
cional do Livro Didático (PNLD). Agora, surge denúncia 
de suposta supervalorização da vertente coloquial da 
língua portuguesa, com erros e vícios de toda a sorte, 
em detrimento da norma culta e formal do vernáculo, 
exemplificada em obra da coleção “Viver e Aprender, 
Por uma Vida Melhor”, incluída no catálogo de livros 
recomendados pelo MEC.

É certo que existe preconceito contra a lingua-
gem das pessoas de menor escolaridade. Nesse sen-
tido, a preocupação dos autores da obra mencionada 
têm alguma pertinência, como crítica e como forma 
de respeito à diversidade. No entanto, não vemos na 
naturalização dessa forma de falar, a ponto de ser re-
forçada pela escola como norma, a melhor forma de 
combater a discriminação em tela.

Com efeito, considerando que os programas de 
aquisição de material didático constituem iniciativas 
que, a despeito do seu caráter supletivo, são majori-
tariamente financiadas com recursos federais, vemo-
-nos, como membros do Senado Federal, implicados 
na fiscalização de suas ações, com o fim de preservar 
o interesse público de que esperamos imbuída essa 
importante política do Estado.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – 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 551, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos a educadora amazonen-
se Martha de Aguiar Falcão, fundadora do Centro de 
Educação Integral Martha Falcão, que completa este 
ano 25 anos de fundação de efetiva contribuição para 
a educação das crianças e jovens do Amazonas, bem 
como seja encaminhado o referido Voto ao endereço: 
Rua Natal, nº 300 – Bairro Adrianópolis, Manaus/AM, 
CEP 69057-090.

Justificação

A história da professora Martha Falcão é trilhada 
pela ousadia e resistência. Órfã de mãe ainda bebê e 
de pai aos doze anos, foi criada pela avó que não tinha 
muitas condições financeiras, e por isso chegou a tra-
balhar em casa de família, para sustentar seus estudos. 
Mas com garra e determinação conseguiu ingressar 
na Escola de Serviço Social de Manaus, onde iniciou 
seus estudos que a levaram a tornar-se professora e 
cientista conhecida e admirada no mundo inteiro.

A senhora Martha Falcão além de educadora, 
é também, pesquisadora, assistente social, cientista, 
ambientalista e professora da Universidade Federal do 
Amazonas. Sua história está intrinsecamente ligada ao 
grande avanço educacional do estado, principalmente 
entre as crianças e jovens.

É a patrona do Centro Educacional Pinocchio, do 
Colégio Martha Falcão e da Faculdade Martha Falcão, 
em Manaus, instituições de ensino que há muito vêm 
contribuindo para a formação de profissionais na ca-
pital amazonense.

Os 25 anos de fundação do Centro de Educa-
ção Integrado Martha Falcão é resposta do esforço 
e determinação desta educadora. Por tudo isso, é 
que proponho Voto de Aplausos e Congratulações 
a esta ilustre cidadã amazonense, professora Mar-
tha Falcão.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – A Presidência encaminhará o voto 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 552, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno e ouvido o Plenário, que seja consignado nos 
anais do Senado Voto de Aplauso ao Instituto Brasi-
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leiro de Museus/IBRAM – Ministério da Cultura, pelo 
seu relevante trabalho na promoção da 9ª Semana 
Nacional de Museus e Voto de Aplauso para o Insti-
tuto Memorial Parintins/MPIN, pelo seu desempenho 
e essencial trabalho de preservação e de resgate da 
extraordinária memória cultural de Parintins/AM.

Justificação

O Instituto Brasileiro de Museus/IBRAM, vin-
culado ao Ministério da Cultura, é o promotor da 9ª 
Semana Nacional de Museus de 16 a 22 de maio de 
2011. A Semana é celebrada anualmente por deze-
nas de países e é o maior evento no âmbito mundial, 
comemorativo ao Dia Internacional de Museus, em 
18 de maio.

