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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Há número regimental. 

Declaro aberta a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 

Bloco/PSB – SE) – Senador Mário Couto, pela ordem, 
concedo a palavra a V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Antes de iniciar a 
sessão especial, quero me inscrever para, depois des-
ta sessão, falar pela Liderança da oposição, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – V. Exª será atendido na forma re-
gimental.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mui-
to obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente. Eu me inscrevo 
também para falar em comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – V. Exª será atendida na forma re-
gimental.

O tempo dos oradores no Período do Expedien-
te da presente sessão será destinado a comemorar o 
Dia Nacional da Defensoria Pública, nos termos dos 
Requerimentos nºs 336 e 479, de 2011, dos Sena-
dores Antonio Carlos Valadares, Mozarildo Cavalcanti 
e outros.

Tenho o prazer de convidar para compor a Mesa 
o Exmº Sr. Haman Tabosa de Moraes Córdova, repre-
sentando o Defensor Público-Geral Federal; o Exmº Sr. 
José Rômulo Plácido Sales; como também o Dr. André 
Castro, Presidente Nacional da Anadep, a quem con-
vido para compor a Mesa ao lado do Exmº Sr. Haman 
Tabosa de Moraes Córdova. Tenho também a satisfação 
de convidar o Vice-Presidente da Associação Nacional 
dos Defensores Públicos Federais, Exmº Sr. Leonardo 
Cardoso de Magalhães.

Convido a todos para, de pé, acompanharmos 
o Hino Nacional Brasileiro, cantado pelo Coral do Se-
nado Federal.

(Procede-se à execução do Hino Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Inicialmente, eu quero convidar a 
Senadora Vanessa Grazziotin para presidir a sessão 
enquanto, como primeiro signatário deste requerimen-
to, ocupo a tribuna para fazer o meu pronunciamento. 

Em seguida, será o Senador Mozarildo Cavalcanti, 
também autor deste requerimento em homenagem à 
Defensoria Pública do Brasil.

O Sr. Antonio Carlos Valadares deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Antes de passar a palavra ao Senador 
Antonio Carlos Valadares, que é o autor do requeri-
mento que propõe a realização desta sessão solene 
em homenagem aos Defensores Públicos brasileiros, 
quero cumprimentá-lo e ao Senador Mozarildo Caval-
canti pela iniciativa, uma iniciativa justa em decorrência 
do papel que esses profissionais, homens e mulheres, 
exercem no Brasil inteiro. 

Então, cumprimento V. Exª, Senador Antonio Car-
los Valadares, a quem passo a palavra para fazer seu 
pronunciamento, abrindo a sessão.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidenta desta sessão, Senado-
ra Vanessa Grazziotin, do Estado do Amazonas, do 
PCdoB; Exmº Sr. Haman Tabosa de Moraes Córdova, 
Defensor Público Federal, aqui representando o De-
fensor Público-Geral Federal, o Exmº Sr. José Rômulo 
Plácido Sales; Exmº Sr. Leonardo Cardoso de Maga-
lhães, Vice-Presidente da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos Federais; Exmº Sr. André Castro, 
Presidente Nacional da Anadep (Associação Nacional 
dos Defensores Públicos dos Estados); Exmª Srª Pre-
sidenta da Associação dos Defensores Públicos de 
Sergipe, Gláucia Franco, em nome de quem homena-
geio todos os defensores públicos; presidentes de as-
sociações presentes; meus amigos e minhas amigas.

Em maio de 2010, realizamos neste plenário, 
igualmente, uma sessão especial em homenagem 
ao Dia Nacional da Defensoria Pública, e que foi um 
grande sucesso, não só pela participação intensa de 
Senadores e de Senadoras na tribuna, como também 
– e principalmente – pela grande presença de defen-
sores e defensoras de diversos Estados do País, como 
nesta sessão.

Naquele momento, ainda estávamos a come-
morar a sanção da Lei Complementar nº 132, de 7 de 
outubro de 2009, a chamada Nova Lei Orgânica das 
Defensorias Públicas, cujo projeto havíamos relatado 
no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e de 
Cidadania, e que nos proporcionou uma legislação de-
mocrática, inovadora e focada nos cidadãos de baixa 
renda. Nós estamos dizendo isso com muita segurança, 
pois foi a primeira vez que, ao organizar uma instituição 
do sistema de Justiça, uma legislação voltou seu foco 
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para o cidadão destinatário dos serviços e não para 
o próprio órgão ou seus integrantes. Basta dizer que, 
entre as diretrizes traçadas pela nova lei, estão a prio-
rização das regiões com maiores índices de exclusão 
social e adensamento populacional e o respeito aos 
direitos dos assistidos, como o direito à informação, à 
qualidade e à eficiência dos serviços prestados. Além 
disso, a criação das Ouvidorias-Gerais das Defensorias 
Públicas permitirá a participação da sociedade civil na 
gestão e fiscalização interna de cada órgão.

Devemos lembrar que a Lei Complementar nº 
132 veio para fortalecer a Defensoria Pública, e isso 
significa fortalecer um direito fundamental da pessoa, 
que é a garantia de acesso à Justiça, que talvez seja, 
no Estado democrático, a mais importante das ga-
rantias fundamentais do cidadão. O papel desempe-
nhado pela Defensoria Pública é justamente prever a 
adequada defesa dos cidadãos cuja situação econô-
mica não lhes permite pagar as custas do processo e 
os honorários do advogado sem prejuízo do sustento 
próprio ou da família. Estamos falando de uma imensa 
parcela da população: aproximadamente 130 milhões 
de brasileiros que precisam de atendimento na Justiça, 
e a Defensoria Pública terá e tem esse grande papel.

Um Estado democrático de direito merecedor 
desse nome deve zelar por um sistema de Justiça in-
dependente, atuante e que esteja disponível a todos 
os cidadãos a qualquer tempo. E, além disso, capaz de 
assegurar os direitos dos cidadãos. Sem o respeito ao 
devido processo legal, sem acesso à Justiça, sem as 
liberdades públicas e a realização efetiva dos direitos 
sociais, econômicos, culturais e ambientais, não pode-
mos dizer que vivemos em uma Nação desenvolvida, 
nem em uma democracia plena.

Temos, pois, na Defensoria Pública, uma insti-
tuição que participa ativamente do programa de de-
senvolvimento traçado por nossa Constituição, um 
desenvolvimento em seu sentido mais amplo, que 
podemos extrair dos objetivos fundamentais da Re-
pública elencados no art. 3º, como: construir uma so-
ciedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e 
reduzir as desigualdades; promover o bem de todos, 
sem discriminação.

É verdade que a nova Lei Orgânica foi um avanço 
importante, não só para o cidadão, como também do 
ponto de vista institucional. No entanto, não podemos 
deixar de anotar que ainda há muito a se fazer. Não 
podemos perder de vista que a luta desses defenso-
res dos direitos da população ainda encontra muitos 
desafios. 

A Defensoria Pública ainda é a instituição menos 
estruturada da Justiça. O “Terceiro Diagnóstico da De-
fensoria Pública no Brasil”, realizado pelo Ministério da 

Justiça, sob a coordenação da Secretaria de Reforma 
do Judiciário, em 2009, mantém-se atual, em grande 
medida. Ele mostra que muitas Defensorias funcionam 
em situação bastante precária em termos de estrutura 
física, carência de materiais e até de carreiras de apoio. 
O Diagnóstico nos apontou um déficit de quase três 
mil defensores públicos em todo o País. Eram 7.500 
vagas para defensores públicos em todos os Estados, 
mas apenas 4.700 preenchidas, por falta de previsão 
orçamentária para organização de novos concursos. 
Hoje, dois anos depois, temos 5.200 defensores, qui-
nhentos a mais, o que sem dúvida é um avanço, mas 
mostra que ainda é preciso melhorar e avançar.

No âmbito da União, existem mais de 5.500 juí-
zes – 3.500 juízes do trabalho e 2.000 juízes federais 
–, cerca de dois mil membros do Ministério Público 
da União e mais de oito mil advogados para defender 
a União – entre Advogados da União e Procuradores 
Federais e da Fazenda Nacional. No entanto, quando 
olhamos os quadros da Defensoria Pública da União, 
verificamos que existem apenas 481 Defensores Pú-
blicos Federais em atividade. 

Ainda que realizem um trabalho extraordinário, 
é certo que o número de defensores que temos atual-
mente não é suficiente para que a Defensoria realize 
uma missão constitucional. São 481 defensores públi-
cos para 5.500 juízes.

Essa é uma das razões pelas quais apresentei, 
no Senado, ao lado deste grande lutador, companhei-
ro e amigo Mozarildo Cavalcanti, um requerimento 
de informações dirigido à Ministra do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando es-
clarecimentos sobre o andamento do anteprojeto de 
lei preparado pela Defensoria Pública Geral da União, 
para a abertura de novos cargos de defensores públi-
cos federais. 

Atualmente há 180 defensores aprovados em 
concurso, ansiosos para começarem a exercer a pro-
fissão, mas que aguardam a aprovação da lei para que 
possam tomar posse. 

O anteprojeto foi encaminhado ao Ministério em 
6 de dezembro de 2010. Não só os aprovados, os de-
fensores federais e nós, Senadores, mas toda a so-
ciedade quer saber quando esse projeto será enviado 
ao Congresso Nacional. Nesta casa, seguramente, 
faremos todos os esforços para que a matéria tramite 
em regime de prioridade.

O ideal é que, em cada Vara, possamos ter ao 
menos um defensor público. Atualmente, os defenso-
res federais concentram-se, sobretudo, nas capitais 
e nas grandes cidades, pontos de referência para os 
cidadãos que necessitam da Defensoria.
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Saudamos, nesse aspecto, a iniciativa recente 
da Defensoria Pública da União de abrir quatro novos 
ofícios, no Distrito Federal, para atuação perante a 
Justiça do Trabalho. Certamente existe aí uma gran-
de demanda reprimida, a que os defensores federais 
procurarão dar vazão. Esperamos que a iniciativa se 
estenda, em breve, aos demais Estados da Federação.

Outra questão de suma importância, que não 
podemos deixar de mencionar, é a da autonomia ad-
ministrativa e funcional, bem como a da iniciativa de 
proposta orçamentária da Defensoria Pública da União. 
Só assim a instituição poderá definir seus rumos insti-
tucionais e organizar, ela própria, sua estrutura, abrin-
do concursos e nomeando defensores e funcionários 
muito mais rapidamente.

Essa questão já está posta no âmbito da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 358, de 2005, que tramita 
na Câmara dos Deputados e já foi aprovada pelo Sena-
do Federal. Continuamos lutando para que ela venha 
a ser aprovada e possamos vê-la promulgada neste 
mesmo plenário, em sessão do Congresso Nacional.

Srª Presidente, apesar das dificuldades, temos 
um dado que é muito expressivo da dedicação e da 
devoção que o trabalho diário exige de cada um dos 
defensores públicos: entre 2006 e 2008, apesar de o 
número de defensores na ativa ter crescido apenas 
4,48%, o número de atendimentos aumentou 45,17%. É 
impossível, portanto, não reconhecer, destacar e louvar 
os esforços individuais de cada um em prestar a nobre 
tarefa que lhes foi designada por nossa Constituição 
e fazer valer um sentido verdadeiro e concreto da ci-
dadania. Mais do que justa, portanto, a homenagem 
que prestamos aos defensores públicos no dia de hoje. 

O Dia Nacional da Defensoria Pública é, na ver-
dade, o dia 19 de maio, conforme instituído pela Lei nº 
10.448, de 2002, escolhida por marcar o falecimento 
de Santo Ivo, o Patrono da Defensoria, franciscano 
defensor dos pobres e dos necessitados. 

O motivo pelo qual não realizamos esta sessão 
especial no último dia 19 de maio é especial e mere-
cedor de comemoração. Nessa data, o Governador do 
Paraná sancionou a lei que criou a Defensoria Pública 
do Estado do Paraná. O evento foi prestigiado pelos 
defensores públicos de todo o País que, durante mui-
tos anos, vêm militando para que todos os Estados da 
Federação criem as suas próprias Defensorias Públi-
cas e seus quadros de defensores. Esperamos que o 
exemplo inspire o Estado de Santa Catarina a fazer 
o mesmo ato, e o Estado de Goiás a deflagrar o con-
curso que criará as suas primeiras vagas de defensor 
público. Sendo assim, o Estado de Santa Catarina 
deve essa obrigação constitucional, legal e social ao 

povo do Brasil e ao povo desse belíssimo Estado de 
Santa Catarina. 

Para encerrar, não poderia deixar de fazer re-
ferência a dois projetos que contam com forte apoio 
dos defensores públicos e também de nosso apoio. O 
primeiro é o PLS nº 265, de 2006, de autoria do Sena-
dor Cristovam Buarque, que institui a remição da pena 
pelo estudo. Embora não seja um projeto de interesse 
institucional da Defensoria, certamente é de interesse 
dos defensores em geral, especialmente daqueles que 
atuam no campo criminal e na execução penal.

Basta lembrar que a maior parte dos condena-
dos criminalmente em nosso País compõem as ca-
madas menos favorecidas economicamente da nossa 
sociedade.

O projeto que incentiva e fortalece a perspectiva 
de re-socialização do preso está sob nossa relatoria 
na CCJ, e já foi analisado pela Câmara. Certamen-
te esse projeto entrará na pauta da CCJ na próxima 
quarta-feira, e estarei relatando-o. Esperamos que 
esta Casa o aprove rapidamente, para que, o quanto 
antes, possamos enviá-lo à sanção da Presidenta da 
República Dilma Rousseff.

O segundo projeto é o PLS nº 225, de 2011, de 
autoria do ilustre Senador José Pimentel, do Estado 
do Ceará, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
para, em síntese, completar o mandamento da auto-
nomia financeira das Defensorias Públicas.

O projeto busca assegurar os recursos neces-
sários e suficientes para as Defensorias Públicas se 
organizarem e se manterem, ao mesmo tempo garan-
tindo a responsabilidade com a gestão fiscal.

Entendemos que uma sessão como esta deve-
ria ser renovada a cada ano. É uma oportunidade que 
temos para fazer o balanço, medir os avanços e olhar, 
com clareza e cuidado, os próximos passos. Temos 
contribuído com formulações que buscam aprimorar o 
sistema de Justiça: além da mencionada Lei Orgânica 
da Defensoria Pública, a Lei dos Juizados da Fazenda 
Pública e os novos códigos de processo civil e penal, 
enviados à Câmara dos Deputados. Aliás, sobre a Lei 
dos Juizados da Fazenda Pública Estadual eu fui o 
seu autor, e já é lei federal sancionada pelo Presiden-
te da República.

Já tivemos dois Pactos Republicanos de Estado 
por um Sistema de Justiça Mais Acessível, Ágil e Efe-
tivo, assinados pela cúpula dos Três Poderes. Lutare-
mos para que as pautas e as demandas da Defensoria 
integrem o anunciado Terceiro Pacto, de modo que a 
instituição possa ser fortalecida e o acesso universal à 
Justiça, especialmente dos mais necessitados, possa 
se tornar uma realidade.
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Esperamos que o Brasil avance, cada vez mais, 
em oferecer aos seus cidadãos uma Justiça mais rá-
pida, mais igualitária a todos os brasileiros, tal como 
reclama o próprio Presidente do Supremo Cezar Pe-
luso. E o Brasil talvez seja a única Nação do mundo 
que admite uma quarta instância para recursos. E essa 
quarta instância que faz proliferar o volume, o montante 
descomunal de processos. Há mais de 90 mil proces-
sos no Supremo Tribunal Federal. 

Enquanto que a nossa Excelsa Corte, no ano 
passado, foi obrigada a julgar mais de 90 mil proces-
sos, a corte suprema dos Estados Unidos julgou 77 
ações apenas. Há uma distorção a ser corrigida e ca-
berá, nesse Terceiro Pacto federativo, ao Congresso 
Nacional esta grande missão de fortalecer a cidada-
nia, de tornar a Justiça mais rápida, mais eficiente e à 
disposição do cidadão brasileiro.

Parabéns, Defensores Públicos de todo o Brasil! 
(Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta o Senador 
Valadares não só pelo seu pronunciamento mas pelos 
compromissos assumidos aqui perante os Defensores 
Públicos do Brasil inteiro, compromissos que não são 
só dele. O Senador é Líder do PSB e exerce uma li-
derança que vai muito além do PSB aqui no Senado 
Federal. Parabéns, Senador Valadares. 

Antes de convidá-lo para que continue a direção 
dos trabalhos, gostaria de convidar para fazer parte da 
Mesa a Srª Francilene Gomes de Souza, Presidente 
do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais 
– Condege, para compor a Mesa.

O próximo orador inscrito, como signatário tam-
bém, proponente da realização desta sessão, é o Se-
nador Mozarildo Cavalcanti. 

Senador Valadares, peço que dê continuidade à 
direção dos trabalhos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente dos trabalhos, Senador Antonio 
Carlos Valadares, que também foi o primeiro subscritor 
desse requerimento – aliás, estamos há vários anos, 
eu e ele, requerendo essa homenagem justa aos De-
fensores Públicos do Brasil –, Sr. Defensor Público 
Federal, Exmº Sr. Haman Tabosa de Moraes Córdo-
va, representando o Defensor Público-Geral Federal, 
o Exmº Sr. José Rômulo Plácido Sales; Defensor Pú-
blico-Geral do Rio de Janeiro, Exmº Sr. Nilson Bruno 
Filho; Defensora Pública-Geral do Paraná, Exmª Srª 
Joziane Fruet Bettini Lupion; Defensora Pública-Geral 
de São Paulo, Exmª Srª Daniela Sollberger; Presidente 
do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, 
Exmª Srª Francilene Gomes de Brito Bessa; Presiden-

te da Associação Nacional dos Defensores Públicos 
Estaduais, Exmº Sr. André Castro; Vice-Presidente da 
Associação Nacional dos Defensores Públicos Fede-
rais, Exmº Sr. Leonardo Cardoso de Magalhães, meus 
senhores e minhas senhoras, embora médico, costumo 
dizer que sou positivamente contaminado pela área 
jurídica, porque tenho um filho, o mais velho, que é 
Juiz de Direito lá no Estado Rondônia, onde eu e ele 
nascemos, e tenho uma filha que é Juíza de Direito 
aqui, no Distrito Federal. E eu tinha um sobrinho, filho 
da minha irmã, que vem depois de mim, a segunda, 
que foi Defensor Público no Estado de Roraima e que 
morreu, tragicamente, há pouco mais de um ano, num 
acidente de trânsito no meu Estado, que era o Ander-
son Cavalcanti de Moraes. 

Portanto, não só como cidadão, como Parlamen-
tar, como Constituinte, mas também como defensor 
da importância da Defensoria Pública, sou levado a 
me juntar aos que hoje prestam esta justíssima ho-
menagem aos Defensores e à Defensoria Pública do 
Brasil, uma das instituições mais fundamentais para 
a garantia daquilo que é um dos direitos mais básicos 
da cidadania: o acesso à Justiça. 

No Brasil, fala-se muito, em toda esquina, em to-
dos os noticiários que aqui só vai para a cadeia pobre, 
porque não pode pagar um bom advogado. E pergunto: 
de quem é a culpa? Está na Constituição: a culpa é 
do Estado, isto, é do Governo Federal, dos Governos 
Estaduais, que não asseguram ao pobre o defesa pelo 
Defensor Público. Trata-se de uma obrigação constitu-
cional. E, lamentavelmente, ainda há Estados podero-
sos, como são os Estados de Santa Catarina e Goiás, 
que não têm Defensoria Pública instalada. 

Eu espero que agora, governados que são por 
dois ex-Senadores – o Senador Colombo, em Santa 
Catarina, e o Senador Perillo, em Goiás –, essa reali-
dade desapareça.

Séculos de luta, Sr. Presidente, foram necessá-
rios para que alguns preceitos básicos – tão básicos 
que hoje os tomamos como óbvios – fossem estabele-
cidos. A afirmação de princípios como “ninguém será 
processado nem sentenciado senão pela autoridade 
competente” ou “ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal”, hoje 
consignados também na nossa Constituição, foi resul-
tado de um longo processo em que, pouco a pouco, 
conseguiu-se dobrar a injustiça e a arbitrariedade dos 
poderosos.

Todos queremos, Srªs Senadoras, Srs. Senado-
res, senhores defensores e senhoras defensoras aqui 
presentes, e outros que nos assistem pela TV Sena-
do e nos ouvem pela Rádio Senado, levar nossas vi-
das protegidos da injustiça e do arbítrio. Essa é uma 
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condição absolutamente básica, fundamental, sem a 
qual todo o resto fica prejudicado. De que adiantam a 
prosperidade, o bem-estar, a riqueza e a abundância 
se o arbítrio impera? Se a violência da falta de justiça 
impede, liminarmente, que gozemos de tudo isso com 
segurança e estabilidade?

Sabemos todos nós que vai, ainda, uma longa dis-
tância entre o reconhecimento do direito e o seu gozo 
efetivo.Todos temos direito ao fim, que é a proteção da 
justiça, mas, infelizmente, o acesso aos meios necessá-
rios para a realização desse fim é muito desigualmente 
dividido. Aos mais pobres, como eu disse, muitas ve-
zes, as portas da justiça parecem intransponíveis. Era 
preciso que os efeitos desse outro tipo de arbítrio – o 
arbítrio econômico – fossem contrabalançados para 
que todos, efetivamente, tivessem acesso à Justiça. 

É para isso que existe a Defensoria Pública, 
que cumpre, assim, um papel que dificilmente pode 
ser exagerado, no que se refere à garantia do direito 
fundamental à proteção da Justiça. É graças ao de-
fensor público que aqueles que, por suas carências, 
estão mais vulneráveis ao arbítrio podem, finalmente, 
encontrar acolhida sob as asas protetoras da Justiça.