A Semana reflete o crescimento e a diversidade 
cultural do povo brasileiro. Museus de pequenas comu-
nidades ou de grandes metrópoles, de porte e acervos 
diversificados fazem parte da Semana, traduzindo a 
pluralidade de culturas, histórias e povos que habita-
ram e habitam o Brasil.

São 3.025 museus no Brasil, e durante uma se-
mana, 1.009 dessas instituições estarão reunidas em 
torno do tema “Museu e Memória”, realizando 3.080 
eventos como seminários, exposições, oficinas, espe-
táculos musicais, de teatro e de dança, mesas redon-
das, visitas guiadas e exibições de filmes.

O Instituto Memorial Parintins – IMPIN, constituído 
em 15 de setembro de 2007, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, e com duração por tempo 
indeterminado, tem sua sede e foro no município de Pa-
rintins Estado do Amazonas. Possui “Título de Utilidade 
Pública Municipal” e também de “Ponto de Cultura do 
Estado do Amazonas”. Sua missão é promover e tornar 
o patrimônio cultural ede Parintins um bem gerador de 
melhoria da qualidade de vida da sua população, por 
meio de atividades artísticas, da aquisição do conheci-
mento intelectual e da prática de cidadania.

Pelo seu importante trabalho na área de museo-
logia e memória cultural, o IMPIN consolidou-se como 
“Ponto Cultural” do estado e participará com méritos 
da 9ª Semana Nacional de Museus”.

O Voto de Aplauso que ora requeiro justifica-
-se não só pela importância do IBRAM, como Órgão 
promotor e executor da política para o desenvolvi-
mento intelectual e da cidadania dos habitantes da-
quela região.

Sala das Sessões,    de    de 2011. – Senador 
João Pedro PT/AM.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – O requerimento vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 553, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em Ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos ao Jornal do Bra-
sil, que completou no dia 9 de abril do ano em curso, 
120 anos desde a sua fundação em 1891, como seja 
encaminhado o referido Voto ao endereço: Jornal do 
Brasil – Av. Paulo de Frontin, 651 – CEP 20261-243.

Justificação

No dia 9 de abril de 2011, o Jornal do Brasil com-
pletou 120 anos de existência. Desde a sua fundação, 
em 1891 – parceria e comprometimento com o leitor 
sempre foram uma das principais marcas do jornal.

Conhecido popularmente com JB, esse importan-
te jornal já faz parte da história do País, pois ao longo 
desses 120 anos de vida, participou efetivamente dos 
grandes acontecimentos, deixando registrado nos anais 
da história os fatos mais importantes da vida política, 
social e econômica. Trata-se, portanto, de uma justa 
e merecida homenagem.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – O requerimento que acaba de ser lido vai 
à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 555, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
Voto de Congratulações ao jornal Folha do Nordeste, 
pelo transcurso dos 20 anos de sua fundação ocorrido 
em 10/05/2011.

A homenagem do Senado Federal, que é exten-
siva aos seus funcionários e leitores, deverá ser enca-

minhada a Senhora Ivanilde Hoffman Nepomuceno, no 
seguinte endereço Avenida Afonso pena, 650 – Sala 
21 -= Ed. Giovanna, 1º andar – Lagoa Vermelha – RS 
– CEP: 95.300-000.

Sala das Sessões    de maio de 2011. – Senadora 
Ana Amélia, Vice-Líder do PP. 

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – A Presidência encaminhará o voto de congra-
tulações solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo

Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT – 
PI) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Os Srs. Senadores Ciro Nogueira, Itamar Fran-
co, Romero Jucá e Paulo Paim enviaram discursos à 
Mesa, para serem publicados na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, quero registrar que acabo de 
apresentar um Projeto de Lei cuja aprovação considero 
fundamental na luta pela inclusão social dos portadores 
de deficiência em nosso País. Ao observar o dia-a-dia 
e as dificuldades dessa parcela da população, iden-
tificamos muitos obstáculos, entre eles a dificuldade 
que enfrentam para aprender a dirigir. 