A Defensoria Pública, portanto, é uma institui-
ção cuja existência é fundamental para a garantia do 
devido processo legal. É ela que garante, no final das 
contas, que o devido processo legal seja efetivamen-
te um direito de todos, e não um privilégio de alguns 
poucos que detêm recursos econômicos suficientes 
para sustentar um processo. 

Vimos, há poucos dias, uma pessoa condenada, 
que só após 11 anos foi finalmente recolhida, porque 
usou, dentro da lei, de todos os recursos que podia 
para permanecer fora do presídio. 

Quantos pobres conseguem fazer isso? Só se 
fugirem, e serão, portanto, foragidos. 

A existência da Defensoria contribui, enfim, para 
dar concretude e eficácia ao grandioso – e muitas ve-
zes elusivo – princípio da igualdade. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, devemos ter na mais 
alta conta o papel do defensor público. Por tudo isso, 
nada mais justo do que prestarmos aqui esta home-
nagem pela passagem do Dia Nacional da Defensoria 
Pública. Aliás, o Dia Nacional, que se comemora no dia 
19 – quero dizer que é muito importante que a gente 
tenha sempre, aqui no Senado pelo menos, esta data 
para homenagear e reverenciar mesmo o trabalho 
dessas pessoas – e tem como patrono do defensor 
público Santo Ivo, que era um advogado francês, liga-
do à Igreja Católica, que prestava assistência gratuita 
aos pobres, daí por que esse dia haver sido dedicado 
à Defensoria em homenagem a este santo. Eu com-
paro a imagem do defensor público – que tem de ser 

bem pago – à do médico que assiste ao desprotegido 
de toda sorte. Lá ainda existe um SUS, mal e muito 
mal mesmo, mas existe; e na Justiça? É preciso que 
tenhamos o defensor público para que, de fato, algum 
caminho rumo ao acesso à Justiça possa existir.

O Brasil contava, em 2008, com pouco mais de 
4.300 defensores públicos espalhados pelas defenso-
rias estaduais e da União, – quero deixar bem claro: 
somadas as duas –, segundo diagnóstico publicado 
pelo Ministério da Justiça. Em 2008, foram realizados 
mais de 9 milhões e 400 mil atendimentos, com uma 
média de 2.179 atendimentos por defensor. Em cinco 
anos, entre 2003 e 2008, o número de atendimentos 
mais do que dobrou, o que deixa mais do que claro 
que a defensoria responde a uma necessidade efeti-
va e crescente. 

Também o número de ações ajuizadas tem cres-
cido ao longo dos anos. Em 2006, foram ajuizadas 
760.421 ações cíveis e criminais, com uma média de 
184,17 por defensor. Em 2008, foram mais de 1 milhão 
e 200 mil, com quase 294 para cada defensor. Tudo isso 
reforça a importância que vem adquirindo a Defensoria 
na garantia do direito fundamental do acesso à Justiça.

Por tudo isso, Sr. Presidente, fico feliz em ter a 
oportunidade de expressar publicamente, nesta justa 
homenagem, minha profunda admiração pela Defen-
soria Pública.

Quero aqui fazer uma referência ao meu Estado 
de Roraima, o menorzinho em termos de população da 
nossa Federação, com menos de 500 mil habitantes. 
A nossa Defensoria foi criada em 2002 e lá já foram 
atendidos 43.108 casos. O número é pequeno, mas 
vejam que é para uma população de menos de 500 
mil habitantes. Em 2010, saltou para 247.925 atendi-
mentos. E aí, repito, lamenta-se que Estados podero-
sos não tenham a Defensoria instalada. Lamenta-se 
que outros Estados poderosos terceirizem o serviço 
do defensor público. Porque não é a mesma coisa de 
um Estado contratar, seja através da OAB, seja dire-
tamente um advogado para atuar como defensor, não 
é a mesma coisa. O defensor tem que ser bem pago, 
tem que ter independência, porque tem que defender 
o cidadão até contra o Estado. (Palmas.) 

Obrigado.
Mas se estou falando das Defensorias Estadu-

ais, pior é a Defensoria Pública da União, a Federal. 
Tenho aqui um release que tirei, uns dados, que exis-
tem 3 mil juízes federais e trabalhistas juntos, 2.500 
membros do Ministério Público Federal e Trabalhista, 
enquanto os Defensores Públicos Estaduais, que atu-
am nas mesmas áreas são apenas 480. “Isso é uma 
vergonha”, parodiando um famoso apresentador de 
TV, porque, na verdade, se pensamos num País em 
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que queremos erradicar a miséria, em que queremos 
dar casa para todo mundo, se não damos direito ao 
acesso à Justiça, essa pessoa pode estar com alimen-
tação garantida, com a casa garantida, mas quando o 
seu direito é violado, não tem como reclamar, não tem 
por quem reclamar.

Então, a Justiça Federal precisa que o Governo 
Federal... E aqui faço um apelo à Presidente Dilma: 
olhe com bastante seriedade para essa questão, por-
que a saúde, em recente estatística – sou médico e 
posso dizer claramente – é a primeira preocupação 
da pessoa. É verdade. Se a pessoa estiver sadia mas 
estiver esbulhada em seu direito, ela terá felicidade? 
Ela viverá bem psicologicamente? Lógico que não. 
Então, direito a ter acesso à Justiça e a ter justiça fei-
ta é fundamental para o cidadão. Aliás, como maçom 
eu vejo, e acho que todos veem, que depois da vida o 
bem maior é a liberdade. Sem isso não adianta pensar 
muito em outras coisas.

E quanto à Defensoria Pública da União ou Fe-
deral no meu Estado? Pior ainda. Meu Estado é o que 
mais tem áreas federais: reservas indígenas, reservas 
ecológicas, faixa de fronteira e todos os outros ilícitos 
federais, e tem três defensores, três defensores apenas.

Então, isso é uma desigualdade terrível, quer di-
zer, o ente da Federação mais rico, que é a União, é 
quem menos assiste ao cidadão carente.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores, Srªs Defensoras, Srs. Defensores, 
quero deixar aqui um apelo para que não economi-
zemos esforços para dar meios e instrumentos a fim 
de que a Defensoria Pública dos Estados e da União 
consiga realizar a contento a sua missão, cuja impor-
tância sublinhei enfaticamente ao longo de todo este 
meu pronunciamento. É inconcebível, é inaceitável 
que uma instituição de tal significância sofra por falta 
de recursos, com condições de trabalho insuficientes, 
com estruturas improvisadas. 

Se quisermos uma cidadania efetiva, participante, 
ativa, atuante, precisamos criar a condições institucio-
nais para isso. E uma Defensoria forte e garantidora, 
em última instância, do acesso universal à Justiça é 
uma das condições básicas. 

Por fim, Sr. Presidente, quero aqui parabenizar 
todos os defensores públicos do País, mas – permi-
tam-me – especialmente os do meu Estado, o Estado 
de Roraima, que, como eu disse, é o menorzinho, em 
termos de população, da Federação, mas que me or-
gulha muito por ter uma Defensoria atuante.

Quero também parabenizar todos aqueles que 
trabalham, direta ou indiretamente, para as Defensorias, 
congratulando-os pela passagem do seu dia comemo-

rativo e agradecendo, sinceramente, pelo magnífico 
trabalho que realizam em prol da cidadania brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Parabéns, Senador Mozarildo Ca-
valcanti, defensor médico do Brasil.

Senador Pedro Taques, pela ordem.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a gentileza, 
se for possível e com a permissão do ilustre Senador 
e Defensor Público Wilson Santiago, de inverter a or-
dem, para que eu possa falar antes dele, se ele me 
autorizar. Eu tenho uma viagem marcada para daqui 
a pouquinho e eu não posso deixar de falar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – V. Exª concorda, então? (Pausa.)

Senador Pedro Taques, será um prazer ouvi-lo.
O Senador Wilson Santiago é membro da Mesa 

e, por uma deferência especial, por enquanto, estou 
presidindo a sessão. Logo após a fala de V. Exª, faço 
questão de que V. Exª, como defensor público, presida 
esta solenidade.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Srs. De-
fensores Públicos, quero cumprimentar os Defensores 
Públicos do Brasil na pessoa da amiga e colega Da-
niela Sollberger Cembranelli, Defensora Pública-Geral 
do Estado de São Paulo, e do Defensor Público-Geral 
do Estado de Mato Grosso, André Prieto.

Sr. Presidente, eu fui Procurador do Estado de 
São Paulo por três anos. Sou do mesmo concurso da 
Defensora Pública-Geral do Estado de São Paulo de 
hoje e nós fazíamos defensoria pública. Antes de ser 
Procurador do Estado de São Paulo, fazendo assis-
tência judiciária, fazendo defensoria pública, eu fui 
estagiário da Procuradoria do Estado de São Paulo, 
fazendo assistência judiciária para aqueles chamados 
hipossuficientes. Eu quero dizer aos senhores que eu 
tenho a honra de ter no meu passado a virtude de ter 
sido Defensor Público no Estado de São Paulo. Depois 
disso, fui Procurador da República, Sr. Presidente, du-
rante quinze anos, e agora, por obra do divino Espírito 
Santo, fui eleito Senador pelo Estado de Mato Grosso.

Confesso que daqueles réus que eu defendia na 
Procuradoria do Estado de São Paulo, fazendo júri em 
Penha de França, no 5º Tribunal do Júri, junto com a 
Colega Daniela Sollberger, eu ainda tenho os nomes 
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desses réus, muitos deles ainda se encontram presos. 
Depois, fui Procurador da República por quinze anos 
e passei para o outro lado do Direito Penal. Os meus 
réus, durante quinze anos, eu, como Procurador da 
República, estão todos soltos. Alguma coisa errada 
existe aqui, Sr. Presidente. Existe porque, infelizmente, 
o Direito Penal do Brasil, tal qual a teologia da liber-
tação, fez a opção pelos pobres. Temos de fazer com 
que o Direito Penal saia da senzala e possa penetrar 
na casa grande. Esse não é um Direito Penal de cate-
gorias sociais, mas um Direito Penal igualitário.

Por que estamos falando isso? Para que possa-
mos ressaltar a importância da Defensoria Pública. 
A Constituição da República, no título IV, capítulo IV, 
depois de tratar do Legislativo no art. 44, do Executi-
vo no art. 76 e do Judiciário no art. 92, a partir do art. 
127 trata das funções essenciais à Justiça. Funções 
essenciais à Justiça: Ministério Público, na primeira 
seção, depois advogados, Advocacia Pública/Privada 
e Defensoria Pública. 

Penso que o legislador constituinte de 88, no art. 
127, ao tratar de funções essenciais à Justiça, disse 
menos do que queria, porque, para mim, a Defensoria 
Pública, junto com o Ministério Público, são funções 
essenciais à própria existência de um Estado, porque 
não há que se falar em Estado hoje, na nova ordem 
constitucional, sem falar do Estado Democrático de 
Direito. Não há democracia sem Defensoria Pública, 
porque democracia, Srs. Senadores, não é só o exer-
cício de votar e ser votado, democracia é muito mais 
que isso. Democracia, se nós a reduzirmos ao direito 
de votar e ser votado, estaremos tratando de direitos 
políticos. É menos do que quis o legislador constituinte. 

Ao falar em democracia, temos de falar em res-
peito a direitos: liberdade, igualdade e, sobretudo, o 
núcleo dos direitos fundamentais, que é a dignidade da 
pessoa humana. Para que tenhamos essa democracia, 
falar em liberdade, igualdade e dignidade da pessoa 
humana, o papel da Defensoria Pública aqui está para 
que possamos atingir um Estado que seja Estado De-
mocrático de Direito não só na Constituição, não só 
numa folha de papel, mas para que possamos viver 
a Constituição. E para esta vivência da Constituição 
nós precisamos não só dos direitos ali estabelecidos, 
mas precisamos concretizar esses direitos previstos 
na Constituição.

Pergunto às senhoras e aos senhores que nos 
honram nesta Casa, nesta tarde: esta Constituição vem 
sendo cumprida? Não vem sendo cumprida. Em razão 
do número de Defensores Públicos que temos com-
parado ao número de membros do Ministério Público.

Mas a questão não é só numérica, a questão 
também é estrutural. Durante 15 anos como Procura-

dor, eu atuei em 12 Estados da Federação e, fazendo 
júris federais por designação do Procurador-Geral da 
República, eu vi, assisti à defesa desses assistidos por 
Defensores de qualidade. Mas, além da qualidade, pre-
cisamos de estrutura, precisamos de menos discurso 
e mais recursos. Infelizmente nós só falamos, falamos 
e não concretizamos o que falamos.

Nesta importante tarde em que se comemora 
essa importante instituição, quero dizer que aqui no 
Senado os senhores têm companheiros nessa luta, na 
luta por um Estado que seja democrático de direito não 
só na folha de papel, tudo para que possamos fazer 
da nossa sociedade uma sociedade mais justa, mais 
livre e, sobretudo, mais solidária. E não há sociedade 
que seja justa, livre e solidária sem que tenhamos uma 
defesa que possa cumprir os ditames constitucionais.

Encerro a minha fala parabenizando os senhores 
e lembrando a Defensoria Pública do Estado de Mato 
Grosso, Estado que aqui eu represento. Temos no Es-
tado de Mato Grosso 140 Defensores e 141 Municípios, 
precisamos de mais Defensores Públicos também no 
Estado de Mato Grosso.

E quero lembrar um grande Defensor Público, que 
foi meu estagiário na Procuradoria, hoje é o Correge-
dor-Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato 
Grosso, Dr. Marcio Dorilêo, que é um exemplo de De-
fensor Público, consciente da sua importância dentro 
do contexto constitucional.

Parabéns aos senhores!
Para mim é uma honra ter sido Procurador do 

Estado de São Paulo e ter feito assistência judiciária, 
porque ali nós vemos, sentimos, porque o cheiro tam-
bém nós sentimos. Quem já sentiu aquele cheiro sabe 
da importância que é ser Defensor Público; o cheiro 
daquele que está preso e não tem advogado; o cheiro 
daquele que está no “corró”, termo utilizado no Estado 
de São Paulo; o cheiro daquele que quando se chega 
à delegacia, pelo menos no meu tempo, recebe-se a 
informação de que estão trabalhando o preso; o cheiro 
daquele que é o cidadão brasileiro e precisa de defesa.

Parabéns aos Srs. Defensores do Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 

Bloco/PSB – SE) – Muito bem, Senador Pedro Taques. 
Recebi a seguinte correspondência do Deputado 

Mauro Benevides, que não pôde comparecer a esta so-
lenidade em virtude de compromisso inadiável no seu 
Estado. Ele está fazendo uma palestra neste instante.

Senador Antonio Carlos Valadares. Sr. 
Senador, permita V. Exª que manifeste o meu 
apoio à iniciativa de promover no plenário desta 
augusta Casa sessão solene destinada a ho-
menagear a Defensoria Pública, que se origi-
nou da Carta Cidadã de 5 de outubro de 1988.
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Relatores que fomos, V. Exª e eu, da Lei 
Complementar nº 132, buscamos assegurar 
à aludida carreira prerrogativa que ensejasse 
aos seus integrantes o cabal desempenho dos 
respectivos encargos institucionais. Em quase 
todas as Unidades Federadas, os defensores 
cumprem exemplarmente a nobilitante missão 
de patronear postulações de carentes e neces-
sitados – naturalmente, diz em quase todas, 
porque nem todas Unidades Federadas têm 
a defensoria pública –.

Transmito a V. Exª cumprimentos pela 
proposição ora transformada em testemunho 
de exaltação à tarefa de que se incumbiram 
os referidos profissionais do Direito, tanto os 
da União como dos Estados.

Cordialmente.
Mauro Benevides, Deputado Federal do 

PMDB do Ceará.

Ele foi, na Câmara dos Deputados, portanto, o 
Relator da Lei Complementar nº 132 e é um dos gran-
des defensores dessa modelar instituição no Brasil. 
(Palmas.)

Próximo orador inscrito é o Senador Wilson San-
tiago, da carreira dos defensores públicos do Estado 
da Paraíba.

Senador, V. Exª, logo em seguida à sua fala, vai 
ocupar aqui o lugar como membro da Mesa e também 
como um dos grandes defensores públicos do Brasil. 
Será uma honra para mim.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Valadares, sou cumpridor das deter-
minações de V. Exª.

Sr. Presidente, Senador Valadares, demais Se-
nadoras, Vanessa Grazziotin, Senador Pedro Taques, 
Senador Mozarildo Cavalcanti, meus caros defenso-
res públicos, nossos demais integrantes da Mesa, a 
exemplo do Defensor Público Federal Haman Tabosa 
de Moraes; Sr. José Rômulo Plácido, Defensor Públi-
co-Geral Federal; Defensora Pública da Bahia, Cé-
lia Nery; Defensor Público do Rio de Janeiro, Nilson 
Bruno Filho; Defensora Pública-Geral de São Paulo, 
Daniela; Defensora Pública do Paraná, Josiane Fruet; 
Corregedora-Geral do Pará, Florisbela Maria; Presi-
dente do Conselho Nacional de Defensoria Pública 
Francilene Gomes de Brito; Presidente da Associação 
Nacional dos Defensores Públicos dos Estados, nosso 
grande companheiro André Castro; Vice-Presidente 
da Associação Nacional dos Defensores Públicos Le-
onardo Cardoso de Magalhães; defensores públicos, 
defensoras públicas de vários Estados da Federação, 
do Distrito Federal e da Defensoria Pública da União, 

inicialmente parabenizo V. Exª, Sr. Presidente, Sena-
dor Valadares, ao lado de nosso Senador Mozarildo 
Cavalcanti, porque, por iniciativa de V. Exª, está-se 
concretizando no dia de hoje essa passagem, digo 
até esta homenagem à Defensoria Pública dos Esta-
dos, da Federação, do Distrito Federal e também da 
Defensoria Pública da União.

No dia 19 de maio estive aqui, exatamente no Dia 
da Defensoria Pública, para enaltecer e homenagear 
o defensor público.

Jamais me cansarei de lembrar a importância da 
Defensoria Pública para a população carente deste País.

A data de 19 de maio foi escolhida em razão de 
ser a do falecimento de Santo Ivo de Kermartin. Ivo de 
Kermartin dedicou a vida, utilizando sua cultura para 
a defesa de pobres, órfãos, viúvas e todos os desas-
sistidos de fortuna nos tribunais. Foi por isso escolhido 
patrono dos advogados. 

Ele dizia: “Jura-me que vossa causa é justa e eu 
defenderei vossa causa gratuitamente”.

Em 1824, Senador Moka, Dom Ivo recebeu orde-
nação sacerdotal, permitindo-lhe manifestar seus dotes 
de pregador. Assim passou a trabalhar como sacerdote, 
advogado e juiz, o que era permitido naqueles tempos. 

Em 19 de maio de 1347 – veja quantos anos a 
Defensoria Pública presta assistência gratuita à popu-
lação brasileira especificamente e também a outros 
países do mundo –, a pedido de bispos e autoridades 
civis e após minucioso processo de investigação, o 
Papa Clemente VI proclamou Ivo inscrito no Catálogo 
dos Santos e Confessores. A partir desse momento, 
passou a ser venerado como santo da Igreja Católica 
Apostólica Romana no dia 19 de maio. 

Por essas razões, essa data foi indicada como 
Dia do Defensor Público, que já é de conhecimento de 
todos nós especificamente defensores públicos.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
insisto em afirmar que a Justiça só será realmente 
justa quando ela estiver ao alcance dos mais pobres 
em todo o território nacional. E os pobres só podem 
acessar seus direitos quando contam – todos nós so-
mos conscientes disso, Senador Moka – com o apoio 
de um defensor público.

Como advogado, militei no meu Estado, a Para-
íba, por algum tempo, mas quase a totalidade dele, 
nove anos, foi na Defensoria Pública do meu Estado. 
Só quem esteve no serviço público de Defensoria pode 
entender o sofrimento das pessoas pobres que bus-
cam justiça. E eu o conheço de perto, como todos que 
aqui estão. Tenho certeza de que todos que militam, 
que trabalham, que exercem a missão ou a profissão 
de defensor público sabem, na verdade, a importância 
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do defensor público para a garantia dos direitos dos 
menos favorecidos deste País.

Infelizmente, meu caro Presidente, aquilo que 
mais a Defensoria Pública, especificamente seus de-
fensores, almeja e deseja, além da prestação de ser-
viço que dispensa à população brasileira, aos mais 
carentes, não foi, na totalidade, reconhecido pelos 
governantes deste País.

Graças – e os parabenizo – aos governantes de 
alguns Estados da Federação que reconheceram a 
necessidade da Defensoria Pública e, além de tudo, 
o serviço que presta aos menos favorecidos, é que se 
fez jus a esse trabalho e aos salários dignos pagos 
aos defensores públicos. 

Em muitos dos Estados da Federação, infelizmen-
te, os governantes, como mandatários maiores, ainda 
não tiveram a sensibilidade, ainda não reconheceram, 
ainda não se convenceram da necessidade que tem 
de ser fortalecida a Defensoria Pública, como também 
não tiveram a consciência de, com sabedoria, retribuir 
com dignidade os salários dos defensores públicos, 
por merecimento e por reconhecimento pelo trabalho 
que realizam em favor dos mais pobres. 

Eu sempre tenho dito aqui nesta Casa e na Câ-
mara dos Deputados – em que exerci dois mandatos, 
durante oito anos; como Deputado Estadual, no meu 
Estado, Paraíba, por mais oito anos; durante essa lon-
ga trajetória de detentor de mandato, dezessete anos, 
além dos nove como Defensor Público, no Tribunal do 
Júri da Paraíba –, eu sempre relatei, e me conscienti-
zei, desde aquele instante, que não se justifica, para 
este País e muito menos para a ampliação de varas 
federais, de estrutura judiciária, como também do Mi-
nistério Público, sem se ampliar a Defensoria Pública, 
na mesma proporção e com as mesmas condições. 
(Palmas.)

Nós, que somos defensores públicos, Senadora 
Vanessa, sabemos e reconhecemos a importância da 
Defensoria Pública para os mais pobres deste País, Se-
nador Benedito de Lira, para os mais pobres deste País.

Não se pode continuar testemunhando aqui-
lo que afirmou o Senador Pedro Taques, há poucos 
instantes: que, durante 15 anos como procurador da 
República – atuante, como todos nós sabemos que o 
é –, nenhum dos presos que ele acusou, ao longo do 
exercício de sua profissão, permanecera na cadeia, 
mas, no pouco tempo em que atuou na assistência 
judiciária, hoje Defensoria Pública, no Estado de São 
Paulo, muitos daqueles que ele defendeu, só porque 
são pobres, ainda estão cumprindo e – digo até popu-
larmente – mofando nos presídios daquele Estado. Isso 
é vergonhoso em um Estado Democrático de Direito. 
É vergonhoso testemunhar isso ao longo do tempo. 

Passam-se anos, muda-se governo e mais governo, 
e se testemunha, a cada dia, muitas das Defensorias 
Públicas dos Estados da Federação não receberem 
– repito – dos seus governantes o reconhecimento à 
altura do papel que exerce um defensor público em 
defesa dos menos favorecidos, dos mais pobres, que, 
infelizmente, não tiveram e não têm condições de pa-
gar advogados e também as custas processuais e que, 
por essas razões, são condenados a não terem seus 
direitos reconhecidos, a não ser quando aparecem, 
em alguns dos Estados, abnegados advogados e de-
fensores públicos que custeiam, que acompanham e 
que, de fato, exercem a sua profissão com dignidade, 
dando-lhes os direitos que a Constituição brasileira 
lhes assegura.

Por isso, Sr. Presidente, tenhamos todos nós a 
clareza absoluta em relação ao papel da Defensoria 
Pública na efetivação dos direitos individuais e coleti-
vos daqueles que não podem defender-se por falta de 
condições financeiras.

Mais uma vez, esclareço que o defensor público 
cuida, repito, de adolescentes em conflitos com a lei; 
defende mulheres vítimas da violência doméstica e 
exerce muitas vezes a função de conciliador, além de 
defender, nos casos comuns, que todos nós conhe-
cemos, aqueles que praticam homicídios qualificados 
ou simples ou os pobres que cometem delitos, como 
furtos. Enfim, ele atua em alguns casos de processos 
penais, de processos na vara de família, em todas as 
esferas da Justiça – comum, estadual, federal, nos tri-
bunais superiores, nos tribunais regionais e também 
nas comarcas em que exercem as suas profissões. 

Por isso, meu caro Presidente, nós, nesta Casa, 
teremos não só a obrigação... Assumi esse compro-
misso, desde o meu primeiro mandato, ainda de Depu-
tado Estadual, há 17 anos. Durante toda a minha vida, 
durante todo o período em que exercitei ou cumpri os 
meus mandatos parlamentares, sempre elegi como 
prioridade defender os direitos e – digo – até o fortale-
cimento da Defensoria Pública, por entender que sem 
a Defensoria Pública não existe justiça neste País; sem 
a Defensoria Pública não existem direitos assegurados 
aos menos favorecidos; sem a Defensoria Pública não 
existe de fato o pleno exercício da cidadania de qual-
quer um dos menos favorecidos deste País. 

Vou seguir em frente, se Deus quiser, defendendo 
– André é testemunha como tantos outros – os direitos, 
os projetos, as emendas constitucionais que tramitam 
não só no Senado Federal como também na Câmara 
dos Deputados, da mesma forma como me compor-
tei em anos anteriores, procurando de fato convencer 
os demais companheiros desta Casa, o governante 
maior do País – ou, agora, a governante maior – e 
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especificamente os governantes dos Estados da Fe-
deração, para que tenhamos condições de juntos nos 
conscientizarmos e realizarmos aquilo que mais belo 
existe, que é assegurar os direitos dos menos favore-
cidos, fortalecendo a Defensoria Pública, os seus in-
tegrantes, que doam e até derramam sangue, muitos 
deles, em favor das causas que, de fato, asseguram 
os direitos de cada um.

Há Estados da Federação, Sr. Presidente – V. Exª 
sabe disso e todos que aqui estão –, em que 90% dos 
feitos são patrocinados pela Defensoria Pública, es-
pecificamente na esfera federal, tanto na área penal, 
como na de execução penal. E, mesmo assim, em de-
terminados momentos nós não contamos com o apoio 
dos próprios parceiros que exercem sua função no lado 
da acusação, como, por exemplo, o Ministério Público.

E, muitas vezes, somos esquecidos pela própria 
Magistratura, que é consciente de que, sem a Defen-
soria Pública, não funciona nem a Magistratura, nem 
o Ministério Público. E, mesmo assim, quando estão 
buscando os seus direitos, eles esperam sempre e 
contam sempre com o apoio da Defensoria Pública. 
Mas nunca, ou poucas vezes, a Defensoria Pública, 
quando busca os seus direitos, conta com o apoio do 
Ministério Público e também da própria Magistratura.

Vamos trabalhar juntos. Por essa razão, preciso 
registrar, neste dia tão importante para a categoria, 
que é por meio desses momentos que a própria po-
pulação brasileira e as autoridades deste País tomam 
consciência da real situação e da real necessidade de 
se fortalecer a Defensoria Pública, conscientizando-se, 
unificando-se e trabalhando em favor de uma causa 
nobre, de uma causa justa, de uma causa que mere-
ce, sim, ser defendida pelo pequeno e também pelos 
maiores deste País.

Vamos trabalhar, se Deus quiser, com dignidade. 
É a missão do defensor público. Muitos que conheço 
no meu Estado, a Paraíba – tenho certeza de que, em 
outros Estados da Federação, a exemplo de Pernambu-
co... Alguns defensores públicos não têm condições de 
comprar um paletó para ir a uma audiência, de comprar 
livros para se atualizarem e continuarem exercendo a 
profissão que, com amor, abraçaram. 

Por isso, nós temos, com certeza, de partir para 
o campo do convencimento, do reconhecimento, digo 
até do apelo, para que as autoridades deste País, es-
pecificamente os governantes dos Estados, reconhe-
çam o trabalho digno em favor dos mais pobres, exer-
cido pela Defensoria Pública, especificamente pelos 
defensores públicos.

Não quero alongar-me mais, porque sei que tantos 
outros precisam falar. Quero parar por aqui, parabeni-
zando a Defensoria Pública neste dia, nesta sessão, 

da mesma forma como fiz no próprio dia 19 de maio, 
dizendo que me honra muito ser defensor público e 
que aqui estou provisoriamente. E digo até que quem 
exerce mandato parlamentar está ocupando um cargo 
que poderá, a partir de qualquer outro dia, deixar de 
ocupar. Mas o que sou mesmo, de coração, é defensor 
público, o que exerço de coração é a missão de de-
fender os pobres na forma da lei, procurando corrigir 
distorções, injustiças e fazendo aquilo que, na verdade, 
todos os senhores fazem em todas as comarcas, em 
todas as varas, em todos os tribunais em que ocupam 
suas honrosas missões.

Parabéns a todos. Vamos seguir unidos. E, se 
Deus quiser, o futuro será promissor, porque, a cada 
dia, avançamos um passo, e esses passos com certeza 
serão contemplados e alcançados com a realização 
daquilo que é mais desejado por todos, que é o reco-
nhecimento tanto da estrutura do órgão como também 
da questão salarial.

Boa-tarde a todos. Que Deus os ilumine e faça 
com que a profissão de cada um seja, cada vez mais, 
o caminho e a esperança de um futuro melhor para 
cada um dos mais carentes deste País.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 

Bloco/PSB – SE) – Parabéns, Senador Wilson Santiago. 
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazzio-

tin, do PCdoB do Estado do Amazonas, representando 
a força da mulher daquele Estado no Senado Federal.

Senador Wilson Santiago, reitero a V. Exª o convite 
para ocupar a Presidência. V. Exª se emocionou tanto 
com o discurso, que esqueceu que poderia continuar 
nesta sessão presidindo a solenidade.

Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora) – Muito obrigada, Senador Valadares.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero, nesta 
sessão, cumprimentar não apenas o Senador Valada-
res, mas o Senador Mozarildo, que são os signatários 
da presente sessão; cumprimentar o Exmº Sr. Haman 
Tabosa de Moraes Córdova, que aqui representa o De-
fensor Público-Geral Federal, Sr. José Rômulo Plácido 
Sales; quero cumprimentar a Exmª Srª Francilene Go-
mes de Brito Bessa, Presidente do Conselho Nacional 
de Defensores Públicos Gerais; cumprimentar o Exmº 
Sr. André Castro, Presidente da Associação Nacional 
dos Defensores Públicos Estaduais; assim como o Sr. 
Leonardo Cardoso de Magalhães, Vice-Presidente da 
Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais.

Quero dizer que o que me trouxe à tribuna não 
foi apenas o fato de comemorarmos, neste dia, 26 – 
foi comemorado no último dia 19 o Dia do Defensor 
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Público, da Defensoria Pública – o Dia do Defensor 
Público, mas o que me trouxe efetivamente aqui foi o 
fato de ver tantas mulheres, neste plenário, defenso-
ras públicas e somente passar pela tribuna Senadores 
homens. Então, quero homenagear todos, mas, prin-
cipalmente, as mulheres defensoras públicas de todo 
o nosso País. (Palmas.) 

Cumprimento e agradeço os aplausos, que sei 
que não são para mim; são para as defensoras do 
Brasil inteiro, Senador Benedito de Lira, Senador Gim 
Argello, que, logo depois de mim, falará. Eu prometi a 
ele que falaria por dois minutos. Vou falar só um pou-
quinho mais, Senador Gim Argello, que também fará 
sua participação nesta tribuna. 

Hoje, estamos aqui a comemorar, a homenagear 
uma instituição que é responsável por atender, juridica-
mente, uma parcela significativa da população. É bom 
que a gente fale de forma muito simples, porque todos 
que aqui estamos sabemos perfeitamente o que signifi-
ca, qual o papel e a importância da Defensoria Pública, 
mas tantos milhares de brasileiras e de brasileiros que 
nos assistem neste momento não sabem exatamente a 
função, a importância das instituições, sobretudo esta 
a que nos referimos, da Defensoria Pública. 

Então, vale a pena dizer e repetir sempre que o 
papel, o objetivo da Defensoria não só Federal, mas 
nos Estados de todo o País é prestar assistência jurí-
dica àquele cidadão carente, àquele cidadão, àquela 
cidadã mais pobre que não tem condições de pagar 
um advogado. 

Não é preciso ser jurista, não é preciso ser do 
ramo ou da área do Direito para saber que a Justiça 
não é composta apenas pelo Poder Judiciário, pelos 
juízes, pelos magistrados ou pelos promotores e procu-
radores. Não. A Justiça não está completa, não existe 
se não tiver a Defensoria, capaz de representar e de 
assistir à maioria dos brasileiros que vivem na pobreza 
ou na linha de miséria extrema. 

Foi divulgado um estudo recente, porque há um 
importantíssimo programa em nível nacional, da nossa 
Presidente Dilma, para acabar com a miséria absoluta 
em nosso País. Mais de 16 milhões de pessoas vivem, 
no Brasil, com uma renda inferior ou igual a R$70,00 
por mês. É dessas pessoas que estamos falando e é a 
essas pessoas que as senhoras e os senhores prestam 
ou deveriam prestar assistência jurídica.

Eu penso que, em razão do direito fundamental 
de acesso à Justiça, brasileiros e estrangeiros podem 
ser beneficiados pelos serviços prestados pela institui-
ção, desde que comprovem a ineficiência dos recursos.

A Defensoria Pública da União é competente para 
ajuizar ações civis e criminais na Justiça Federal, Mi-

litar, no Supremo Tribunal Federal e em tantos outros, 
por meio de defensores públicos.

Vou repetir o que já foi dito por todos os oradores 
que me antecederam, inclusive o Senador e Defensor 
Público Wilson Santiago: há 489 defensores públicos na 
Defensoria Pública Federal. É preciso aumentar esse 
número, principalmente se comparado ao número de 
procuradores, ao número de promotores e ao número 
de juízes, porque a Justiça não se completa se não 
houver a Defensoria Pública, mas a Defensoria Públi-
ca não se completa se não for capaz, se não tiver os 
instrumentos necessários e suficientes para atender 
bem à população carente deste País.

Então, quero dizer que é nossa obrigação e o 
Parlamento é isto: um misto de falar e de fazer, mas, 
muitas vezes, nós mais falamos que fazemos, porque 
as decisões não dependem somente do Parlamento. 
Elas dependem da concordância do Poder Executivo, 
seja ele federal ou da esfera dos Estados de nosso País.

Então, vivemos esse dilema e precisamos traba-
lhar muito, mantendo-nos muito mobilizados para que 
a gente possa conquistar os direitos.

Eu conversei, há pouco, com um defensor público 
e falamos a respeito das duas propostas de emenda 
constitucional – deixei o papel ali com os números –, 
mas são duas as propostas de emenda constitucional 
que tratam da Defensoria Pública no Brasil. Uma delas 
garante não só a autonomia, mas prevê um conjunto de 
medidas que valorizariam enormemente a Defensoria 
Pública brasileira. Eu, quando era Deputada Federal, 
fiz parte da Comissão Especial, que foi muito bem re-
latada pelo Deputado Nelson Pelegrino, da Bahia, e 
está lá o relatório esperando votação em Plenário; e 
a outra PEC – Proposta de Emenda Constitucional – 
é aquela que trata da Defensoria dentro da segunda 
etapa do processo de reforma do Poder Judiciário, que 
garante autonomia à Defensoria Pública Federal que 
já tem as Defensorias Públicas Estaduais. 

Não vou me estender mais, mas apenas dizer 
o seguinte: além dessas duas medidas, dessas duas 
propostas de emendas constitucionais, temos ainda 
o projeto de lei citado pelo Senador Valadares, salvo 
engano, que garante o aumento dos quadros da Defen-
soria Pública da União. Estudos mostram que seriam 
necessários mais de 800 defensores públicos para que 
pudesse haver melhor assistência no Brasil. Ou seja, 
um número duas vezes superior ao do que temos hoje; 
duas vezes superior. É óbvio, eu sei da compreensão 
das senhoras e dos senhores que, certamente, não 
exigiriam do Governo as 800 vagas imediatamente, 
mas vamos estipular um prazo, um período para que, 
paulatinamente, essas vagas possam ser criadas e, 
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assim, a população melhor assistida. (Palmas.) Acho 
que esse é um dos nossos objetivos.

Portanto, são três propostas, pelo pouco que as 
acompanho, que vejo como grandes prioridades: a 
recomposição dos quadros e as propostas de emen-
das constitucionais, que garantem mais autonomia 
e, assim, valorizam e reconhecem mais a Defensoria 
Pública do Brasil.

Quero homenagear a todas e a todos os defenso-
res públicos e, aqui, cito o Defensor Público Geral do 
meu Estado, o Amazonas, Dr. Tibiriçá. No Amazonas, 
temos 61 Municípios e somente 49 defensores. Então, 
no Amazonas, em São Paulo, na Bahia, na Paraíba, 
em todos os Estados, precisamos trabalhar muito para 
valorizar a Defensoria Pública.

Recebam não apenas os meus cumprimentos, 
mas os cumprimentos da Bancada do meu Partido, o 
PCdoB. Tenham a certeza de que vocês têm em nós 
grandes apoiadores dessa luta, que não é dos de-
fensores públicos, mas a luta pela construção de um 
País melhor, de um País que cuida melhor de toda a 
sua gente.

Muito obrigada, e parabéns a todos. (Palmas.)

Durante o discurso da Sra. Vanessa Gra-
zziotin, o Sr. Antonio Carlos Valadares deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Gim Argello.

V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Wilson Santiago, na presidência desta sessão, 2º 
Vice-Presidente do Senado Federal, senhores que 
compõem a Mesa, inicialmente, quero agradecer à 
Senadora Vanessa Grazziotin – muito obrigado, Se-
nadora Vanessa Grazziotin – agradecer ao Senador 
Benedito de Lira e ao Senador que também foi coau-
tor desta sessão, Senador do PTB, do glorioso Partido 
Trabalhista Brasileiro, Senador Mozarildo Cavalcanti. 
Vejo também aqui presente a nobre Senadora do Rio 
Grande do Sul Ana Amélia.

Cumprimento os componentes da nossa Mesa, já 
citados várias vezes, mas gostaria de fazer referência 
ao primeiro signatário da sessão, nosso querido Sena-
dor Antonio Carlos Valadares; ao Defensor Público Sr. 
Haman – muito obrigado, Dr. Haman; gostaria de fazer 
referência também à Presidente do Conselho Nacional 
dos Defensores Públicos Gerais, Exmª Srª Francilene 
Gomes Brito; ao Exmº Sr. Presidente da Associação 
Nacional dos Defensores Públicos Estaduais e amigo, 
André Castro, que está aí, nosso companheiro; ao Vice-

-Presidente da Associação Nacional dos Defensores 
Públicos Federais, Sr. Leonardo Cardoso de Maga-
lhães. Também quero fazer referência aos defensores 
que não se encontram aqui hoje, mas que muito já 
colaboraram durante essa luta da Defensoria Pública: 
Fernando Calmon, Fernando Ferraz, Anamaria, que 
são Defensores Públicos do Distrito Federal. (Palmas.)

Faço referência também, pois se encontra pre-
sente, ao atual Presidente da Associação de Defen-
sores Públicos do Distrito Federal, o nosso querido 
Hamilton Carvalho dos Santos; ao Stéfano Borges Pe-
droso, que foi nosso Presidente na nossa Associação; 
ao Geraldo Martins, também Defensor Público aqui no 
Distrito Federal.

Estou fazendo referência a essas pessoas porque 
foram muito importantes na minha vida. Fui estagiário 
da nossa Defensoria Pública do Distrito Federal na Ci-
dade de Ceilândia, durante mais de um ano. Fiz mais 
de uma centena de audiências e aprendi muito com 
a Defensoria Pública na minha formação de Direito. 

Então, devemos comemorar muito o Dia Nacional 
da Defensoria Pública, temos motivos, sim. E devemos 
comemorar lutando, comemorar dizendo para o Minis-
tério do Planejamento... Pegar todos os discursos feitos 
aqui pelos Senadores e marcar essa audiência nesta 
semana com a Ministra. Convido todos, Senador Wil-
son Santiago, Senador Mozarildo, Senador Benedito, 
para irmos à Ministra Miriam pedir que ela chame pelo 
menos mais duzentos defensores públicos de imediato 
(Palmas.). Por quê? Porque é uma necessidade real.

E eu conheço isso muito, modéstia à parte, por-
que, na Defensoria Pública do Distrito Federal e na 
Defensoria Pública Federal, já lutamos muito por isso. 
Quantas vezes conseguimos aumentar a Defensoria 
Pública do Distrito Federal, dizendo da nossa preocu-
pação, apertando em concursos, fazendo. É a realidade 
brasileira hoje. Sabemos das necessidades.

Vejam vocês que há foros aqui do Distrito Federal, 
como, por exemplo, na cidade de Ceilândia, na cidade 
de Samambaia, onde 90% de todos os processos que 
lá tramitam são de parte da Defensoria Pública. Quer 
dizer, em 90% desses processos são os defensores 
que estão lá no seu dia a dia, lutando, defendendo re-
almente os mais humildes.

Como fui, com muito orgulho, estagiário da De-
fensoria, sei da nossa realidade.

Então, faço aqui o compromisso de continuar 
lutando.

Parabenizo os defensores públicos.
Vamos continuar lutando, para que possamos re-

almente chegar a um número – não o que está posto 
aqui, mas muito maior –, porque Defensoria Pública é 
realmente uma necessidade. A última esperança dos 
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mais humildes é a Justiça, e a última esperança da-
queles é ter um defensor público.

Parabéns a cada um de vocês, defensores pú-
blicos do Brasil e de Brasília, porque vocês realmente 
são motivo de muito orgulho para todos nós.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Benedito 
de Lira.

Parabéns, Senador Gim, pelo trabalho não só 
como estagiário na Defensoria Pública, mas como de-
fensor do fortalecimento da Defensoria Pública.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Fora do micro-
fone) – Senador, eu esqueci uma coisa.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Se V. Exª se esqueceu, pode ainda 
complementar seu discurso por mais dois minutos.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 
Presidente, Senador Wilson Santiago.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Fora do mi-
crofone.) – Senador Benedito de Lira, eu me esqueci 
de dizer uma coisa.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – V. 
Exª tem o resto da tarde. Pode ficar à vontade.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – É porque 
me esqueci, mas por ter me emocionado, de coração. 
Então, peço desculpas a vocês. Voltei novamente e 
agradeço o ato gentil do Senador Bil, Benedito de Lira, 
nobre representante de Alagoas.

É porque me esqueci de dizer algo muito impor-
tante. Aqui no Senado, já foi aprovada a PEC que é 
até conhecida pelo meu nome, a PEC do Gim, que é a 
PEC nº 007, que transfere a organização da Defenso-
ria Pública do Distrito Federal da União para o Distrito 
Federal, uma luta de todos os defensores do Distrito 
Federal. Essa matéria já foi aprovada aqui, Senado-
ra Ana Amélia, no Senado; ela já foi para a Câmara, 
onde já foi aprovada na CCJ. Agora, o Presidente da 
Câmara, o Deputado Marco Maia, está criando uma 
comissão especial. E isso nasceu onde? Nasceu da 
vontade dos defensores públicos do Distrito Federal. 