Muitos portadores de necessidades especiais têm 
condições de comprar um veículo, até mesmo porque o 
governo oferece para a compra a isenção de Imposto so-
bre Produtos Industrializados, o IPI. Entretanto, não têm 
facilidade para aprender a dirigir e tirar a Carteira de Habili-
tação, simplesmente porque as auto-escolas não dispõem 
de veículos adaptados para a formação desses condutores.

Desse modo, propus um Projeto de Lei que obri-
ga as autoescolas com número de veículos igual ou 
superior a dez a oferecer pelo menos um veículo des-
tinado ao aprendizado de alunos especiais. 

Prevê, ainda, que os veículos adaptados possam 
ser adquiridos pelas autoescolas com a isenção do IPI, 
para o aprendizado de pessoas com deficiência física. 

Srªs e Srs. Senadores, a independência dos indiví-
duos com deficiência física nos deslocamentos, para que 
eles possam desempenhar atividades cotidianas, é, no 
meu entendimento, a verdadeira inclusão social. O Brasil 
já avançou para permitir uma vida integrada aos porta-
dores de deficiência, mas ainda é preciso avançar mais. 

Conduzir um veículo automotor certamente vai 
facilitar a vida dessas pessoas. A independência no 
deslocamento promove o acesso do deficiente aos 
centros de trabalho, educação e lazer. 

A própria legislação brasileira prevê, para esse 
grupo de cidadãos, a isenção do IPI e, em alguns ca-
sos, do ICMS na aquisição de veículos adaptados. No 
entanto, essa boa iniciativa fica comprometida pela 
escassez de autoescolas especializadas na formação 
de condutores com deficiência física. 

Ainda são poucos os centros de formação de con-
dutores que oferecem carros adequados às limitações 
dos candidatos à habilitação, privando esses alunos 
de oportunidades que os capacitariam a assumir maior 
autonomia no seu dia a dia.

Sr. Presidente, ao aprovar esse projeto, o Sena-
do caminha para corrigir essa grave distorção, razão 
pela qual peço o apoio dos demais parlamentares 
para a aprovação da iniciativa que certamente ajuda-
rá os cidadãos com deficiência física a obter a CNH, 
aumentando suas chances de participar na sociedade 
de forma integrada. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO (Bloco/PPS – MG. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras e Srs. Senadores, o dia 18 de maio inscreve-se 
entre as mais significativas datas do calendário cultural 
brasileiro e mundial. Trata-se do dia internacional dos 
museus, oportuna ocasião para que celebremos a exis-
tência de tão importante instituição, cumprimentemos 
todos os profissionais que, pelo Brasil afora, dão vida 
a esses incomparáveis centros culturais e, por fim, fa-
çamos uma reflexão acerca dos museus como autên-
ticos fenômenos sociais da civilização contemporânea.

Registro, com indisfarçável alegria, que nosso 
país é um dos que melhor comemoram a passagem 
da data mundialmente consagrada aos museus. As-
sim é que, de 16 a 22 de maio deste ano, pela nona 
vez, o Brasil promove a semana nacional de museus. 
Para que se possa avaliar o significado desse aconte-
cimento, lembro que, quando de seu lançamento, em 
2003, não mais que 57 instituições museológicas dele 
participaram, promovendo um total de 270 eventos da 
mais variada natureza cultural.

Hoje, Sr. Presidente, em sua nona edição, su-
bordinada ao tema Museu e Memória, a semana pode 
se orgulhar de ter logrado inscrever mil e nove institui-
ções, responsáveis pela realização de três mil e oitenta 
eventos! Cerca de quinhentos municípios, espalhados 
pelos vinte e seis estados brasileiros, além do distrito 
federal, asseguram a dimensão verdadeiramente na-
cional dessa extraordinária realização.

Chamo a atenção, ainda, para o fato de que são 
múltiplas as vocações culturais dessas instituições 
participantes, cuja atuação envolve museus, casas 
de cultura, fundações, arquivos públicos, pinacotecas, 
galerias e até escritório de arquitetura! São essas ins-
tituições as responsáveis por oferecer ao público bra-
sileiro, entre outras atividades, exposições, palestras, 
visitas guiadas, seminários, ações educativas e saraus.