Então, como isso é uma coisa recente, de agora, 
que está acontecendo, eu queria só dar essa notícia 
para vocês. Está andando e está acontecendo de ver-
dade. (Palmas.)

Muito obrigado, Senador Benedito de Lira e Pre-
sidente Wilson Santiago.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Wilson Santiago, demais com-
ponentes da Mesa, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
senhoras defensoras públicas, senhores defensores 
públicos, eu não estava relacionado para fazer mani-

festação alguma no que diz respeito a esta sessão de 
homenagem ao defensor público, mas, ao entrar no 
plenário, conversando com o Senador Mozarildo, eu 
me lembrei de alguns episódios da minha época de 
estudante de Direito. Naquela época, não existia ainda 
a Defensoria Pública.

E eu me lembro de uma coisa: é muito difícil – 
vocês estão vendo no dia a dia – trabalhar para pobre. 
Como é difícil ajudar pobre! Na nossa atividade política, 
percebemos isso diariamente.

Eu era vereador na minha cidade e líder do Pre-
feito, que era nomeado pelo processo revolucionário, 
até porque, nas capitais, não havia eleição para Pre-
feito. Um certo dia, chegou um vereador e, através da 
liderança, formulou algumas solicitações ao chefe do 
Poder Executivo para atender as pessoas que mora-
vam na periferia de Maceió. Eu ouvi do Prefeito, que 
era oriundo da iniciativa privada, o seguinte argumen-
to: que não estava ali para perder tempo em atender 
àquela solicitação de um vereador, porque aquilo era 
um absurdo. O que ele pedia era uma caçamba e um 
dia de trabalho de algumas pessoas da prefeitura, da 
área de limpeza pública, para atender a uma comuni-
dade pobre na periferia de Maceió. E eu perguntava a 
ele: e o que o senhor está fazendo aqui? Se o senhor 
veio para cá com esse intuito, o senhor retorne para 
a iniciativa privada para trabalhar para os ricos – ele 
trabalhava para um usineiro.

Isso me fez aprender muita coisa na minha tra-
jetória política, Wilson. 

Mas eu queria, nesta oportunidade, cumprimen-
tar vocês que, apesar da atividade profissional que 
exercem, precisam ter vontade e abnegação para re-
ceber aquele pobre no seu gabinete de trabalho, na 
sua casa, no seu escritório, ouvir aquele relato com 
paciência, porque, verdadeiramente, eles não têm 
para quem apelar.

Eu, como estudante de Direito, em muitas opor-
tunidades, fui indicado defensor ad hoc, para atender 
àqueles que precisavam de um direito que lhes estava 
sendo negado através do Poder Judiciário. Ao receber 
aqui esse panfleto, que me foi entregue por alguém que 
talvez ainda não seja defensor, mas que está concur-
sado e aprovado no concurso para defensor público, 
chamou-me a atenção que neste País, com mais de 
190 milhões de brasileiros, tenho certeza absoluta de 
que a metade da população é de pobres. Na minha 
região, o Nordeste, estão morando mais de 16 milhões 
de pobres, pessoas que não têm nenhuma expectativa 
de vida e nem esperança.

Eu imaginava que em cada vara da Justiça Fe-
deral, Mozarildo, tivesse um defensor público. Que 
decepção! Cinco mil varas federais, e não há 10% de 
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defensores públicos no Brasil inteiro para defender 20 
ou 30 milhões de brasileiros que precisam do Poder 
Judiciário para definir alguma coisa em suas vidas.

Eu tenho dito em muitas oportunidades – não sei 
se estou cometendo aqui algum equívoco –, mas feliz 
da criatura humana que não precisa de Justiça se ele 
não tem acesso a ela. 

É preciso que nós, aqui no Senado Federal, 
em vez de estarmos aqui discutindo algumas teses, 
Senador Mozarildo, Senador Wilson, possamos nos 
debruçar em teses que tenham absoluto interesse da 
população brasileira. Não apenas desse segmento 
que estamos homenageando hoje, mas daqueles que 
estão representando aqui aqueles milhões de brasi-
leiros que estão lá fora e precisam deles e delas, no 
dia a dia, para trabalhar e, melhor dizendo, ter aquilo 
que lhes falta.

Lembro-me de que, ainda estudante, fui desig-
nado pelo juiz da comarca da minha cidade natal para 
defender um cidadão que teve um pedaço de suas 
terras invadido por um coronel; um homem poderoso, 
que tinha uma propriedade vizinha para plantar cana, 
achou pouco a propriedade dele, invadiu a do vizinho, 
um velhinho de mais de 80 anos de idade, com uma 
escritura de 55 anos, se não me falha a memória, es-
critura pública registrada em cartório.

Senador Mozarildo, eu comecei a perceber como 
era difícil. Eu passei a ser defensor daquele cidadão, 
porque ele não tinha como pagar um advogado. Mais 
de três anos, e a escritura pública dizendo ao juiz: “é 
legal, a terra é do velho, a terra é do velho, a terra é do 
velho”. E S. Exª não teve a devida coragem de fazer a 
reintegração de posse.

Morreu o autor da ação de reintegração de posse, 
o meu cliente. Após a morte, as duas viúvas, a viúva do 
meu cliente, que já tinha perto de 80 anos, e a viúva 
do coronel, que também morreu, as duas se juntaram 
e decidiram a querela amigavelmente.

Então, é preciso que haja não só esforço e 
abnegação de cada um dos que estão vinculados 
à Defensoria Pública, mas também o bom senso 
dos que estão do outro lado e que têm a capaci-
dade de julgar.

E gostaríamos, nesta oportunidade, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Defensores, de assumir este compro-
misso. É interessante que assumamos o compromisso 
com os defensores públicos que estão no exercício da 
atividade e com aqueles que estão desejosos de se 
incorporarem a esta categoria para ajudar mais, para 
fazer mais, para atender mais, porque é necessário 
que tenhamos, em vez de 489 defensores públicos 
federais, cinco mil defensores públicos federais. Para 
cada vara deve haver um defensor público, porque em 

cada uma delas existe um sem-número de demandas 
daquelas pessoas que são carentes de justiça e que 
não têm nenhuma perspectiva financeira para contra-
tar uma banca de advogados.

Por isso, Sr. Presidente, eu queria homenage-
ar V. Exª e, homenageando-o como defensor público 
– que sempre foi meu companheiro na Câmara dos 
Deputados e nós estamos juntos aqui no Senado –, 
estaremos homenageando todos que fazem parte da 
sua categoria. 

Queria desejar a vocês que cada dia mais 
tenham paciência para cuidar dos pobres. Isso é 
uma missão divina, não é apenas uma missão em 
função da sua atividade profissional, mas é, aci-
ma de tudo, uma missão divina gostar de trabalhar 
para os pobres.

Um grande abraço, meus parabéns e muitas fe-
licidades. (Palmas.)

Eu vou dizer a vocês: vamos continuar fazendo 
este trabalho. Nós vamos pedir da tribuna desta Casa 
à Presidenta Dilma para nomear aqueles que já estão 
concursados aguardando exatamente o ato da Pre-
sidenta da República (Palmas.), para se incorporar 
e fazer cada vez mais crescer o volume de ações no 
Poder Judiciário, a fim de que os juízes, do outro lado, 
também tenham o cuidado, a preocupação de fazerem 
esvaziar o seu birô em decorrência dos inúmeros pro-
cessos. Não vamos pensar assim: “Mas vai crescer o 
número de ações”. É necessário que cresçam. É pre-
ferível que cresçam e que amanhã, antes até de ele 
morrer – não como meu cliente, que morreu sem ver o 
resultado da sua querela –, para aqueles que almejam 
uma oportunidade, a justiça lhe seja feita.

Muito obrigado e um grande abraço. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Obrigado. Parabéns, Senador Bene-
dito de Lira.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, convidados, defensores 
públicos, defensoras públicas, a Mesa que abrilhanta 
esta cerimônia, no dia 19, Dia da Defensoria Pública, 
nós, nesta tribuna, nos dividimos e nos revezamos com 
vários Parlamentares para exaltar a importância não 
apenas jurídica, mas especialmente social da missão 
dos defensores públicos do nosso País e, em particu-
lar, do meu Estado.

O Presidente da Mesa desta sessão especial, o 
nosso colega Wilson Santiago, começou sua carreira 
na Defensoria Pública, e foi uma história muito bonita. 
Ao requerente da sessão, o Senador Antonio Carlos 
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Valadares, que presidiu a sessão até quase o final, 
também os cumprimentos pela iniciativa.

Eu gostaria de registrar, neste momento e nesta 
cerimônia, o papel que a Defensoria Pública do meu 
Estado, o Rio Grande do Sul, realiza, particularmente 
por ter aqui uma brilhante defensora pública e por ter-
mos, no comando da Defensoria Pública do Rio Gran-
de do Sul, a Drª Jussara Maria Barbosa Acosta. Ela 
tem feito um trabalho extraordinário de acessibilidade 
à Justiça das camadas mais pobres da população e 
criou no meu Estado – imagino que nos outros Esta-
dos a Defensoria Pública esteja realizando trabalho de 
igual relevância social – exatamente o Projeto Defen-
soria Pública Itinerante.

Ontem, quarta-feira, a Defensoria Pública reali-
zou, na parte da tarde, o atendimento, em mutirão, de 
16 famílias do bairro Força e Luz, na cidade de Passo 
Fundo, muito conhecida não só pelo Teixeirinha, mas 
também pela realização da Jornada de Literatura, que 
consagra aquela cidade como um dos centros cultu-
rais mais importantes. Lá há uma grande universida-
de, onde prospera a cultura, o desenvolvimento e as 
preocupações sociais.

Na sexta-feira, amanhã, será a vez da realiza-
ção desse mutirão da Defensoria Pública Itinerante 
do Rio Grande do Sul no Município de Alvorada, que 
fica na região metropolitana de Porto Alegre. A De-
fensoria irá atender aos moradores do bairro Formosa 
em demandas relacionadas à regularização fundiá-
ria. Este mutirão será realizado a partir das 8 horas 
e 30 minutos. 

“O mutirão é uma forma de atendermos um gran-
de número de pessoas em um curto tempo, resolvendo 
um problema que o assistido não consegue solucionar 
sozinho”, avaliou a Defensora Pública Jimenes Chimeli, 
da Comarca de Alvorada.

Para o atendimento, foram realizadas três reu-
niões prévias. “Nesses momentos, as pessoas que 
necessitam da assistência jurídica foram orientadas 
sobre a documentação que precisariam obter para 
dar início ao processo de usucapião”, segundo a de-
fensora pública. 

Eu estou trazendo esses fatos como demonstra-
ção do interesse e do comprometimento dos defenso-
res públicos com o interesse social.

No último dia 20 de maio, a Defensoria Pública do 
Rio Grande do Sul também realizou o 2º Mutirão Re-
gional no Município de Três Passos, na região noroeste 
do meu Estado. “Essas ações são fundamentais para 
que a população, que ainda não conhece a instituição, 
possa ter contato com os defensores públicos e apre-
sentar suas demandas”, afirmou a Defensora Pública 
Joziele Campana, da Comarca de Três Passos. Vejam, 

de novo uma mulher. Como elas estão aplicadas nesse 
ofício da Justiça, nesse ofício do Direito, nesse ofício 
da assistência social! “Estamos repetindo a ação este 
ano por entendermos que, na maioria dos casos, mu-
daremos para melhor a vida das pessoas que buscam 
assistência jurídica gratuita na Defensoria Pública”.

O Mutirão Regional, além de contar com a pre-
sença da Defensora Pública Joziele, também contou 
com a participação de vários agentes da comarca, 
daquela região e daquela comunidade. 

No Município de Ipê, na serra gaúcha, um mutirão 
de atendimento à população foi realizado no dia 16 de 
maio pelo Defensor Público Juliano Viali dos Santos, 
da Comarca de Antônio Prado. A atividade ocorreu na 
Câmara Municipal de Vereadores, das 14 às 16 horas, 
dentro das ações da 5ª Semana da Defensoria Pública 
do meu Estado.

A participação da Defensoria Pública do Estado 
em ações voltadas à cidadania também foi destaque 
no mês de maio. Em Alvorada, no dia 21, foram realiza-
das consultas públicas, consultas médicas promovidas 
pela prefeitura municipal, também disponibilizando ser-
viços como dentistas, exames de glicose, verificação 
da pressão arterial, manicure e corte de cabelo, uma 
ação muito integrada exatamente para dar cidadania 
às populações pobres que precisam desse apoio.

E no último dia 7 de maio, em Canoas, a De-
fensoria Pública prestou atendimento jurídico gratuito 
na centésima edição do “Prefeitura na Rua”, realiza-
do na Praça Lotário Stefens, no bairro Rio Branco. “A 
presença da Defensoria, cada vez mais próxima das 
comunidades, tem por objetivo maior integração entre 
a instituição e a população carente com a prestação 
de informações e orientação dos direitos dos cida-
dãos”, segundo o Defensor Público Gustavo Brunet, 
que, juntamente com os colegas, deu atendimento e 
realizou esse serviço.

Estas ações, Senador Suplicy, Senadora Vanes-
sa, Senador Mozarildo, Senador Gim Argello, Senador 
Wilson Santiago, Senador Benedito de Lira, demons-
tram claramente – por isso eu trouxe esses exemplos 
aqui, para refletir – o comprometimento da Defensoria 
Pública do Rio Grande do Sul com esse grande com-
promisso jurídico, mas sobretudo social, de atender a 
uma camada da população que tanto precisa do auxílio 
de vocês e nosso. Parabéns à categoria. 

E nós todos aqui estamos defendendo o que 
há pouco defendeu o Senador Benedito, a Senadora 
Vanessa, o Senador Mozarildo, os Senadores Wilson 
Santiago e Antonio Carlos Valadares: a contratação 
de um maior número de profissionais, para que a po-
pulação carente seja melhor atendida. 

Parabéns! (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Ana Amélia.

Quero registrar as presenças dos alunos do 
Ensino Médio da Escola Comunitária de Campinas, 
São Paulo, que assistem à sessão, da mesma for-
ma que os alunos do 9º ano do Ensino Fundamen-
tal da Escola São Domingos, em Vitória, Estado do 
Espírito Santo.

Também registro as presenças do Presidente da 
Associação Paraibana dos Defensores Públicos, Mar-
coni Chianca, grande Defensor Público, historicamente 
conhecido como um dos melhores do nosso Estado 
da Paraíba e por que não dizer, do Brasil. Da mesma 
forma, o Vice-Presidente da Associação Paraibana dos 
Defensores Públicos, o Defensor Público Henriquemar 
Dutra da Silva, que também se faz presente.

Continuando os oradores inscritos, com a palavra 
o Senador Eduardo Suplicy. 

V. Exª dispõe do resumido tempo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Wilson Santiago; Sr. Defensor 
Público Federal Haman Tabosa de Moraes Córdova, 
representando o Defensor Público-Geral Federal; Srª 
Francilene Gomes de Brito Bessa, Presidente do Con-
selho Nacional de Defensores Públicos-Gerais; Sr. 
Leonardo Cardoso de Magalhães, Vice-Presidente da 
Associação Nacional dos Defensores Públicos Fede-
rais. Também quero cumprimentar o Senador Antonio 
Carlos Valadares e seus apoiadores pela iniciativa de 
requerer a comemoração, aqui no Senado, do Dia Na-
cional da Defensoria Pública, celebrado a cada dia 19 
de maio, por força da Lei nº 10.448, de 2002. 

A data de 19 de maio lembra o falecimento, em 
1303, na França, de Santo Ivo de Kemartin, doutor 
em Teologia, Letras e Filosofia e padroeiro dos ad-
vogados, que se notabilizou pela defesa dos pobres 
e indigentes.

Quando as sociedades latino-americanas passa-
ram por transições de ditaduras para governos civis, 
permaneceram campos negativos marcados pela so-
brevivência de um autoritarismo socialmente implan-
tado, efeito de prolongados períodos de concentração 
de renda e de desigualdade social e racial, dos pre-
conceitos e dos microdespotismos. 

Para enfrentar essa situação, é necessário que 
haja um reconhecimento geral em nosso País de que 
a palavra “todos” seja interpretada em seu sentido in-
clusivo, como ensina John Rawls ao tecer sua análise 
sobre o direito de igualdade. Nesse sentido, o acesso 
à Justiça é um direito fundamental de toda pessoa. 
Mas, como a Justiça é uma mercadoria cara, quando 

se fala nesse direito, a questão fica centrada em tornar 
a Justiça mais acessível aos pobres e marginalizados.

No Brasil, por iniciativa do constituinte originário 
de 1988, a orientação jurídica e a defesa integral e 
gratuita, em todos os graus, dos necessitados, ou seja, 
daqueles que comprovarem insuficiência de recursos, 
passou a ser atribuição de uma nova instituição: a De-
fensoria Pública. 

Em 1994, por força da Lei Complementar nº 
80, foi organizada a Defensoria Pública da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios e foram prescritas 
as normas gerais para sua organização nos Estados. 
Em boa hora, as funções institucionais da Defensoria 
Pública foram ampliadas pela Lei Complementar nº 
132, de 2009. 

Entre suas importantes atribuições, que os se-
nhores conhecem tão bem, destaco: promover a di-
fusão e a conscientização dos direitos humanos, da 
cidadania e do ordenamento jurídico; representar aos 
sistemas internacionais de proteção dos direitos huma-
nos, postulando perante seus órgãos; promover ação 
civil pública e todas as espécies de ações capazes 
de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos quando o resul-
tado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas 
hipossuficientes; exercer a defesa dos direitos e inte-
resses individuais, difusos, coletivos e individuais ho-
mogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do 
inciso 74 do art. 5º da Constituição Federal; promover 
a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos 
necessitados, abrangendo seus direitos individuais, 
coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, 
sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes 
de propiciar sua adequada e efetiva tutela; exercer a 
defesa dos interesses individuais e coletivos da crian-
ça e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora 
de necessidades especiais, da mulher vítima de vio-
lência doméstica e familiar e de outros grupos sociais 
vulneráveis que mereçam proteção especial do Esta-
do; e muitas outras atribuições, que peço para serem 
consideradas, na íntegra, no meu pronunciamento.

As atribuições do defensor público são, como se 
vê, das mais necessárias e importantes missões que 
um operador do Direito pode desempenhar. Todos os 
alunos do curso de Direito deveriam estagiar nas De-
fensorias Públicas espalhadas pelo País e, os mais vo-
cacionados, altruístas e abnegados para com os mais 
necessitados deveriam ser estimulados a ingressar nos 
quadros da Defensoria Pública. 

Hoje, a existência da Defensoria Pública na Cons-
tituição da República e, principalmente, o trabalho 
consolidado pelos defensores em todo o País – de 
que sou testemunha mais de perto nas instituições 
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penitenciárias e delegacias de polícia no Estado de 
São Paulo – são motivo de orgulho para todos nós, 
brasileiros. A instituição Defensoria Pública garante, de 
forma efetiva, o direito de igualdade e fortalece, sem 
sombra de dúvidas, a democracia em nossa socieda-
de. A democracia somente encontra um campo fértil 
quando as minorais, os mais humildes podem fazer 
valer os seus direitos.

Mas há um caminho longo ainda a percorrer.
Em entrevista ao Jornal do Brasil, de 21 de 

maio, o Dr. André Luís Machado de Castro, presidente 
da Associação Nacional dos Defensores Públicos, la-
menta contabilizar apenas 5.200 defensores públicos 
em todo o País, com presença somente em 43% das 
comarcas brasileiras. Para se ter uma ideia, o número 
de defensores públicos federais não passa de 489 para 
defender, no mínimo, uma população-alvo abaixo da 
linha da pobreza, apresentada pelo IBGE em 16,270 
milhões de brasileiros.

Dessa forma, considero que, apesar de o nosso 
País já ter dado, nesses últimos anos, passos largos 
no caminho para assegurar o acesso à Justiça aos 
mais pobres, sendo exemplo para outras nações das 
América Latina, devemos agora unir nossos esforços 
na ampliação do número de defensores públicos, nos 
níveis federal e estadual, estabelecendo defensorias 
nos Estados que ainda não as possuem, nomeando os 
candidatos já aprovados em concurso e criando mais 
vagas de defensores públicos em todo o País. 

A democratização efetiva requer uma Defensoria 
Pública forte e por isso aqui estou também apoiando, 
como meus colegas que me antecederam, o apelo da 
Defensoria Pública da União para que os concursa-
dos possam logo ser considerados como defensores 
públicos pelo Governo. 

Quero, Sr. Presidente, ainda dizer hoje uma pa-
lavra de solidariedade ao Padre Júlio Lancelotti, que 
há tantos anos trabalha na Pastoral do Menor, da Ar-
quidiocese de São Paulo, desde os tempos em que foi 
criada pelo querido cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, 
em colaboração com Dom Luciano Mendes de Almei-
da, que também foi presidente da CNBB. 

Sempre acompanhei de perto o trabalho do pa-
dre Júlio Lancellotti, sobretudo junto à comunidade do 
povo da rua da cidade de São Paulo, assim como na 
casa de Oração do Povo da Rua, no bairro de Bom 
Retiro, criada por Dom Paulo. Ali, normalmente, todos 
os primeiros sábados do mês, reúnem-se em assem-
bleia os que vivem nas ruas da cidade para falarem 
de seus problemas. São essas pessoas que, ao longo 
dos oito anos do Governo do Presidente Lula, se reu-
niram com ele, no dia 23 de dezembro de cada ano, 
para comemorar o Natal do Povo da Rua, sempre com 

a participação do Padre Júlio Lancellotti e, no último 
dia 23 de dezembro, inclusive com a então Presidente 
eleita, que logo iria assumir, Dilma Rousseff.