Faço questão de proceder a este registro, Sr. 
Presidente, porque, a cada ano, mais e mais a se-
mana nacional de museus – vitoriosa promoção do 
instituto brasileiro de museus, o IBRAM, do ministério 
da cultura – se consolida como instrumento efetivo de 
divulgação dos museus em nosso país. Ao fazê-lo, ela 
mobiliza milhares de agentes culturais e apresenta uma 
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extensa, variada e atraente programação que, a rigor, 
é um convite à reflexão, ao debate e ao intercâmbio 
de experiências sobre temas da contemporaneidade. 
Estou convencido de que o grande valor de uma ini-
ciativa assim está em revelar ao grande público, espe-
cialmente às crianças, aos moços e moças do Brasil, 
a importância das instituições museológicas para o 
desenvolvimento amplo e integral da sociedade.

Orgulho-me poder afirmar que vem de longe, Sr. 
presidente, Srªs e Srs. Senadores, minha preocupação 
com a defesa de nossas tradições culturais e de nossa 
história. Já na segunda metade dos anos 1960, quando 
prefeito de juiz de fora, agi para valorizar o universo da 
cultura, sobretudo regional. 

Priorizei ações em favor do Museu Mariano Pro-
cópio, que possui o segundo acervo mais importante 
da monarquia brasileira, depois do Museu Imperial de 
Petrópolis. Organizado e doado à municipalidade, ainda 
nos anos 30, é uma instituição museal cuja concepção 
estabelece imensuráveis esforços de mediação entre 
os saberes, os objetos, as idéias e as culturas. 

É junto da história e da restauração da memó-
ria que devemos procurar inspiração para os nossos 
gestos sociológicos e políticos.

Sempre mantive o desejo de ver o Brasil expandir 
o seu acervo museológico, tanto em quantidade como 
em qualidade.

Sonho com um país capacitado a fortalecer as 
instituições voltadas para a preservação da memória na-
cional e para o resgate patrimonial, comprometidas com 
a disseminação de estudos históricos em nossa pátria.

Ao desempenhar o honroso cargo de represen-
tante de minas gerais no senado da república, fui vito-
rioso nas históricas eleições de 1974, vitória reiterada 
pelo povo de meu estado em 1982. Procurei agir na 
busca da valorização da cultura nacional. 

Por isso, tomo a liberdade de lembrar, sobretudo, 
aos mais jovens integrantes desta casa, que foi de mi-
nha autoria a iniciativa de propor a criação do museu 
do Senado Federal.

Por intermédio do projeto de resolução nº 17, de 
1987, propus a criação do Museu Histórico do Senado 
Federal, “com a finalidade precípua de coletar, pesqui-
sar, preservar e divulgar os testemunhos da história 
do Senado Federal”. Passado tanto tempo, verifico que 
os termos por mim utilizados na justificação do proje-
to permanecem rigorosamente atuais. Aliás, foram as 
mesmas ideias acatadas pelo senador Cid Sabóia de 
carvalho em seu parecer, de 1991, que encaminhou a 
votação do projeto, que se transformou na resolução 
nº 26, daquele ano. Promulgada pelo Senador Mauro 
Benevides, o texto instituiu o museu histórico do sena-
do federal, cujo vigésimo aniversário ora celebramos.

Repito, aqui, Sr. Presidente, algumas das expres-
sões que utilizei ao justificar a proposta de criação do 
nosso museu: “o Senado Federal, antes da instituição 
política que é, representa uma instituição histórica viva 
e, indiscutivelmente, da mais elevada expressão. Ao 
propormos a criação do Museu Histórico do Senado, 
objetivamos, sobretudo, preservar um valioso acervo. 
Além da preservação, é necessário divulgá-lo, dentro de 
uma política cultural que vise a aproximar a sociedade 
a uma das instituições que a representa politicamente”.