Sempre confiei no caráter, na sinceridade de pro-
pósitos e na dedicação tão forte do Padre Júlio junto 
aos excluídos. Foi, portanto, com muita dor e preocu-
pação que acompanhamos os episódios que levaram 
o Padre Júlio a ser vítima de acusação caluniosa e de 
extorsão que finalmente agora se torna inteiramente 
esclarecida pela Justiça paulista.

Na última terça-feira, a Justiça paulista condenou 
Anderson Batista, 30, e Conceição Eletério, 45, acu-
sados de tentar extorquir o Padre Júlio Renato Lan-
cellotti. O casal, que havia sido inocentado em 2007 
por insuficiência de provas, dessa vez foi condenado 
a sete anos e três meses de prisão.

Em agosto de 2007, Padre Júlio procurou a Po-
lícia e acusou o casal Anderson Marcos Batista e 
Conceição Eletério de extorqui-lo há pelo menos três 
anos. Segundo o religioso, ele seria acusado de pe-
dofilia, caso não repassasse o dinheiro ao casal. Ima-
gens da época que registraram Anderson cercando o 
padre na porta de sua casa – e que agora vieram ao 
conhecimento da Justiça – serviram de base para a 
condenação do casal. Assim, a Justiça de meu Esta-
do confirma o que todos que conhecem Padre Júlio já 
sabiam: a sua total inocência.

Padre Júlio Renato Lancellotti nasceu em 1948 
e é sacerdote católico há 22 anos. Pároco da pe-
quena Igreja São Miguel Arcanjo, na Mooca, zona 
leste de São Paulo, Padre Júlio sempre soube aco-
lher os mais pobres, principalmente da Mooca e 
Belenzinho, com amor e carinho. Nessa Capela 
jamais existiu grade que impedisse a entrada de 
qualquer ser humano.

Padre Júlio é um semeador de esperança para 
os excluídos e para todos nós que o conhecemos, um 
homem que não se cansa de lutar contra a injustiça. 

Ainda que, com demora, é muito importante que 
agora a Justiça tenha esclarecido inteiramente o caso 
que causou tanto sofrimento ao Padre Júlio, à sua 
mãe, que ficou doente e faleceu há cinco meses, e à 
comunidade de seus amigos.

Solicito a transcrição nos Anais do Senado Fede-
ral da íntegra da entrevista do Padre Júlio Lancellotti à 
Folha de S.Paulo, em 25 de maio de 2011.

Assim, Sr. Presidente, peço a compreensão dos 
defensores públicos, por, nesta oportunidade, expres-
sar aqui a minha solidariedade a alguém que foi, infe-
lizmente, injustamente acusado. E é muito importante 
que todos aqueles que trabalham na Advocacia, na 
Defensoria, na Procuradoria estejam sempre atentos 
a situações como essa, para que injustiças não sejam 
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cometidas, porque, às vezes, têm repercussões por 
longos anos na família da pessoa.

Então, meus cumprimentos a todos os defenso-
res públicos.

Muito obrigado. (Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Folha de S.Paulo – Como o senhor recebeu  
a sentença de, ontem?

Padre Júlio Lancellotti – A Justiça se fez tardia-
mente. Não me alimenta nenhum desejo de vingança. 
É um momento importante em que a Justiça reconhe-
ce os fatos que tanto foram propalados e nem sempre 
acreditados [de que era vítima de extorsão].

Eles foram condenados por causa de uma imagem?
Não sabia que tinha aquela câmera na minha 

rua. Quando vi o Anderson, eu estava tão aterrorizado 
que atravessei a calçada. Ele me seguiu e ameaçou: 
“Se você pensa que eu vou ficar nessa merda, tá en-
ganado. Eu vou dar um tiro na tua testa”. O delegado 
foi ao local, viu as câmeras e requisitou as imagens. 
Foi a mão de Deus. Senti um alivio. Finalmente, iam 
acreditar no que falo.

Como foi lidar com isso?
Foi muito doloroso pelo sofrimento que causou à 

minha mãe. Ela faleceu em outubro do ano passado. 
Muita gente disse que eu experimentei do veneno que 
combati. Muitos festejaram o meu sofrimento.

O fato de defender minorias se voltou contra o 
senhor?

Acredito que tudo isso tenha a ver com uma tra-
ma histórica. Tem aspectos políticos, religiosos, luta 
por audiência entre emissoras de TV. Tem também o 
aspecto de destruir a igreja. Minha vida foi vasculha-
da pela imprensa, pelo Ministério Público, pela polícia, 
pela Justiça. A própria igreja olhou com muito cuidado.

A acusação de pedofilia contra o senhor caiu ter-
reno fértil por causa de outros escândalos envol-
vendo padres?

É um assunto em torno do qual tem muito sen-
sacionalismo. Ninguém vai atrás das mais de 50% de 
crianças que são abusadas pelos familiares. A gente 
vinha do massacre de moradores de rua em 2004, que 
até hoje está impune. Vinha da luta pela justiça aos 
moradores de rua, contra as políticas higienistas. Era 
um caldo de interesses políticos que me identificavam 
com uma determinada linha. As causas que abracei, 

dos direitos humanos e dá população de rua, tiveram 
influência em querer calar a minha voz e me destruir.

Qual foi o seu erro?
Confiar muito. Talvez tenha errado em ter demo-

rado [a reagir] no primeiro episódio. Fui despido publi-
camente. Triturado, massacrado, linchado. Com muito 
apoio e fogo da imprensa.

Que lições o senhor tirou?
A grande lição é que a gente é humano e sofre. 

Que a vida humana ensina que não há amor sem dor.

O que o senhor pensa dos dois, que se dizem ino-
centes?

Eles sabem que mentira estão contando. Continu-
am sendo filhos de Deus e meus irmãos. Espero que 
um dia eles sejam capazes de dizer a verdade para si 
mesmos e para os outros.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Eduardo Suplicy.

Com a palavra o Senador Wellington Dias.
V. Exª dispõe, repito, de resumido tempo regi-

mental.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Serei breve, Sr. Presidente. E, em seu nome, quero 
saudar toda Mesa, dizer da alegria desta sessão, sau-
dando todos os defensores e defensoras do Brasil in-
teiro, aqui presentes, todas as lideranças de entidades. 
Permitam-me aqui, em nome da Drª Norma Lavenère, 
e do Dr. Arilson Malaquias – ela que é Defensora-Geral 
do Piauí –, saudar aqui todos os presentes.

A Defensoria Pública busca atuar patrocinando 
o acesso à Justiça daqueles que não podem pagar as 
custas processuais de uma ação judicial e honorários 
advocatícios. Costumo dizer que, numa expressão mui-
to simples, o defensor é o advogado dos mais pobres.

Em 2010, muitos cidadãos brasileiros deixaram 
de ter seus direitos garantidos por falta de defensores 
públicos. Em meio a lacunas, como a falta de autono-
mia, a Associação Nacional dos Defensores Públicos 
Federais celebra, em 19 de maio, o Dia Nacional da 
Defensoria Pública, cobrando uma estrutura melhor 
de trabalho.

Atualmente, existem somente 477 defensores 
públicos federais em todo o território nacional para 
atender a demanda de mais de 4.500 juízes federais 
dos cinco Tribunais Regionais Federais e das Varas 
Trabalhistas. Ainda ontem, aprovamos aqui novas Va-
ras para a Justiça do Trabalho, por iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, inclusive três delas no Estado 
do Piauí, em Uruçuí, Valença e Bom Jesus. Isso sem 
contar a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar da União e 
os Tribunais Superiores, Sr. Presidente.
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No Piauí, o trabalho da Defensoria Pública Esta-
dual abrange toda a área de competência da Justiça 
Estadual, cível e criminal, sendo que, nas comarcas do 
interior, defensores da União ou defensores federais 
– aqueles que atuam na esfera federal –, os defenso-
res estaduais também podem atuar em substituição 
a eles, principalmente nas demandas trabalhistas e 
previdenciárias. 

A realidade da Defensoria Pública do Estado do 
Piauí, modéstia à parte, mudou muito desde 2003, 
quando assumi o Governo do meu Estado. E, aqui, 
agradeço o comando, desde o primeiro momento, da 
Drª Norma e de todos os defensores. 

Conseguimos valorizar a classe dos defensores 
e investir mais na instituição, garantindo o acesso da 
população do meu Estado à Justiça.

Conseguimos, depois de 17 anos, realizar concur-
so público para o cargo de Defensor Público Estadual 
e nomeamos 88 novos defensores públicos. 

Devo dizer que acabo de ser informado, e lamen-
to, que, por uma decisão do Tribunal de Justiça do meu 
Estado, o Estado está agora impedido de fazer novas 
contratações. Vejam que situação, ou seja, o mesmo 
Tribunal de Justiça que precisa da presença legal, 
constitucional nas suas Varas... 

Implementamos e organizamos o estágio curri-
cular para estudantes de Direito na Defensoria. Todos 
admitidos através de teste seletivo e adequadamente 
remunerados, perfazendo um total de 250 estagiários 
na Capital e nas Defensorias do interior.

Também estabelecemos o exame de DNA gratuito, 
essencial às mais de cinco mil ações de investigação 
de paternidade em tramitação na Justiça estadual, 
através de parceria entre a Defensoria e a Secretaria 
Estadual de Saúde, possibilitando celeridade às ações 
que se encontravam absolutamente paralisadas por 
falta de provas, em razão de as partes requerentes 
– mães, pais e filhos pobres – não poderem pagar o 
referido exame. 

Atualmente, inclusive, o material é coletado na 
própria sede da Defensoria Pública, através da Co-
ordenação do DNA, em parceria com o Laboratório 
Central do Estado.

Com a nomeação de novos defensores e de-
fensoras, foram criados os núcleos especializados de 
defesa, o que garante um atendimento especial aos 
segmentos mais discriminados da população. Desta-
co aqui as pessoas com deficiência, mulheres e um 
conjunto de outros setores. 

Sr. Presidente, para que possamos fazer como o 
Piauí e para que consigamos avançar na atuação dos 
defensores públicos no Brasil, apelo para que votemos 
a PEC 358/2005, que está em tramitação na Câma-

ra dos Deputados e que prevê autonomia funcional e 
administrativa... Muitas vezes, eu brincava muito com 
os defensores, tanto com a Drª Norma quanto com o 
Dr. Nelson e com outros defensores, eu sempre usa-
va o termo “da autonomia financeira”. Eu dizia: “Isso é 
tudo o que todo mundo quer, inclusive o Governador.

Ocorre que, por um lado, deve haver autonomia 
das despesas, casadas com a receita, mas eu acho 
que a autonomia funcional, a autonomia administrativa 
é algo, realmente, da maior importância, nos moldes 
do em que a Defensoria Pública dos Estados conquis-
tou em 2004.

A PEC é apoiada pela Associação dos Magistra-
dos Brasileiros, pela Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara dos Deputados, através de moção 
de apoio, e pela Pastoral Carcerária Nacional – todos 
atendendo a pedido da Associação Nacional dos De-
fensores Públicos Federais, que luta pela aprovação 
dessa proposta.

Com a aprovação da igualdade de direitos, a De-
fensoria Pública da União deixa de depender do Minis-
tério da Justiça. Dessa forma, poderá atender melhor 
às necessidades do povo brasileiro, com ampliação de 
quadro e estrutura de apoio.

Também devemos ajudar a divulgar, Srªs e Srs. 
Senadores e queridos defensores aqui presentes, que 
a Defensoria Pública possa prestar assistência jurídica 
gratuita aos cidadãos. Porém, mesmo nas localidades 
que já contam com a presença de defensores públi-
cos federais, o serviço prestado fica longe do ideal, 
pois a instituição não conta com o quadro de apoio e 
o quantitativo de defensores é inferior ao número de 
Varas Federais e do Trabalho.

No Dia Nacional da Defensoria Pública, quero 
deixar os meus parabéns, em nome da Drª Norma De 
Lavenére, Defensora Pública-Geral do Estado do Piauí, 
e do Dr. Arilson Malaquias, a todos os defensores e 
defensoras do meu Estado, pelo bom trabalho que têm 
prestado. Quero dizer que nós, Parlamentares, estare-
mos trabalhando para melhorar esse serviço essencial 
para a população.

Sr. Presidente, eu quero encerrar com um depoi-
mento que, eu creio, é importante para o Brasil. 

Nós estamos vendo o projeto da Presidente Dilma 
de trabalhar por um Brasil sem miséria e eu quero dar 
este testemunho pelo exemplo do Piauí, Estado – e é 
bom fazer essa referência – onde o ex-Presidente Lula 
lançou o programa Fome Zero, que é um programa de 
erradicação da pobreza.

Não é somente isso, mas o trabalho da Defen-
soria garante às populações mais carentes direitos a 
que, normalmente, não têm acesso, como o direito à 
documentação; o direito a ser reconhecido como pai 
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e mãe, como a origem de alguma existência; o direito 
a ter um benefício rural, ou uma aposentadoria rural, 
como é chamado, normalmente; e o direito das pessoas 
deficientes de ter o benefício permanente e continuado. 
E não têm nenhuma forma de erradicação da pobreza 
maior do que essa de fazer por direito, por aquilo que 
a sociedade brasileira já pactuou na sua Constituição, 
na suas normas infraconstitucionais. 

Por essa razão creio que, defender um Brasil 
desenvolvido, e um Brasil desenvolvido sem miséria, 
sem pobreza, é, sem dúvida alguma, defender as De-
fensorias Públicas Federal e Estadual. 

Por isso, contarão sempre com o nosso apoio.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Senador Wellington Dias. 
Temos de reconhecer, a Defensoria Pública de todo o 
Brasil, especificamente a do Estado do Piauí, e agra-
decer a V. Exª por ter valorizado, quando Governador, 
a Defensoria Pública do seu Estado, dando exemplo 
a outros Estados da Federação. 

Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou falar daqui 
mesmo, porque vou falar pouco, dado o adiantado da 
hora. Quem fala por último corre o risco de repetir muito 
do que os outros disseram. Então, quero falar apenas 
por um minuto. Antes, porém, peço a V. Exª que dê o 
meu pronunciamento como lido.

Sr. Presidente, fui Prefeito há quase 30 anos e, 
naquela época, o município pagava os defensores pú-
blicos, porque o Estado não tinha – principalmente o 
meu Estado, um Estado novo, ainda em formação, o 
Estado de Rondônia – uma Defensoria; hoje Rondônia 
já tem uma Defensoria Pública estruturada, é claro, 
faltando muito ainda para cobrir todas as comarcas 
e todos aqueles que dependem da Justiça gratuita. 

Sr. Presidente, então, muito já foi feito, mas ainda 
falta muito a ser feito para garantir a assistência aos 
necessitados de Justiça.

O Presidente da Anade, André de Castro, informa:

Mais de 22 anos após a promulgação 
da Constituição Cidadã [como a chamou o 
Dr. Ulysses], somos não mais do que 5.200 
defensores com presença apenas em menos 
de 50% das 2.600 comarcas do País.

Se, do ponto de vista do Presidente da Anade, 
ainda falta muito para garantir o direito de grande nú-
mero de brasileiros, temos de reconhecer que a parte 
do caminho já trilhada deve encher-nos de esperanças 
sobre um Brasil mais justo, em que a prestação da Jus-
tiça alcance também os menos favorecidos.

Sr. Presidente, repito, há muito ainda o que fazer 
para a Justiça gratuita deste País.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Palmas.)

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SENADOR VALDIR RAUPP.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Sem 
apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, que seria dos mais pobres 
se não existisse a Defensoria Pública? 

Entre as políticas públicas de redução da po-
breza, tem papel importante a defesa dos direitos da-
queles que não têm poder econômico para contratar 
advogado. De outra forma, eles seriam alijados da ad-
ministração da justiça, que é papel do Estado. Não é 
possível pensar-se em cidadania plena sem o direito 
de ingressar em juízo para ter defendidos seus direitos 
morais ou materiais.

A Lei nº 10.448, de 9 de maio de 2002, instituiu 
o Dia Nacional da Defensoria Pública, a ser come-
morado em 19 de maio. A razão do estabelecimento 
dessa data é que ela homenageia Santo Ivo, da Igreja 
Católica, conhecido como padroeiro dos advogados.

Santo Ivo foi um advogado francês, que colocou 
sua vida a serviço da Igreja Católica e da justiça, tendo 
ficado conhecido por sua dedicação especial à causa 
dos pobres. Tanto empenho colocou nesse mister, que 
se tornou também o padroeiro dos defensores públicos. 
Naquele tempo, os pobres dependiam da caridade dos 
mais afortunados.

Em nossa sociedade moderna, na qual se prega 
a igualdade de direitos, o Estado é chamado a propor-
cionar assistência aos carentes, e eles não poderiam 
ser privados do acesso à justiça.

A Constituição Federal, em seu artigo 134, esta-
belece: “A Defensoria Pública é instituição essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.” Por sua vez, 
este inciso prevê que “o Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insu-
ficiência de recursos”.

Essas disposições constitucionais, a meu ver, são 
mais que suficientes para demonstrar a importância da 
existência da Defensoria Pública.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no ano 
passado, foi publicado o III Estudo Diagnóstico da De-
fensoria Pública no Brasil, de responsabilidade do Mi-
nistério da Justiça. Trata-se de um mapeamento sobre 
a estrutura, o funcionamento e o perfil dos membros 
da instituição. A pesquisa apresenta um panorama da 
instituição em 25 Estados, com dados sobre orçamento 
e atividades da Defensoria.
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O presidente da Associação Nacional dos De-
fensores Públicos (ANADEP), André Castro, assim se 
expressa sobre as deficiências da instituição: “Além do 
número de defensores públicos, é preciso aumentar o 
número de funcionários de apoio. Atualmente, existem 
cerca de 3.000 cargos de defensor vagos, esperando 
a liberação de concursos para serem preenchidos.”

Na evolução dos atendimentos, pode-se perceber 
a importância crescente da Defensoria. De um total 
pouco superior a 4,52 milhões de atendimentos em 
2003, passou-se, em 2008, a mais de 9,65 milhões. 
Mais do que o dobro, portanto, Srªs e Srs. Senadores.

Mesmo assim, ainda falta muito a ser feito para 
garantir a assistência aos necessitados de justiça. O 
presidente da ANADE, André de Castro, informa que 
“mais de 22 anos após a promulgação da “Constitui-
ção Cidadã”, somos não mais do que 5.200 defensores 
com presença, apenas, em menos de 50% das 2.600 
comarcas do país”.

Se, do ponto de vista do presidente da ANADE, 
ainda falta muito para garantir o direito de grande nú-
mero de brasileiros, temos de reconhecer que a parte 
do caminho já trilhada deve encher-nos de esperanças 
sobre um Brasil mais justo e em que a prestação da 
justiça alcança também os menos favorecidos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Senador Valdir Raupp. Será 
publicada a solicitação de V. Exª de acordo com o Re-
gimento.

Com a palavra o Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, nesta sessão solene, Dr. Wilson San-
tiago, que representa aqui a Defensoria Pública, uma 
vez que, originariamente, foi Defensor Público no seu 
Estado, Paraíba, quero cumprimentar todos os defen-
sores, e o faço em nome do Dr. Haman, que representa 
aqui também o defensor público-geral.

Quero dizer aos defensores aqui que sou do 
Mato Grosso do Sul. E lá nós nos orgulhamos de ter-
mos uma Defensoria Pública bem estruturada. E isso 
se deve à Drª Suely Pletz Neder – ,os mais antigos da 
Defensoria devem se lembrar dela –, que implantou a 
Defensoria no meu Estado. 

Mas eu não quero cansá-los, porque já ouvi aqui 
– estou um pouco do início – todo mundo dizendo que 
os defensores defendem os mais humildes. Todos eles 
sabem disso. Acho que os defensores querem saber 
algumas coisas a mais. Por exemplo, quando fui im-
plantar a Defensoria no Mato Grosso do Sul, isso foi 
em 88, na Constituinte, eu era Deputado Estadual, 
havia – não sei por que razão – quase que uma im-

plicância do Ministério Público e da Magistratura com 
a Defensoria. Acho que isso já foi superado. Mas, na 
Constituição... e entendo que esse tripé – Magistratu-
ra, Ministério Público e Defensoria – tem de estar em 
igualdade de condições. (Palmas.) Não há outra ques-
tão a ser colocada. (Palmas). 

Agora, na prática, embora constitucionalmente 
teria que ser assim, na prática, não é. Então acho que 
essa seria, na minha avaliação, uma pauta importan-
te, Dr. Wilson Santiago, que pudéssemos discutir aqui. 
Porque acho que aquele vai fazer a defesa – como tem 
o Ministério Público que acusa –, tem em igualdade de 
condições quem defende. 

Vou dar um exemplo aqui. Se alguém precisar 
de um exame exclusão de paternidade e se do outro 
lado tiver poder aquisitivo muito grande, é preciso ter 
um defensor muito qualificado para conseguir isso na 
Justiça, e isso é um direito. 

Então estou colocando algumas coisas práticas, 
mas, para encerrar, digo assim: eu, como Deputado 
Estadual, me lembro dessa luta que tivemos. Mas 
hoje está lá implantada. É claro que falta muita coisa, 
evidentemente que sempre falta, mas tenho certeza: 
um Estado realmente só vai ter a sua estrutura jurídi-
ca e judiciária realmente equilibrada se tivermos, em 
igualdade de condições, a Magistratura, o Ministério 
Público e a Defensoria Pública.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Senador Moka. O Estado 
de V. Exª é um dos poucos em que 90% dos feitos 
criminais são patrocinados pela Defensoria Pública.

Parabéns a V. Exª e a todos de Mato Grosso do 
Sul que elevaram a Defensoria Pública e reconhece-
ram especificamente a questão salarial.