Ao encerrar, Sr. presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
lembro que num Brasil de tantas carências educacionais, 
a cultura histórica, mais do nunca, precisa ser incenti-
vada de todas as formas. Instituições como os museus 
e as demais voltadas para a preservação, a guarda e a 
divulgação da memória nacional, bem como de nossas 
riquíssimas manifestações culturais, devem receber do 
poder público a atenção devida a quem desempenha tão 
meritório papel. É nosso dever, no congresso nacional, 
estar vigilante a isso, cobrando providências, identifican-
do carências e propondo soluções para os problemas 
do setor. Ao cumprimentar a todos os que fazem os 
museus brasileiros, do central IBRAM passando pelos 
grandes museus nacionais e chegando às mais simples 
instituições museológicas espalhadas pelo país, espero 
estar dando voz a milhões de brasileiros que gostariam 
de lhes prestar esta homenagem.

Todo aquele que ama sua pátria tem uma dívida 
de gratidão para com esses abnegados profissionais 
que, a despeito das inevitáveis dificuldades, conse-
guem colocar o Brasil no circuito museológico mundial 
contemporâneo.

Todo aquele que se quer agente consciente de 
sua própria história sabe do extraordinário valor dos 
museus e das instituições devotadas à cultura. É gra-
ças ao trabalho dessas casas de cultura que prosse-
guimos na missão – nada fácil, mas essencial – de nos 
humanizarmos continuamente. Essa humanização só 
se realiza na consciência de que pertencemos a um 
processo histórico. Processo que não se esgota no pre-
sente, mas que, fruto do passado, constrói o que virá. 

Por fim, com a emoção de quem sonhou com essa 
realidade, saúdo a passagem das duas décadas de 
existência do museu do senado federal. À sua direção, 
aos profissionais que nele atuam, deixo meu afetuoso 
abraço. À direção da casa, lembro que o museu, uma 
espécie de registro imorredouro do que o senado fez, 
faz e representa em cento e oitenta e cinco anos de 
vida, deve ser prestigiado e mantido em condições 
adequadas. É dever moral do qual não podemos fugir. 
É nosso compromisso com o Brasil e com a história 
de nossa gente!

Muito obrigado!
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, gostaria, hoje, de fazer um 
breve registro de um importante resultado recente de 
nossas deliberações.

Na semana passada, depois de longa discussão, 
aprovamos nesta Casa o Projeto de Decreto Legislativo 
que ratifica a alteração do Tratado de Itaipu, celebrado 
entre o Brasil e o Paraguai.

Essa alteração, como se sabe, implica a revisão 
do preço da tarifa paga ao nosso vizinho e parceiro 
pela compra do excedente de sua parte de energia 
elétrica – energia que, para o Brasil, é um recurso de 
primeiríssima necessidade. Precisamos, hoje mais do 
que nunca, dessa energia. E é justo que paguemos por 
ela o preço adequado.

Não se trata, Sr. Presidente, de exercitar genero-
sidade ou de perseguir estratégias diplomáticas com 
recursos do Tesouro Nacional. O tratado de 1973 pedia 
uma revisão, como é justo. Estamos hoje diante de um 
mundo diferente, de uma conjuntura distinta daquela 
de quase 40 anos atrás.

Nunca é demais insistir, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores, que essa revisão não vai implicar aumento 
da tarifa paga pelos brasileiros pela energia elétrica 
consumida. Não haverá penalização do consumidor 
brasileiro por conta do aumento do valor pago pelo 
País ao Paraguai, uma vez que o custo adicional será 
coberto pelo Tesouro.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
o Brasil tem indiscutivelmente uma posição de grande 
destaque no continente sul-americano. Não é de nos-
so interesse – sem mencionar que é profundamente 
injusto – utilizar essa posição para conseguir vanta-
gens que resultem em prejuízos para nossos vizinhos e 
parceiros no continente. A revisão do tratado de Itaipu 
segue essa lógica. É justo, está em nossos interesses 
e contribui para a consolidação das relações regionais.

Por tudo isso, Sr. Presidente, fiz questão aqui 
de registrar essa importante votação e congratulo-me 
com esta Casa, que sempre soube dar uma resposta 
à altura das grandes questões que se põem para a 
sua deliberação.