Com a palavra o Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Exmº Sr. Presidente desta Sessão, nosso Senador 
Wilson Santiago, V. Exª, além de ter sido Deputado 
Federal conosco, é da categoria dos Defensores Pú-
blicos. Portanto, não teríamos pessoa mais bem indi-
cada para presidir esta sessão solene do que V. Exª. 
Parabéns pelo trabalho.

Ex.mo Sr. Haman Tabosa de Moraes, representan-
do o nosso Defensor Público-Geral da União; Ex.ma Srª 
Francilene Gomes de Brito Bessa, nossa Presidenta 
do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, 
também cearense, que honra muito as mulheres do Ce-
ará, do Nordeste do Brasil, pelo seu excelente trabalho. 
Peço a Deus que continue neste mesmo ritmo. Ex.mo Sr. 
André Castro, Presidente da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos; Ex.mo Sr. Leonardo Cardoso de 
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Magalhães, Vice-Presidente da Associação Nacional 
dos Defensores Públicos Federais; nossas Senadoras, 
nossos Senadores, nossos Defensores aqui presentes,

Começo registrando que a nossa Constituição 
Cidadã tem muitos pontos importantes, mas um dos 
que reputo da maior importância foi a definição, a cons-
titucionalização e a organização da nossa Defensoria 
Pública brasileira.

Nós que somos de uma região muito pobre, em 
que o Poder Judiciário é muito frágil, sabemos que é 
na Defensoria Pública que ampla maioria dos traba-
lhadores, das donas de casa, daqueles que produzem 
a riqueza nacional tem defensores. Isso é no nosso 
Ceará, e o Senador Wellington Dias já falou aqui do 
Piauí, que não é diferente da Paraíba do nosso Sena-
dor Presidente desta sessão. Portanto, é uma realidade 
nas várias comunidades de qualquer ponto deste País.

No momento em que o Brasil se prepara para 
continuar sendo um País rico, sem miséria, nós pre-
cisamos ter na Defensoria Pública o grande braço do 
Estado para que possamos efetivamente fazer valer 
a vontade da sociedade brasileira e da nossa Presi-
denta Dilma e a definição do Congresso Nacional de 
que efetivamente o Brasil chegue à quinta potência 
econômica do Planeta e, ao mesmo tempo, erradique 
a miséria e a pobreza até se completarem duzentos 
anos da nossa Independência, em 2022. Queremos 
iniciar 2015 com a miséria totalmente resolvida, de 
maneira que nenhum cidadão neste País tenha renda 
mensal inferior a R$70,00. Vai ser um esforço muito 
grande. Temos algo em torno ainda de 16 milhões de 
pessoas nessa situação, sem esquecer que, em algu-
mas regiões, ainda temos homens e mulheres sem o 
registro de nascimento, sem o reconhecimento da sua 
existência pelo Estado Nacional. Eu sei do esforço da 
nossa Defensoria no papel de regularizar a situação 
civil dos homens e mulheres deste País. Temos um 
desafio muito forte até 2015, que é exatamente resol-
ver a questão da miséria. Sem o braço da Defensoria 
Pública, nós não teremos esse salto de qualidade.

Estou no Congresso Nacional desde 1995 e uma 
das coisas que mais nos deixavam entristecido era o 
fato de ver a Defensoria Pública, que é um braço do 
Estado Democrático de Direito, não tendo as mesmas 
condições de trabalho que têm o Ministério Público e 
o Poder Judiciário. Nós temos de ter clareza: não tem 
democracia, não tem Estado Democrático de Direito, 
sem oferecermos ao cidadão o direito de defesa quan-
do o Estado também tem o direito legal de fazer a sua 
acusação. É o tripé judiciário – de um lado, a nossa 
Magistratura; de outro lado, a Defensoria; e, no outro 
extremo, em outro polo, o nosso Ministério Público – 
que faz a Justiça brasileira. É por isso que, na Câmara 

Federal, ainda no final da década de 90, apresentamos 
uma emenda constitucional para que o defensor públi-
co pudesse ter o mesmo direito, a mesma estrutura e 
as mesmas prerrogativas que tem o Ministério Público. 
Transformamos isso em uma emenda constitucional 
que está dentro do corpo da Emenda Constitucional 
nº 45. Ali, ficou assegurado que o Defensor Público 
também tenha a sua autonomia administrativa, finan-
ceira e orçamentária. Não tendo essas ferramentas, a 
nossa Defensoria jamais terá condições de exercer o 
seu papel constitucional. (Palmas.)

Agora, o Congresso Nacional e o Senado Federal 
têm a obrigação constitucional de aprovar a vincula-
ção das receitas líquidas de cada Estado para a viabi-
lidade da Defensoria Pública, como nós fizemos com 
o Ministério Público. E foi por isso que, ao vir para o 
Senado, trouxe para cá o projeto de lei complementar 
que permite a vinculação de até 2% no processo cres-
cente das receitas correntes líquidas de cada Estado 
da Federação, para que se ofereçam as mesmas fer-
ramentas que hoje tem o Ministério Público brasileiro. 
Não queremos nem mais nem menos. Não queremos 
onerar o Estado além daquilo que já foi assegurado ao 
ente acusador para com aqueles que, eventualmente, 
não cumprem suas obrigações. Mas temos o dever 
constitucional de assegurar o mesmo percentual para 
o outro segmento, para o outro polo jurídico que faz a 
defesa e que defende os mais pobres e aqueles que 
não conseguem constituir uma banca de advocacia ou 
um advogado para fazer a sua defesa.

O Projeto de Lei Complementar nº 225 está na Co-
missão de Constituição e Justiça, da qual sou membro, 
com um conjunto de outros Senadores e Senadoras, 
e nós precisamos ter o compromisso de aprová-lo e, 
em seguida, enviá-lo para a Câmara para que possa-
mos, efetivamente, assegurar à Defensoria as mesmas 
condições que tem o Ministério Público.

Da nossa parte, do nosso partido, o Partido dos 
Trabalhadores, podem contar conosco. Nós, o nosso 
Presidente, o melhor e maior Presidente de toda a his-
tória política do Brasil, que foi Luiz Inácio Lula da Silva, 
conseguiu trazer para os mesmos patamares democrá-
ticos de direito essa categoria que é fundamental para 
o Estado de Direito. Aprovamos, em 2009, aquela lei 
complementar das prerrogativas e agora precisamos 
dar mais um passo, que é assegurar as receitas cor-
rentes líquidas para que, efetivamente, cada Estado 
possa estruturar a nossa Defensoria.

E faço um apelo ao nosso Governador do Esta-
do de Santa Catarina, para que, a exemplo dos outros 
Estados, constitua a Defensoria Pública daquele im-
portante Estado da Federação, para que possamos ter 
também ali uma estrutura de defesa dos mais pobres, 
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sem prejuízo de outras ações que o Estado porventu-
ra venha desenvolvendo para assegurar também essa 
continuidade da proteção jurídica para aqueles que 
não podem constituir advogados.

Portanto, quero aqui parabenizar essa importan-
te categoria e dizer que, no Congresso Nacional, na 
Câmara e no Senado, vocês têm muitos apoiadores, 
porque o que vocês fazem é defender os mais pobres, 
aqueles que produzem a riqueza nacional mas não 
têm no Estado Democrático de Direito a defesa por 
eles merecida.

Portanto, parabéns pelo que fizeram e pelo muito 
que ainda vão fazer por este País.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Senador José Pimentel, 
pelo reconhecimento das necessidades da Defenso-
ria Pública.

Com a palavra a Presidente do Conselho Na-
cional de Defensores Públicos Gerais, Drª Francilene 
Gomes de Brito Bessa.

V. Exª dispõe de cinco minutos, se assim for su-
ficiente.

A SRA. FRANCILENE GOMES DE BRITO BES-
SA – Boa tarde, Presidente desta sessão solene, Defen-
sor Público e Senador Wilson Santiago; meus colegas; 
Dr. Haman, aqui representando o Defensor Público-Ge-
ral da União; meu colega, representando a Associação 
dos Defensores Públicos da União, Dr. André Castro, 
Presidente da Associação Nacional dos Defensores 
Públicos; meus colegas Defensores Públicos-Gerais, 
Drª Norma Levenère, Defensora Pública-Geral do Piauí; 
Drª Célia Padilha, Defensora Pública-Geral da Bahia; 
Drª Marta Freire, Defensora Pública de Pernambuco; 
Drª Andrea, Defensora Pública de Minas Gerais; Drª 
Daniela Cembranelli, Defensora de São Paulo; Dr. Edu-
ardo, Defensor Público- Geral de Alagoas; Drª Josia-
ne Fruet, Defensora Pública-Geral do Paraná, nossa 
recém-criada Defensoria Pública; Dr. Nilson Bruno, 
Defensor Público-Geral do Rio de Janeiro; Drª Tereza 
Ferreira, representante do Condege no Conselho Na-
cional de Segurança Pública; meus colegas Defensores 
Públicos do Brasil, Presidentes de Associações; Srs. 
Senadores; Srªs Senadoras; Senadora Vanessa; Sena-
dora Ana Amélia, que aqui reconheceram o quanto a 
Defensoria Pública tem a cara feminina. A Defensoria 
Pública é uma instituição feminina que tem, em seu 
quadro, a maioria de nós mulheres, a maioria de nós 
defensoras públicas gerais. Temos todo esse olhar di-
ferenciado, que é próprio da mulher, para com os mais 
necessitados, para com aqueles que se encontram em 
situação vulnerável, que são, efetivamente, o público 
alvo da defensoria pública.

Aqui já se disse da importância que essa institui-
ção tem em promover a inclusão social, em contribuir 
para a erradicação da pobreza e, com certeza, como 
disse aqui o Senador José Pimentel, do compromis-
so da nossa Presidente Dilma de erradicar a pobreza. 
Quero dizer para todos os Senadores e para o Brasil 
como um todo que, com certeza, a Defensoria Pública 
do Brasil tem muito a contribuir com esse projeto da 
Presidente Dilma para erradicar a pobreza. 

Os três diagnósticos da Defensoria Pública, ela-
borados pela Secretaria de Reforma do Judiciário do 
Ministério da Justiça, têm comprovado que, onde há 
a Defensoria Pública melhor estruturada, ela tem con-
tribuído, sim, para a melhoria dos indicadores sociais, 
para a erradicação a pobreza, para a diminuição dos 
indicadores de violência, dos índices de violência.

Com certeza, este é o verdadeiro primeiro papel 
da Defensoria Pública: buscar a pacificação social, bus-
car resolver os conflitos sem a necessária demanda de 
ações judiciais, sem a necessária interposição de ação, 
mas antes e primeiramente buscando resolver através 
das várias formas de solução de conflito. O principal 
e o primeiro papel do defensor público é buscar essa 
solução de conflito, essa pacificação social. Como eu 
disse, a Defensoria Pública tem, sim, contribuído para 
a pacificação social.

Quero dizer da importância da Defensoria Pública 
no cenário como um todo, inclusive aqui já lembrado 
pelo Senador Suplicy, o quanto é importante o estágio 
do estudante de Direito na Defensoria Pública. Efeti-
vamente, com todo o respeito às demais instituições e 
carreiras jurídicas, costumo dizer sempre nas minhas 
falas que o estágio do estudante de Direito é o está-
gio na Defensoria Pública, porque é onde o estudante 
de Direito faz o papel como deve fazer, preparando-
-se como o profissional de Direito que virá a ser e não 
exercendo funções meramente burocráticas, mas in-
clusive se capacitando, dentro da sua humanidade, ao 
atender o público-alvo da Defensoria Pública, que são 
aquelas pessoas que não têm efetivamente como pagar 
advogado, não têm como pagar custas processuais e 
lhes faltam até a dignidade humana, a compreensão 
dos direitos que têm. 

A Lei n º 132 – e quero deixar aqui o agradeci-
mento do Conselho Nacional de Defensores Públicos 
Gerais, CONDEGE, o qual presido, e, em nome de 
todos os meus colegas defensores públicos gerais, à 
pessoa do Deputado Federal do Ceará, do PMDB do 
Ceará, Deputado Mauro Benevides, que foi o Relator 
da Lei nº 132 na Câmara dos Deputados, e ao Sena-
dor Carlos Valadares, que foi aqui Relator também da 
Lei nº 132 – trouxe um novo rosto, uma nova feição, 
uma nova atuação para a Defensoria Pública, que é 
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justamente os Defensores Públicos também serem 
promotores dos direitos humanos, contribuírem efeti-
vamente para a capacitação, o conhecimento do direito 
das populações mais vulneráveis. 

Então, a demanda do defensor público, o papel 
do defensor público não é meramente levar processos, 
ações, demandas ao Poder Judiciário; é fazer a par-
ticipação social, inclusive educar o cidadão dos seus 
direitos, porque sabemos que há demanda não só na 
área de família, mas também na área de Direito Penal, 
na área penitenciária. Mais de 90%, Sr. Presidente – o 
senhor como Defensor Público sabe – mais de 90% 
das demandas judiciais, na área de família e na área 
de execução penal, na área penal, são promovidas pela 
Defensoria Pública, que é efetivamente o advogado do 
mais pobre, do menos favorecido.

E cada Defensoria Pública, e aí há o compromisso 
da Defensoria Pública também com as instituições de 
Governo, como eu disse, com o projeto da Presidente 
Dilma. Cabe aos defensores públicos, à Defensoria 
Pública também orientar o cidadão dos seus direitos, 
promover a conscientização da cidadania, fazer a in-
clusão social. E, com certeza, nós estamos fazendo 
com que os defensores públicos cada vez mais tornem 
o cidadão conhecedor do seu direito. A Defensoria 
Pública é esse instrumento de fazer valer o direito, o 
instrumento que têm os vulneráveis para fazer valer os 
seus direitos, para garantir a sua dignidade.

E, para concluir, eu lembrava, lá no Paraná, no 
último dia 19 de maio, quando foi criada a Defensoria 
Pública naquele Estado, uma frase do Pablo Neruda 
que acho que é o dia a dia do defensor público. A gente 
sempre lembra que é muito bom fazer o bem, e o defen-
sor público e a Defensoria Pública fazem, no dia a dia, 
o bem. Um jornalista perguntou ao Pablo Neruda qual 
era a coisa mais importante do mundo na concepção 
dele. E ele disse que o mais importante, a coisa mais 
importante do mundo era fazer com que o mundo fosse 
um lugar digno para todas as pessoas e não somente 
para algumas. E é isso o que os defensores públicos, 
que a Defensoria Publica faz no dia a dia.

Parabéns a todos os defensores públicos do 
Brasil! 

O meu muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Presidenta!
Com a palavra o Defensor Público Geral Haman 

Tabosa de Moraes Córdova. 
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. HAMAN TABOSA DE MORAES CÓRDO-

VA – Exmº Sr. Senador Wilson Santiago, Defensor Públi-
co do Estado da Paraíba, nosso Parlamentar combativo 
nesta Casa e também na Câmara Federal; Exmºs Srs. 

Senadores Antonio Carlos Valadares e Mozarildo Ca-
valcanti, autores do requerimento para instalação desta 
sessão de comemoração ao Dia Nacional da Defenso-
ria Pública; colegas defensores públicos federais aqui 
presentes; colegas defensores públicos dos Estados; 
colegas defensores públicos do Distrito Federal; Dr. An-
dré Castro, da Anadep; Drª Francilene, Presidente do 
Condege; Dr. Leonardo Magalhães, Vice-Presidente da 
Anadef; também à Senadora Vanessa Grazziotin muito 
obrigado pela manifestação desta tribuna, em nome 
de quem saúdo todos os demais Senadores que por 
aqui passaram e também os demais Senadores que 
compõem esta nobre Casa de Leis.

Muito já foi dito a respeito da Lei nº 10.448 de 
2002, e a referência que se fez a Santo Ivo, no ano de 
1303, fazendo história para que repercutisse na nossa 
sociedade brasileira sete séculos mais tarde.

Então, é exatamente isto que nós procuramos 
fazer na Defensoria Pública: fazer história, fazer a 
transformação do rosto ainda marcado por profundas 
desigualdades desta nossa Nação.

Eu convido todos para uma rápida reflexão a 
respeito do que 2/3 da população brasileira faria com 
a Constituição Federal se resolvesse lê-la de forma 
cadenciada, do primeiro ao último artigo.

Em seu art. 5º, a Constituição Federal diz ex-
pressamente que: 

Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade,à igualdade, à segurança e à pro-
priedade, nos termos seguintes:

Na sequência, em seu inciso XXV do art. 5º, a 
Constituição Federal diz: “A lei não excluirá da apre-
ciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Temos aqui o princípio da inafastabilidade do 
Poder Judiciário.

E, aí, esse cidadão carente começa a questionar: 
como é que a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário se é preciso provocar o Poder Judiciário 
para isso, o Judiciário, que tem por princípio a inércia?

Na sequência, ele lê, no inciso LIV, que “ninguém 
será privado da liberdade ou de seus bens sem o de-
vido processo legal”.

Novamente ele questiona: o devido processo le-
gal é instaurado e é preciso que se provoque que haja 
a defesa. Como ele, que não tem renda, que não tem 
condições de pagar um advogado, vai ter esse direito 
usufruído, vai poder exercer esse direito?
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E segue, mais adiante, no inciso LXVI: “Ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei ad-
mitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”

E a dúvida começa a repercutir. Ele começa a 
não entender qual a forma de fazer valer esses direitos 
que a Constituição Federal lhe assegura.

Mais adiante, a Emenda 45 inseriu o inciso 
LXXVIII: “A todos, no âmbito judicial e administrativo, 
são assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Novamente, a indagação permanece. 
Mas, no inciso LXXIV, anterior, ele lê: “O Estado 

prestará assistência jurídica e integral e gratuita aos 
que comprovarem insuficiência de recursos”.

E aí ele vê que tem uma chance de se defender 
em juízo, uma chance de ver o processo legal instau-
rado. Mas ele não consegue vislumbrar onde conseguir 
a figura do Estado fazendo a defesa dele, onde pode 
perquirir, onde pode procurar um defensor público, um 
profissional para ajudá-lo.

Então, ele continua percorrendo a Constituição 
Federal e chega ao art. 134 da Carta, no qual está dito: 
“A Defensoria Pública é instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação 
jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessi-
tados, na forma do art. 5º, LXXIV”.

Aqui a Constituição Federal faz a devida amar-
ração. Aqui ela mostra onde esse cidadão carente vai 
poder valer-se do Estado para conseguir que o seu 
direito seja atendido. Então, essa é a função precípua 
da Defensoria.

No dia 1º de maio, nós saímos para comemorar, 
nas ruas dos grandes centros urbanos, o que fazemos 
todos os dias em nossas unidades: atendemos essas 
pessoas que chegam lá, certamente como a última 
porta a bater, sendo que, sem essa porta, sequer con-
seguiriam bater no inafastável Poder Judiciário.

Então, é através da Defensoria Pública que ele 
fazer valer os seus direitos. Aqui ele encontra a amar-
ração no texto constitucional e começa a entender 
que a Constituição Federal faz sentido. Até então, até 
o art. 133, ela fazia pouco sentido porque ele estava 
excluído, embora o Estado tivesse a obrigação de fa-
zer valer os seus direitos. Ele não entendia onde e foi 
entender no art. 134.

Feita essa breve divagação acerca do que diz a 
Constituição Federal, acho que é válido ressaltar que 
a Constituição Federal de 1988...

(Interrupção do som.)

O SR. HAMAN TABOSA DE MORAES CÓRDO-
VA – ...fez valer o direito das pessoas hipossuficientes. 
(Fora do microfone.) E esta Casa, juntamente com a 

Câmara dos Deputados, deu sequência a esse mister 
constitucional, a esse dever, a essa obrigação cons-
titucional, por meio da legislação infraconstitucional.

Então, ela fez publicar a Lei Complementar nº 80, 
que nada mais faz do que regulamentar o art. 134 da 
Constituição Federal, referente à nossa Lei Orgânica, 
que rege a carreira dos defensores públicos federais, 
dos Estados e do Distrito Federal, uma lei marcada 
pela independência funcional, unidade e indivisibilida-
de, exatamente porque a Defensoria Pública precisa 
ser autônoma, precisa ser forte e não pode valer-se 
de qualquer pressão para fazer valer o direito dessas 
pessoas hipossuficientes.

A Lei nº 9.020, de 1995, no ano seguinte instaurou 
a Defensoria Pública da União em caráter emergencial 
e provisório, ainda mantida nessas condições até hoje, 
como bem dito aqui pelos Senadores que antecederam 
esta fala e que me encheram de alegria e de orgulho 
por saberem de números reais da Defensoria Pública...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campanha.)

O SR. HAMAN TABOSA DE MORAES CÓR-
DOVA – Já finalizando, Sr. Presidente. Temos a Lei nº 
10.448, que se refere ao Dia Nacional da Defensoria 
Pública. (Fora do microfone.)

Duas leis muito importantes no ano de 2007 foram 
a Lei nº 11.448, que deu legitimidade para a Defenso-
ria Pública atuar na tutela da coletividade, em nome 
de milhares de pessoas se necessário for; e a Lei nº 
11.449, que determina e obriga as delegacias de polícia 
a comunicar à Defensoria toda vez que um cidadão não 
tiver condições de pagar um advogado ou não quiser 
mesmo nomear um advogado, exatamente porque ele 
tem direito à defesa; a Lei nº 132, de 2009, que veio 
a regulamentar a Emenda nº 45, que deu autonomia 
às defensorias dos Estados, esquecendo-se, todavia, 
da Defensoria Pública da União; e a Lei nº 12.313, de 
2010, que alterou a Lei de Execuções Penais, fazen-
do valer o direito das pessoas de baixa renda também 
na execução da pena, colocando a Defensoria como 
protagonista na fiscalização, sempre fazendo com que 
aquela pessoa...

(Interrupção do som.)

O SR. HAMAN TABOSA DE MORAES CÓR-
DOVA – Para finalizar, eu gostaria de agradecer esta 
solenidade, esta sessão. No ano passado, tivemos 
uma sessão muito bonita representando o trabalho da 
Defensoria Pública.

Então, para nós, ainda é muito importante sermos 
lembrado todo dia 19 de maio, até que um dia não seja 
preciso nos lembrarmos desta data, porque nesse dia 
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todas as pessoas terão condições de ter um defensor 
público, todas as pessoas de baixa renda. 

Então, agradeço em nome da Defensoria Pública 
da União. O nosso Defensor Público não pode estar pre-
sente e em seu nome agradeço a todos os Senadores.

Uma boa tarde a todos. 
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra o Presidente da Asso-
ciação Nacional dos Defensores Públicos, Dr. André 
Castro, que dispõe de cinco minutos.

O SR. ANDRÉ CASTRO – Boa tarde a todas e 
a todos. 

Cumprimento o Exmº Sr. 2º Presidente da Mesa 
do Senado Federal, Senador e Defensor Público Wilson 
Santiago, cumprimento também minha colega Presi-
dente do Conselho Nacional de Defensores Públicos 
Gerais, Francilene Gomes, e, seguindo a Senadora 
Vanessa Grazziotin, em seu nome, Francilene, cum-
primento todas as defensoras públicas do nosso País, 
que, inclusive, são a maioria, como você destacou na 
Mesa, a maioria dos quadros da defensoria pública de 
defensores é composto por mulheres. Cumprimento o 
meu colega Haman Córdova, representando o Defen-
sor Público Geral da União. e o meu colega Leonardo 
Cardoso de Magalhães, Vice-Presidente da Associação 
Nacional dos Defensores Públicos Federais.

Eu gostaria, também, de cumprimentar aqui e re-
gistrar a presença importante de colegas que vieram 
de outros Estados, nossos colegas Presidentes das 
Associações de Defensores Públicos de vários Esta-
dos, como, por exemplo, do Estado da Bahia, o nosso 
colega Cláudio Piansky; do Estado de Pernambuco, Dr. 
Edmundo Siqueira Campos Barros; de Minas Gerais, 
nosso colega Felipe Soledade; o Presidente da Asso-
ciação dos Defensores Públicos da Paraíba, Enriquimar 
Dutra da Silva; do Piauí, Arilson Malaquias; de Sergipe, 
Gláucia Amélia Silveira Andrade; do Distrito Federal, 
Hamilton Carvalho dos Santos; e de Tocantins, Murilo 
da Costa Machado.

Cumprimento também todos os Defensores Pú-
blicos Gerais aqui presentes, todos já nominados pela 
Drª Francilene, todos os Senadores que falaram e que 
estão nos escutando agora, aqui, que estão aqui pre-
sentes, as senhoras e os senhores.

Para ser bastante breve, é com muita satisfação 
que, novamente, estamos aqui, no Plenário do Sena-
do Federal, para comemorar mais um dia 19 de maio, 
Dia Nacional da Defensoria Pública.

Neste ano, aliás, – eu gostaria de fazer este re-
gistro aqui, no plenário – a Defensoria Pública, os De-
fensores Públicos novamente, através da Anadep e do 
Condege, organizaram uma grande campanha nacional 

de educação em direitos. Já é a terceira edição desta 
grande campanha nacional, e este ano o tema, que foi 
escolhido no nosso último congresso nacional, foi o da 
educação em direitos sobre infância e adolescência. 
Inclusive, elaboramos uma bela cartilha, produzida 
pelo famoso Cartunista Ziraldo, autor do Menino Ma-
luquinho, como muitos realmente conhecem, e essa 
campanha aconteceu no Brasil todo, difundindo direi-
tos sobre a infância e a adolescência, que é uma das 
muitas tarefas da Defensoria Pública.

Como a Constituição Federal diz, cabe à Defen-
soria Pública prestar assistência jurídica integral e gra-
tuita aos necessitados. Assistência integral, Srªs e Srs. 
Senadores, é exatamente isto: atuar na infância e na 
adolescência, atuar na defesa do idoso, atuar na defesa 
do consumidor carente e em tantas outras áreas. Em 
todas as áreas em que uma pessoa carente precise 
de assistência jurídica ela terá esse serviço prestado, 
com altíssima qualidade, pela Defensoria Pública. Terá 
em termos, porque, de acordo com dados do Ministério 
da Justiça 58% das cidades brasileiras ainda não têm 
Defensoria Pública atuando, ainda não têm órgãos da 
Defensoria Pública atuando.

Srªs e Srs. Senadores, é muito importante regis-
trar que nós, Defensores Públicos, temos uma gratidão 
enorme com o Congresso Nacional e com o Senado 
Federal. Aqui estivemos para acompanhar, para tra-
balhar e para comemorar a aprovação de importan-
tes emendas constitucionais e leis que, ao longo dos 
últimos anos, transformaram a cara da Defensoria 
Pública no Brasil. 

Realmente, há muitos avanços e queremos re-
gistrar. De um passado recente falaram vários que me 
antecederam, como, por exemplo, o Senador Pimentel, 
que fez um excelente histórico de recentes conquistas 
da Defensoria Pública no Congresso Nacional.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ANDRÉ CASTRO – Presidente, evoco o 
meu prazo em dobro. Prometo que usarei um minuto 
para concluir.

Muito obrigado.
Recentemente, em 2004, houve a aprovação da 

autonomia constitucional da Defensoria Pública, a au-
tonomia da lei que confere legitimidade à Defensoria 
Pública para defender não apenas uma pessoa isola-
damente, mas uma coletividade de pessoas – este é 
justamente um instrumento de celeridade e eficácia 
processual: a tutela coletiva – e a aprovação da re-
forma da nossa Lei Orgânica Nacional, entre tantos 
outros projetos.

Do ano passado para cá, senhoras e senhores, 
houve, sim, um aumento do número de defensores 
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públicos – é muito importante que se registre isto –, e 
tivemos uma grande conquista.

No ano passado, nós falávamos que três Estados 
ainda não tinham implantado a Defensoria Pública: Santa 
Catarina, Paraná e Goiás. Neste ano, nós já podemos 
comemorar, porque, no dia 19 de maio, inclusive com 
a Drª Joziane, nós estávamos em Curitiba, no Paraná, 
participando da sanção da Lei Orgânica da Defensoria 
Pública do Paraná, que, agora, entra em fase implantação. 
Portanto, falta agora Santa Catarina realmente cumprir a 
Constituição Federal, não é, Senador Mozarildo? O se-
nhor abordou isso com muita propriedade e brilhantismo. 
Falta Santa Catarina cumprir a Constituição Federal...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ANDRÉ CASTRO – ... e falta o Estado de 
Goiás concluir – já está em andamento, mas foi sus-
penso – o primeiro concurso para Defensor Público 
do Estado de Goiás.

Para concluir, nós Defensores Públicos temos um 
pleito a fazer. Como falei há pouco, 58% das comarcas 
brasileiras não recebem atendimento da Defensoria 
Pública. No caso da Defensoria Pública da União, o 
número também é alarmante, como já foi dito aqui por 
vários colegas.

Por isso, para fortalecer a Defensoria Pública, nós, 
de novo, voltamos aqui com um pleito. Ao concluir essa 
tarefa de uma estrutura, de um arcabouço legislativo 
que coloque a Defensoria Pública no patamar que, efe-
tivamente, merece, de acordo com a sua autonomia 
constitucional, nós fazemos um apelo às Srªs e aos 
Srs. Senadores: que o terceiro Pacto de Estado para 
um Judiciário mais rápido e republicano dê o merecido 
destaque para o tema do acesso à Justiça.

O Senador Valadares, com muita propriedade 
também, falou de um dos temas do terceiro Pacto, 
que é a discussão...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ANDRÉ CASTRO – ... que é a discussão 
da matéria recursal e da quarta instância.

Achamos esse debate de suma importância, mas 
quero lembrar que, em 58% das cidades do Brasil, não 
se discute a questão da quarta instância; discute-se 
não haver acesso sequer à primeira instância, porque 
não há defensor público. Onde há juiz, onde há pro-
motor, não há um defensor público que possa fazer a 
sua defesa. (Palmas.)

Então, o tema do acesso à Justiça é de absoluta 
centralidade para a elaboração do terceiro Pacto de 

Estado organizado pelos três Poderes – Executivo, 
Legislativo e Judiciário.

E por isso, mais especificamente, entendemos que 
a questão da organização e estruturação da Defensoria 
Pública, através da PEC nº 487, de 2005, que tramita 
na Câmara dos Deputados, é de suma importância.

É de suma importância aprovar a PEC nº 445, 
também na Câmara dos Deputados, que trata da dis-
tritalização da Defensoria Pública do Distrito Federal, 
PEC de autoria do Senador Gim Argello...

(Interrupção do som.)

O SR. ANDRÉ CASTRO – ... aprovada já há al-
guns anos aqui no Senado Federal.

E, por fim, aprovar o projeto de lei, recentemente 
apresentado por nosso caríssimo Senador José Pi-
mentel, que trata realmente de adequar, adequar tão 
somente, a Lei de Responsabilidade Fiscal à autonomia 
constitucional da Defensoria Pública. A autonomia da 
Defensoria Pública é de 2004, a Lei de Responsabili-
dade Fiscal é do ano de 2000, e, portanto, não poderia 
prever realmente a autonomia da Defensoria Pública. 
Mas desde 2004 essa adequação se faz necessária. 
Portanto, solicitamos que esse seja um tema importan-
te para ser tratado no terceiro Pacto, porque tem que 
ser. Sem sombra de dúvida, com esses avanços, nós 
poderemos, num curto espaço de tempo, junto com o 
Programa de Erradicação da Pobreza, porque Defen-
soria Pública é exatamente isso. Investir na Defensoria 
Pública é investir no mais carente, e permitir...

(Interrupção do som.)

O SR. ANDRÉ CASTRO – ... que os mais caren-
tes tenham, por exemplo, Srs. Senadores, acesso ao 
registro civil de nascimento, acesso aos seus docu-
mentos elementares, a uma identidade, a um CPF, à 
certidão de nascimento, para que possam, inclusive, 
ser inseridos nos programas de erradicação da pobre-
za e de distribuição de renda que estão sendo feitos 
no nosso País.

Portanto, fazemos esta solicitação para que, inse-
rindo esses projetos no terceiro Pacto de Estado, nós 
possamos, no próximo ano, ter um dado ainda muito 
melhor, ter Defensoria Pública em todos os Estados 
e um número muito melhor de comarcas, de cidades 
atendidas pelos defensores públicos, até chegar, num 
curto espaço de tempo, a cem por cento de comarcas 
e varas federais atendidas por defensores públicos.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Por último, e para encerrar, a palavra do 
Vice-Presidente da Associação Nacional dos Defensores 
Públicos Federais, Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães.

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL28



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18839 

O SR. LEONARDO CARDOSO DE MAGALHÃES 
– Boa tarde. 

Eu gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente, o 
Senador Wilson Santiago, na pessoa de quem cumpri-
mento os demais Senadores, Parlamentares presen-
tes nesta sessão, a Srª Francilene Brito, Presidente do 
Condege, na pessoa de quem cumprimento os defen-
sores gerais aqui presentes, o Dr. Haman, represen-
tando o Exmº Sr. Defensor Público Geral Federal, Dr. 
Rômulo Plácido, na pessoa de quem cumprimento os 
defensores federais; e o Dr. André Castro, Presiden-
te da Associação Nacional dos Defensores Públicos.

É importante dizer que a Defensoria Pública da 
União é uma instituição, assim como já mencionado 
e muito bem falado aqui pelo Senador Antonio Carlos 
Valadares e pelos que o sucederam, que descreveram 
um panorama da realidade da Defensoria Pública da 
União, é uma instituição constitucional, vocacionada 
para a prestação da assistência jurídica. Significa o 
que a assistência jurídica? Assistência jurídica significa 
defesa, orientação judicial, extrajudicial e primazia pela 
conciliação. Então, nosso papel, muito antes de propor 
demandas judiciais, é buscar a conciliação das partes.

Reconhecemos que, nos últimos anos, a De-
fensoria Pública da União experimentou alguns avan-
ços tanto na área de investimento, como na área de 
quantitativo de defensores, mas verifico, apesar dos 
20 anos da Constituição, que a gente tem ainda muito 
espaço para crescer.

A Defensoria Pública da União não possui auto-
nomia orçamentária e financeira. Ela, infelizmente, foi 
esquecida na PEC que deu origem à Emenda Cons-
titucional nº 45.

Estou aqui hoje para reforçar este pleito para nos-
sos assistidos, que são atendidos por 465 defensores 
públicos federais, embora a gente tenha aí quase 740 
varas federais, isso sem discriminar as varas de tra-
balho, em que a defensoria tem pouca atuação. Per-
cebemos que a Defensoria Pública da União precisa, 
necessita do apoio urgente do Governo Federal e do 
Congresso em três projetos básicos, projetos esses 
que eu considero, que todos nós da carreira de defen-
sores públicos federais consideram que devam constar 
do Terceiro Pacto Republicano, de fortalecimento da 
Defensoria Pública da União.

Quais seriam esses projetos? O primeiro projeto 
importante, prioritário, é a criação dos cargos de de-
fensor público federal.

Como eu disse, 465 defensores públicos federais 
prestaram, no ano de 2010, cerca de um milhão de aten-
dimentos a 380 mil pessoas. E nós temos aí um público 
alvo de 130 milhões de potenciais assistidos, que, no 
âmbito do Judiciário Federal e dos órgãos administrati-

vos federais, não conta ainda, infelizmente, eu espero 
que por pouco tempo, com defensores públicos federais.

O segundo projeto importante é a criação da 
carreira de apoio, para potencializar e ampliar ainda 
mais nossa prestação de serviços. A lei complementar 
que define a Defensoria Pública da União, a Lei Or-
gânica da Defensoria Pública, Lei Complementar 80, 
de 1994, recém-alterada, estabelece que a Defenso-
ria deva prestar atendimento multidisciplinar. E, aí, a 
importância das carreiras de apoio. Carreiras para dar 
atendimento, para termos profissionais contabilistas, 
assistentes sociais, psicólogos.

E, sobretudo, a aprovação da PEC 358, de 2005, 
que já foi deliberada aqui nesta Casa, muito bem delibe-
rada, aprovada, e que hoje aguarda votação, aguarda 
deliberação pela Câmara dos Deputados. E eu espero, 
todos nós esperamos, que o Governo continue apoian-
do e cumpra o compromisso que foi assumido então, 
no ano de 2004, pelo Senador Aloizio Mercadante, na 
época da discussão da PEC, de apoiar a Defensoria 
Pública da União e de conferir à Defensoria Pública da 
União autonomia orçamentária, financeira, para que a 
gente possa defender, para que a gente possa atuar 
de uma maneira mais adequada.

Então, é importante dizer: a Defensoria Pública 
da União não tem autonomia ainda. E eu, então, estou 
aqui para conclamar os senhores parlamentares e o 
Governo Federal para olharem pelo pobre brasileiro, 
sobretudo, por aquele que necessita de um defensor 
público federal, e apoiarem a nossa causa, o fortale-
cimento da defensoria, para ser uma causa que deva 
constar do Terceiro Pacto Republicano. Assim, os as-
sistidos da Defensoria Pública da União necessitam 
aqui, então, do apoio de V. Exª, para que a gente pos-
sa desempenhar e continuar nessa caminhada, nessa 
longa caminhada pelo acesso aos direitos, sobretudo 
daqueles que mais necessitam e que enxergam no de-
fensor público federal ou no defensor público estadual 
a única chance de terem os seus direitos respeitados 
pela sociedade.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra, Senador Anibal 
Diniz. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. 
Presidente, Senador Wilson Santiago, quero cumprimen-
tá-lo especialmente pela oportunidade desta solenidade 
em homenagem aos defensores públicos de todos os 
Estados brasileiros, aos defensores públicos da União 
também, aqui presentes e que estão nos acompanhan-
do, via TV Senado, em todos os Estados brasileiros.
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Quero trazer minha saudação pessoal e também 
como Senador da República ao Senador Mozarildo, 
também autor dessa indicação que resultou nesta 
sessão solene, e ao Senador Pimentel, pelo histórico 
muito preciso apresentado aqui de todos os avanços, 
de todas as conquistas e também dos desafios que se 
apresentam para a advocacia brasileira dos pobres, 
porque o Estado democrático brasileiro não estaria 
completo se não tivéssemos a Defensoria Pública, 
porque, se não tivéssemos a Defensoria Pública, mi-
lhões e milhões de pessoas estariam excluídas com-
pletamente do acesso à Justiça.

Então, aos defensores públicos brasileiros, nas 
pessoas de seus representantes, da Associação Na-
cional dos Defensores Públicos, o Defensor André 
Castro, e também do Conselho Nacional dos Defen-
sores Públicos, a Francilene Gomes de Brito Bessa, 
eu apresento aqui uma saudação especial e votos de 
que todos os pleitos possam ecoar aqui no Congresso 
Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, de que 
vocês possam ter muitos aliados no sentido de fortale-
cer esta causa, que é a causa dos pobres, a causa dos 
desassistidos, daqueles que mais precisam de Justiça 
e que mais têm, neste momento, o olhar do Governo 
da Presidenta Dilma, que é um governo voltado fun-
damentalmente para os excluídos, para aqueles que 
não têm, não podem e não são e que precisam ser a 
partir do seu direito ao acesso à Justiça.

Parabéns a todos. Que continuemos promovendo 
justiça no Brasil com o fortalecimento da Defensoria Públi-
ca de todos os Estados, especialmente no nosso Estado 
do Acre, que já avançou muito, já deu passos muitos im-
portantes, e tenho certeza de que está prestando um ser-
viço exemplar em defesa daqueles que mais necessitam.

Muito obrigado.
Parabéns a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Antes de encerrar esta sessão espe-
cial, já que teremos que suspendê-la em decorrência 
da Ordem do Dia, nós queremos agradecer a todos 
os defensores públicos que vieram de muito longe, a 
exemplo dos defensores públicos do Pará, que são 
vários. Vieram três lá do Estado do Pará. E também 
parabenizar a Defensoria Pública pela campanha des-
te ano, a campanha pelos direitos das crianças e dos 
adolescentes, a campanha de 2011.

Parabéns a todos que organizaram e que estão 
enfrentando essa boa campanha em favor das crian-
ças e dos adolescentes.

Suspendo a sessão por cinco minutos para que 
tenhamos condições de convocar a Ordem do Dia.

Parabéns a todos os defensores públicos. Para-
béns a todos os servidores da Defensoria Pública não 

só Federal, como dos Estados. Enfim, parabéns a todos 
que propuseram e organizaram esta importante ses-
são, em nome da Defensoria Pública de todo o Brasil.

Está suspensa a sessão.

(A sessão é suspensa às 17 horas e 09 
minutos; e é reaberta às 17 horas e 17 minu-
tos, sob a Presidência do Sr. Wilson Santiago.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Está reaberta a sessão.

Eu gostaria, inicialmente, em decorrência do 
atraso da Ordem do Dia, de apelar aos Srs. Senado-
res que estiverem inscritos para comunicação inadiá-
vel para que falem depois da Ordem do Dia, em que 
há condições...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – ...de fazer algumas permutas.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Presi-
dente. Eu gostaria apenas de pedir a inscrição para 
falar para uma comunicação inadiável após a sessão 
deliberativa.

O tema, aliás, que me pede nessa comunicação, 
Sr. Presidente, diz respeito à Medida Provisória nº 519, 
que é muito importante.

Trata de doações humanitárias do Governo bra-
sileiro, e eu pediria aos Líderes que apoiassem a 
leitura dessa matéria para que, na próxima semana, 
possamos votá-la.

O Presidente da Casa, José Sarney, já acolheu 
com muito boa vontade essa matéria, que tem gran-
de relevo social e também para os próprios produto-
res brasileiros de vários setores, como arroz, feijão e 
milho, que poderão ser beneficiados com as compras 
que o Governo fará para essas doações humanitárias.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 

ordem, Sr. Presidente. É o Senador Mário Couto. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra, pela ordem, Se-
nador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho 
duas opções para falar na tarde de hoje.

Tenho uma que comuniquei à Secretária, que é 
no lugar do eminente Senador Luiz Henrique, é o se-
gundo da lista de oradores. E tenho, também, a opção 
de ser o primeiro Líder que se escreveu na tarde de 
hoje. Falo pela oposição.
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Só peço a V. Exª, se a Ordem do Dia for agora, 
estou à procura de mais tempo, Presidente. Preciso 
falar um pouco mais hoje. Se a Ordem do Dia for feita 
agora, eu falo como Líder depois da Ordem do Dia, 
porque terei mais tempo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/PMDB 
– PB) – Senador Mário Couto, gostaria de propor a V. Exª 
e aos demais oradores que estão inscritos e também 
àqueles que ainda querem se escrever para iniciarmos 
a Ordem do Dia, em decorrência do avançar da hora, e, 
em seguida, nós encontraremos as soluções regimentais.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sou 
o primeiro Líder a falar na tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Perfeitamente. V. Exª é o segundo ins-
crito e o primeiro Líder inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Então, vamos iniciar a Ordem do Dia... 

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem. Quer dizer que, depois 
da Ordem do Dia, não pode ter mais comunicações 
inadiáveis, porque não é regimental.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Mas nós poderemos fazer algumas 
permutas com os demais oradores inscritos, especifi-
camente com os ausentes. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Então, 

ORDEM DO DIA
Tendo em vista que os Itens 1, 2 e 3, que estão 

na Ordem do Dia de hoje, não têm acordo para vota-
ção, nós passamos para o item 4. E os itens 1, 2 e 3 
ficarão para a próxima sessão.