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

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores, quero falar um pouco a respeito do 
levantamento nacional que avaliou o índice de quali-
dade de administração dos municípios.

O Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de 
Gestão pela Confederação Nacional dos Municípios, 

para compreender e estimular a melhoria das gestões 
municipais.

Ele reflete, anualmente, o desempenho dos Mu-
nicípios sob as óticas fiscal, social e de gestão.

Oferece à sociedade um parâmetro simples e ao 
mesmo tempo amplo de avaliação das administrações 
municipais, que não se restringe aos controles da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, pois abrange medidas de 
eficiência interna e de responsabilidade social.

Essa pesquisa passa por gastos com pessoal, 
Legislativo, educação e saúde, endividamento, mor-
talidade infantil, taxa de abandono escolar e média de 
consultas médicas.

Ela procurou verificar o equilíbrio entre receita e 
gastos e os resultados obtidos na melhoria dos ser-
viços públicos.

Gostaria de salientar que, em termos de desem-
penho na área fiscal os municípios gaúchos foram os 
que mais se destacaram. Dos cem melhores, 41 fazem 
parte do meu Estado. Isso é um fato que me deixa 
muito satisfeito.

Bem, a pesquisa indicou também que o Estado 
que obteve a melhor média geral (fiscal, social e ges-
tão) foi Santa Catarina, com 0,534. O Rio Grande do 
Sul ocupa a segunda colocação, com 0,529.

Foi muito bom ver também que Porto Alegre ficou 
com a 6ª colocação no ranking geral das capitais. Te-
resina, Belém, Campo Grande, Fortaleza e Boa Vista 
foram as 5 primeiras.

O presidente da Conda CNM, Paulo Ziulkoski, 
destacou que os municípios que lideram conseguiram 
bons índices em praticamente todos os indicadores.

Alecrim (PMDB) é um município gaúcho que tem 
7 mil habitantes e que, segundo a pesquisa, é o muni-
cípio brasileiro que mais conseguiu equilibrar gastos, 
investimentos e ainda reduzir os índices de evasão es-
colar e mortalidade infantil. A cidade atingiu o primeiro 
lugar no ranking do IRFS.

Dos 30 melhores classificados no Índice, 11 são 
municípios gaúchos. Ficaram à frente dos demais es-
tados os seguintes municípios gaúchos:

Caseiros (PP) em 2º lugar
São José do Hortêncio (DEM) 3º lugar
Itatiba do Sul (PT) 4º lugar
Alpestre (PDT) 5º lugar
Quero dar meus parabéns a todos os municípios 

gaúchos pelo bom desempenho e em especial aos 
municípios que citei. 

Parabéns prefeito Nerci José Ames, de Alecrim
Parabéns prefeito Marcos Canali, de Caseiros,
Parabéns prefeito Clóvis Schaeffer, de São José 

do Hortêncio,

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL542



17174 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

Parabéns prefeito Inidio Pedro Munari, de Itati-
ba do Sul, 

Parabéns prefeito Valdir José Zasso, de Alpestre 
Para finalizar, Sr. Presidente, quero ler um trecho 

das conclusões da pesquisa. Ele diz:

O IRFS aponta que os Municípios em 
2008 obtiveram uma queda de desempenho 
no IRFS em relação ao ano anterior. Das três 
áreas avaliadas, fiscal e gestão caíram, porém 
a dimensão social aumentou. Vale ressaltar 
que em 2009, primeiro ano de mandato dos 
prefeitos, o arrefecimento da crise econômica 
mundial impactou fortemente as receitas da 
União, e consequentemente, as transferências 
federais para os Municípios.

No conjunto, os Municípios têm melhora-
do a arrecadação própria ao longo dos anos, 
fator que contribui para a melhora da admi-
nistração dos recursos municipais e a melho-
ra da provisão de serviços. Contudo, mesmo 
com esse aperfeiçoamento, o desempenho 
relativamente pior do índice gestão em 2009 
quando comparado a 2002, já aponta qual 
será o grande desafio dos Municípios: ampliar 
a capacidade de investimento, até para supe-
rar o pico de 2002 e restabelecer o papel dos 
Municípios no investimento em infra-estrutura. 
O esforço de vencer esse desafio será tanto 
maior quanto maiores as necessidades de 
contratação de pessoal para atender às cres-
centes responsabilidades nas áreas sociais, o 
que reduz o espaço fiscal, e quanto maiores 
as restrições de financiamento. Nesse senti-
do, os Municípios devem aumentar a eficiên-
cia municipal. Por isso, a CNM desenvolveu 
o índice de Responsabilidade Fiscal e Social 
para contribuir com esse objetivo.

Srªs e Srs. Senadores, como disse antes, fico 
muito satisfeito em ver os bons resultados que meu 
Estado teve. 

Saliento ainda que considero essa pesquisa um 
importante instrumento para que cada Prefeitura pos-
sa avaliar sua administração e pensar nos resultados 
que está obtendo com suas ações.

Não é novidade para ninguém que sou um grande 
defensor de investimentos na área social. Durante minha 
campanha eu disse inclusive, que o desempenho do 
Município no campo social seria priorizado para distri-
buição de minhas emendas e isso será levado à efeito.

Gostaria de conclamar todas as Prefeituras a 
olharem com muita atenção para áreas como educação 
e saúde, pois os resultados obtidos com a priorização 

do ser humano certamente repercutem em todas as 
outras áreas. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 

– PI) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibera-
tiva ordinária, a realizar-se amanhã, quarta-feira, às 
14 horas, a seguinte: 

ORDEM DO DIA

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 515, DE 2010

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 515, de 2010, que abre crédito 
extraordinário em favor da Justiça do Trabalho 
e de diversos órgãos do Poder Executivo, no 
valor global de vinte e seis bilhões, seiscentos 
e setenta e três milhões, duzentos e sessen-
ta e quatro mil e cento e noventa e seis reais, 
para os fins que especifica.

(Lido no Senado Federal no dia 
12.05.2011)

Relator revisor: Senador Jorge Viana
(Sobrestando a pauta a partir de: 

19.03.2011)
Prazo final prorrogado: 1º.06.2011

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 12, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 518, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2011, que disciplina 
a formação e consulta a bancos de dados com 
informações de adimplemento, de pessoas na-
turais ou de pessoas jurídicas, para formação 
de histórico de crédito, (proveniente da Medida 
Provisória nº 518, de 2010).

(Lido no Senado Federal no dia 12-5-11)
Relator revisor: Senador Francisco Dor-

nelles
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-3-11)
Prazo final prorrogado: 1º-6-11

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 451, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 467, de 2008-Comple-
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mentar, de autoria da Senadora Ideli Salvatti, 
que altera a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, para acrescentar ou-
tras atividades de prestação de serviços às 
já passíveis de opção pelo Simples Nacional.

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 475, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complemen-
tar, na Casa de origem, do Deputado Sarney 
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 
23 da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência co-
mum relativas à proteção das paisagens na-
turais notáveis, à proteção do meio ambiente, 
ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fau-
na e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 41, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 476, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Reginaldo Lopes), que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revo-
ga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de 
1991, e dá outras providências.

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 166, DE 2008

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 

166, de 2008 (nº 696/2003, na Casa de ori-
gem, do Deputado Zezéu Ribeiro), que dis-
põe sobre o acesso à informação de valor 
didático por alunos e professores nas áre-
as de engenharia e arquitetura e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 232, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 
oferecendo a redação do vencido.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 185, DE 2004 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta.

8 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 67, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 67, de 2010, do Senador Flexa 
Ribeiro, que autoriza a filiação do Senado Fe-
deral à Associação Brasileira de Televisões e 
Rádios Legislativas (Astral) e dá outras pro-
vidências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 107 e 108, 
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, 
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi; 
e Diretora, Relator: Senador João Vicente 
Claudino.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 25 
minutos.)
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