São os seguintes os Itens:

Item 1:

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-Complemen-
tar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, para acrescentar outras atividades de 
prestação de serviços às já passíveis de op-
ção 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. 

Item 2:

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. 

Item 3:

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. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 11, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 11, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Sarney, que altera 
o procedimento de apreciação das medidas 
provisórias pelo Congresso Nacional.
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Parecer sob nº 255, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aécio Neves, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que ofere-
ce, com voto em separado do Senador José 
Pimentel. 

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria 

constará da pauta da próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Item 5:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 4, de 2011 (nº 5.541/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 
(MA) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 283, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Lobão Filho. 

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encer-

rada a discussão.
Em votação.
Para encaminhar a votação. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos para o encami-

nhamento da votação, as Srªs Senadoras e os Srs. 
Senadores que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 4, DE 2011 

(Nº 5.541/2009, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho na jurisdição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 16ª Região e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas na jurisdição do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 16ª Região 2 (duas) Varas do 
Trabalho, as sim distribuídas:

I – na cidade de São Luís, 1 (uma) Vara do Tra-
balho (7ª);

II – na cidade de Imperatriz, 1 (uma) Vara do 
Trabalho (2ª).

Art. 2º As Varas do Trabalho criadas por esta Lei se-
rão implantadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região, na medida das necessidades do serviço e da dis-
ponibilidade de recursos orçamentários, em consonância 
com o disposto no § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 3º São acrescidos aos quadros de Juiz e de 
Pes soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região os cargos de juiz e efetivos constantes 
dos Anexos I e II desta Lei.

Art. 4º Cabe ao Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região, mediante ato próprio, estabelecer a 
jurisdição das Va ras do Trabalho criadas por esta Lei.

Art. 5º Os recursos financeiros decorrentes da 
execu ção desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias consignada ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região no or çamento geral da União.

Art. 6º A criação dos cargos prevista nesta Lei 
fica condicionada à sua expressa autorização em ane-
xo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente pa ra seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização o os respectivos 
recursos orçamentários forem suficientes somente para 
provi mento parcial dos cargos, o saldo da autorização e 
das respec tivas dotações para seu provimento deverá 
constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao 
exercício em que forem con siderados criados e providos.

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Item 6:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 5, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2011 (nº 5.542/2009, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Su-
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perior do Trabalho, que dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 284, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relatora: Senadora Marta Suplicy. 

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Como não existe nenhum orador inscrito, encer-

rada a discussão.
Em votação.
Os Senadores que estão de acordo com o projeto 

permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N° 5, DE 2011 

(Nº 5.542/2009, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho na jurisdição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 2ª Região e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas na jurisdição do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 2ª Região 68 (sessenta e oito) 
Varas do Trabalho, assim distribuídas: 

I – na cidade de são Paulo, 40 (quarenta) Varas 
do Trabalho (91ª a 130ª);

II – na cidade de Arujá, 1 (uma) Vara do Traba-
lho (1ª);

III – na cidade de Barueri, 6 (seis) Varas do Tra-
balho (4ª a 9ª);

IV – na cidade de Bertioga 1 (uma) Vara do Tra-
balho (1ª);

V – na cidade de Franco da Rocha, 1 (uma) Vara 
do Trabalho (2ª);

VI – na cidade de Guarulhos, 5 (cinco) Varas do 
Trabalho (10ª a 14ª);

VII – na cidade de Ibiúna, 1 (uma) Vara do Tra-
balho (1ª);

VIII – na cidade de Itaquaquecetuba, 1 (uma) 
Vera do Trabalho (2ª);

IX – na cidade de Mauá, 1 (uma) Vara do Tra-
balho (2ª);

X – na cidade de Osasco, 3 (três) Varas do Tra-
balho (5ª a 7ª);

XI – na cidade de Santo André, 3 (três) Varas do 
Trabalho (5ª a 7ª),

XII – na cidade de São Bernardo do Campo, 4 
(quatro)

Varas do Trabalho (7ª a 10ª);
XIII – na cidade de Taboão da Berra, 1 (uma) 

Vara do Trabalho (2ª).
Art. 2° As Varas do Trabalho criadas por esta Lei 

serão implantadas pelo Tribunal Regional do trabalho 
na 2ª  Re gião, na medida das necessidades do ser-
viço e da disponibili dade de recursos orçamentários, 
em consonância com o disposto no § 1° do art. 169 
da Constituição Federal.

Art. 3º São acrescidos aos quadros de Juiz e de 
Pes soal da Secretaria do Tribunal Regional do Traba-
lho da 2ª Região os cargos efetivos, os cargos em co-
missão e as funções comissionadas constantes dos 
Anexos I, II, III e IV desta Lei.

Art. 4° Cabe ao Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região, mediante ato próprio, alterar e estabelecer 
a jurisdi ção das Varas do Trabalho criadas por esta Lei.

Art. 5º Os recursos financeiros da execução des-
ta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
consignadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região no orçamento geral da União.

Art. 6º A criação dos cargos e funções prevista 
nesta Lei fica condicionada à sua expressa autoriza-
ção em anexo pró prio da lei orçamentária anual com 
a respectiva dotação sufi ciente para seu primeiro pro-
vimento, nos termos do § 1° do art. 169 da Constitui-
ção Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 
para provi mento parcial dos cargos e funções, o saldo 
da autorização e das respectivas dotações para seu 
provimento deverá constar de anexo da lei orçamen-
tária correspondente ao exercício em que foram con-
siderados criados e providos.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Chegaram à Mesa algumas Medidas 
Provisórias.

O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 744 
a 747, de 2011, do Presidente da Câmara dos Depu-
tados, submetendo à apreciação desta Casa as se-
guintes matérias: 

– Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2011, que 
dispõe sobre a incidência do imposto sobre a 
renda nas operações que especifica; altera Leis 
nºs 11.478, de 29 de maio de 2007, 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996, 12.350, de 20 de dezembro de 2010, 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 8.248, de 
23 de outubro de 1991, 9.648, de 27 de maio de 
1998, 11.943, de 28 de maio de 2009, 9.808, de 
20 de julho de 1999, 10.260, de 12 de julho de 
2001, 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 11.180, 
de 23 de setembro de 2005, 11.128, de 28 de 
junho de 2005, 11.909, de 4 de março de 2009, 
11.371, de 28 de novembro de 2006, 12.249, de 
11 de junho de 2010, 10.150, de 21 de dezembro 
de 2000, 10.312, de 27 de novembro de 2001, e 
12.058, 13 de outubro de 2009, e o Decreto-Lei nº 
288, de 28 de fevereiro de 1967; institui o Regime 
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de 
Usinas Nucleares – RENUCLEAR; dispõe sobre 
medidas tributárias relacionadas ao Plano Nacio-
nal de Banda Larga, altera a legislação relativa 

à isenção do Adicional ao Frete para Renovação 
da Marinha Mercante – AFRMM; dispõe sobre a 
extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento; 
e dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 517, de 2010);

– Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2011, que 
autoriza o Poder Executivo a doar estoques públi-
cos de alimentos, para a assistência humanitária 
internacional (proveniente da Medida Provisória 
nº 519, de 2010);

– Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2011, que 
altera a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que 
dispõe sobre as atividades do médico-residente, 
e a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, pror-
rogando o prazo de pagamento da Gratificação 
de Representação de Gabinete e da Gratificação 
Temporária para os servidores ou empregados 
requisitados pela Advocacia-Geral da União (pro-
veniente da Medida Provisória nº 521, de 2010); e

– Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2011, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pú-
blica denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH; altera a Lei nº 12.101, 
de 27 de novembro de 2009, e dá outras provi-
dências (proveniente da Medida Provisória nº 
520, de 2010).

São os seguintes os projetos que vão à 
publicação:
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18888 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
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18892 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL82



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18893 83ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18894 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL84



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18895 85ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18896 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL86



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18897 87ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18898 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL88



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18899 89ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18900 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL90



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18901 91ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18902 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL92



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18903 93ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18904 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL94



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18905 95ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18906 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL96



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18907 97ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18908 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18909 99ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18910 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18911 101ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18912 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18913 103ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18914 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18915 105ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18916 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18917 107ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18918 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL108



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18919 109ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18920 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18921 111ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18922 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL112



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18923 113ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18924 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18925 115ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18926 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18927 117ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18928 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18929 119ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18930 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18931 121ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18932 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18933 123ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18934 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18935 125ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18936 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18937 127ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18938 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL128



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18939 129ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18940 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL130



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18941 131ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18942 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL132



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18943 133ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18944 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL134



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18945 135ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18946 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL136



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18947 137ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18948 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL138



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18949 139ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18950 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL140



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18951 141ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18952 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL142



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18953 143ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18954 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL144



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18955 145ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18956 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL146



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18957 147ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18958 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL148



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18959 149ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18960 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL150



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18961 151ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18962 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL152



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18963 153ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18964 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL154



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18965 155ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18966 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL156



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18967 157ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18968 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL158



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18969 159ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18970 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL160



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18971 161ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18972 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL162



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18973 163ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18974 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL164



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18975 165ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18976 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL166



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18977 167ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18978 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL168



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18979 169ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18980 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL170



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18981 171ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18982 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL172



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18983 173ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18984 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL174



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18985 175ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18986 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL176



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18987 177ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18988 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18989 179ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18990 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18991 181ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18992 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL182



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18993 183ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18994 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL184



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18995 185ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18996 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL186



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18997 187ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



18998 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL188



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 18999 189ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19000 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL190



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19001 191ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19002 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL192



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19003 193ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19004 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL194



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19005 195ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19006 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19007 197ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19008 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL198



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19009 199ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19010 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19011 201ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19012 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL202



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19013 203ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19014 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19015 205ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19016 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL206



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19017 207ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19018 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19019 209ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19020 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19021 211ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19022 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL212



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19023 213ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19024 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19025 215ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19026 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL216



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19027 217ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19028 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL218



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19029 219ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19030 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL220



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19031 221ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19032 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL222



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19033 223ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19034 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL224



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19035 225ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19036 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL226



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19037 227ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19038 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL228



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19039 229ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19040 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL230



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19041 231ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19042 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL232



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19043 233ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19044 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL234



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19045 235ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19046 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL236



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19047 237ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19048 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL238



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19049 239ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19050 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL240



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19051 241ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19052 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL242



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19053 243ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19054 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL244



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19055 245ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19056 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL246



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19057 247ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19058 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL248



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19059 249ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19060 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19061 251ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19062 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL252



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19063 253ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19064 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL254



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19065 255ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19066 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL256



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19067 257ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19068 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19069 259ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19070 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL260



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19071 261ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19072 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL262



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19073 263ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19074 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL264



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19075 265ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19076 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL266



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19077 267ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19078 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL268



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19079 269ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19080 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL270



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19081 271ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19082 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL272



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19083 273ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19084 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL274



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19085 275ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19086 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19087 277ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19088 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19089 279ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19090 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19091 281ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19092 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19093 283ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19094 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19095 285ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19096 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19097 287ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19098 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19099 289ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19100 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19101 291ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19102 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19103 293ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19104 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19105 295ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19106 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19107 297ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19108 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19109 299ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19110 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19111 301ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19112 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19113 303ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19114 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19115 305ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19116 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19117 307ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19118 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19119 309ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19120 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19121 311ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19122 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19123 313ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19124 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19125 315ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19126 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19127 317ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19128 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19129 319ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19130 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19131 321ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19132 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19133 323ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19134 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19135 325ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19136 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19137 327ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19138 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19139 329ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19140 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19141 331ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19142 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19143 333ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19144 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19145 335ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19146 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19147 337ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19148 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19149 339ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19150 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19151 341ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19152 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19153 343ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19154 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19155 345ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19156 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19157 347ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19158 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19159 349ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19160 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19161 351ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19162 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19163 353ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19164 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19165 355ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19166 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19167 357ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19168 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19169 359ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19170 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19171 361ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19172 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19173 363ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19174 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19175 365ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19176 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19177 367ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19178 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19179 369ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19180 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19181 371ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19182 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19183 373ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19184 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19185 375ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19186 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19187 377ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19188 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL378



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19189 379ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19190 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19191 381ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19192 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL382



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19193 383ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19194 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL384



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19195 385ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19196 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL386



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19197 387ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19198 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL388



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19199 389ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19200 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19201 391ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19202 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19203 393ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19204 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL394



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19205 395ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19206 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19207 397ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19208 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19209 399ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19210 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19211 401ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19212 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19213 403ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19214 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19215 405ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19216 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19217 407ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19218 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19219 409ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19220 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19221 411ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19222 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL412



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19223 413ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19224 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL414



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19225 415ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19226 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19227 417ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19228 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL418



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19229 419ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19230 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL420



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19231 421ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19232 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL422



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19233 423ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19234 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL424



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19235 425ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19236 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19237 427ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19238 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL428



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19239 429ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19240 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL430



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19241 431ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19242 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL432



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19243 433ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19244 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL434



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19245 435ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19246 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL436



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19247 437ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19248 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL438



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19249 439ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19250 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL440



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19251 441ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19252 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL442



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19253 443ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19254 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL444



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19255 445ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19256 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL446



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19257 447ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19258 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL448



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19259 449ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19260 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL450



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19261 451ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19262 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL452



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19263 453ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19264 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL454



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19265 455ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19266 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL456



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19267 457ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19268 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL458



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19269 459ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19270 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL460



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19271 461ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19272 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL462



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19273 463ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19274 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011
MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL464



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19275 465ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19276 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com referência aos Projetos de Lei de 
Conversão nºs 11, 13, 14 e 15, de 2011, que acabam 
de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que o 
prazo de 45 dias para a apreciação das matérias encon-
tra-se esgotado e, o de suas vigências foi prorrogado 
por Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
e esgotar-se-ão em 1º de junho que se aproxima. 

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui as matérias na Ordem do Dia da presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência designa Relatores-reviso-
res das Medidas Provisórias os seguintes Senadores: 
Senador Romero Jucá, do Projeto de Lei de Conver-
são nº 11, de 2011 (da Medida Provisória nº 521, de 
2010); Senadora Gleisi Hoffmann, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 14, de 2011 (da Medida Provisória nº 
520, de 2010); e Senadora Ana Amélia, que aqui está 
presente, do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 
2011 (da Medida Provisória nº 519, de 2010).

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Estando a pauta trancada, encerro a 
Ordem do Dia.

São as seguintes as demais matérias 
não apreciadas e transferidas para a próxima 
sessão deliberativa ordinária:

7 
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 573, de 2011, de iniciativa da Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando 
voto de solidariedade ao Governo Brasileiro, em 
razão da declaração da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da Organização dos Esta-
dos Americanos, em 1º de abril de 2011, na qual 
solicita às autoridades brasileiras a suspensão 
do licenciamento e da construção da hidrelétrica 
de Belo Monte, no rio Xingu (PA). 

8 
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 574, de 2011, de iniciativa da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitan-
do voto de censura à declaração da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da Organi-
zação dos Estados Americanos, em 1º de abril de 
2011, na qual solicita às autoridades brasileiras 
a suspensão do licenciamento e da construção 
da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (PA). 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Vamos iniciar a lista dos oradores ins-
critos.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu me dirijo à 
Mesa para solicitar um projeto oriundo da Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei nº 61, da Deputada Alice 
Portugal. Fui Relator dessa matéria, que foi aprovada 
ainda em 2009, Sr. Presidente. Trata-se de um projeto 
importante, que diz respeito a instituir o dia 2 de ju-
lho como data histórica no calendário das efemérides 
nacionais. Está aprovado. Se não o colocarmos nesta 
sessão, eu gostaria que na próxima sessão da semana 
vindoura nós pudéssemos votar, inclusive por conta da 
data, que se aproxima. E foi aprovado por esta Casa.

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

PMDB – PB) – Como já foi encerrada a Ordem do Dia, 
Senador João Pedro, será cumprida a solicitação de 
V. Exª, de acordo com o Regimento.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Sr. Presidente, Senador Wilson, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIONTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Se V. Exª me 
permite, antes de chamar os oradores inscritos, eu gos-
taria apenas de fazer um registro, um registro importante.

Ontem, a Bancada do Estado do Amazonas – os 
oito Deputados Federais e os três Senadores – parti-
cipou de uma importante reunião com o Governador 
do Estado do Amazonas, Omar Aziz. Além de mim, 
estavam o Senador João Pedro, o Senador Eduardo 
Braga e todos os Deputados Federais, debatendo a 
Medida Provisória nº 534, que inclui os tablets como 
um insumo e um bem de informática. Portanto, incluído 
com todos os benefícios fiscais da Lei de Informática.

Estamos mobilizados e em negociação com o 
Poder Executivo para que, não apenas a Zona Franca 
de Manaus, mas todas as regiões do País não percam 
suas vantagens comparativas e a possibilidade tam-
bém de sediar parte da produção. Então, fica aqui o 
registro do empenho do Governador Omar Aziz e da 
unidade da Bancada do Amazonas na luta em defesa 
da Zona Franca de Manaus.

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

PMDB – PB) – Pela Liderança da Minoria, com a pa-
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lavra o Senador Mário Couto. Em seguida, o Senador 
José Pimentel.

V. Exª dispõe, Senador Mário Couto, do tempo 
regimental de 20 minutos, além daquele de que V. Exª 
precisa. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Primeiro, Sr. Presi-
dente, quero agradecer a bondade de V. Exª. Como 
sempre, um presidente que atende com muito carinho 
os pedidos dos Senadores.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero pe-
dir permissão, inicialmente, ao meu País, quero pedir 
permissão ao Brasil para hoje dedicar minha fala de 
vinte minutos ao povo do meu Estado. Principalmente 
àqueles que tiveram a confiança, e não foram poucos, 
1,5 milhão de eleitores, de me mandar para cá repre-
sentar esse querido Estado, meu querido Estado do 
Pará, da Virgem de Nazaré.

Meus queridos paraenses, há tempo que observo 
a crise na Assembleia Legislativa do meu Estado. Há 
tempo que penso em vir a esta tribuna falar sobre o 
assunto. Eu me poupei. Eu me poupei até o dia de hoje. 
Resolvi, então, depois de conversar com toda minha 
assessoria, com meus advogados, com minha família, 
externar meus sentimentos a respeito principalmente 
do fato que veio à imprensa no dia de ontem, Senador 
Líder do meu Partido, Alvaro Dias. 

Senador Alvaro Dias, tenho 24 anos de mandato 
consecutivos. Hoje, tenho orgulho de ser neste Senado 
o Líder da Oposição e de fazer parte do Conselho de 
Ética desta Casa, algo que V. Exªs, com muita bonda-
de, me concederam por unanimidade. 

Vinte e quatro anos de vida, Senador Alvaro, de 
vida correta, sem absolutamente nenhum processo, 
sem absolutamente nenhuma acusação. Dirigi a As-
sembleia Legislativa do meu Estado com muita digni-
dade. Tenho minhas contas todas aprovadas, por una-
nimidade também, Senador, por unanimidade também, 
Presidente, e com o visto do Ministério Público junto 
àquele competente Tribunal de Contas.

Eles, sim, entraram naquela Assembleia por vários 
dias. Repito, por vários dias, observando a minha adminis-
tração. Não foi apenas em uma semana, não foi apenas 
em dois dias, não foi apenas passando um visto num do-
cumento para chegar à conclusão de quem é honesto e 
de quem não é. O Tribunal de Contas me fiscalizou durante 
quatro anos. O Tribunal de Contas foi para dentro da As-
sembleia fiscalizar meu mandato e deu a minha adminis-
tração como aprovada por unanimidade de seus membros.

Ontem, vem um Promotor de Justiça à televisão, Se-
nador Alvaro Dias, tentar macular a imagem deste Senador. 
Ele foi à televisão, paraenses e paraenses, homens e mu-
lheres da minha terra querida. Aqueles que não votaram, 

mas que confiam em mim, e aqueles que votaram para 
que eu pudesse fazer aqui a defesa desse querido Estado.

Vai o promotor de justiça a um canal de televisão 
e diz que há diferença na folha do meu mandato. Aliás, 
ele não sabe nem quem acusa. Uma hora é um pre-
sidente, outra hora é outro presidente, outra hora são 
três, outra hora são nove. E na minha administração, 
diz ele que a folha de pagamento que ia para o banco 
tinha um valor e a folha de pagamento que ficava no 
órgão tinha outro valor.

Vou ler a declaração desse nobre promotor de 
justiça. Diz ele a um jornal: “Como é que tem um dado 
na Assembleia e outro dado no banco?” 

Por que V. Exª, se assim posso lhe chamar, por que 
V. Exª não procurou ver? Se V. Exª tem dúvida, por que 
V. Exª vai acusar alguém, vai acusar um membro deste 
Poder? Se V. Exª tem dúvida devia ter a dignidade e a 
ética de ter me consultado ou pessoalmente mandado 
me chamar ou, mais ético ainda, faria por escrito para eu 
responder, o que seria melhor e a maneira mais ética de 
respeitar um Senador da República eleito pela vontade 
popular, por 1,5 milhão de eleitores, meu nobre promotor. 

Ora, promotor, se a folha de pagamento que vai 
para o banco tem um valor é porque ela vai com o va-
lor líquido, promotor; a que fica na Assembleia tem os 
descontos dos impostos, promotor público. Não podia 
ser igual. Como é que V. Exª vai à televisão e diz ao 
rádio e diz à imprensa escrita que vai me processar 
por improbidade, promotor?

Meu Líder, Senador Alvaro Dias, disse o promotor 
também que vai me processar por improbidade porque 
na minha administração tinham cargos comissionados 
permanentes.

Ora, Senador Alvaro, vai ter que processar o Sena-
do nacional, vai ter que processar todos os órgãos pú-
blicos e assembleias deste País, meu nobre procurador.

Quando eu não entendo de alguma coisa, procuro 
entender, mas tenho a hombridade, o caráter e a ética 
de não acusar ninguém. Em nenhum momento, Sena-
dor Alvaro Dias, o Ministério Público do meu Estado, 
por quem tenho todo respeito e admiração, tenho o cui-
dado, quando venho a esta tribuna, de conceituar esse 
Ministério Público que tem nos seus quadros pessoas 
competentes, promotores e consultores, promotores e 
procuradores de um nível que temos todos que respeitar.

Não se pode acusar dessa maneira.
As minhas contas, meu nobre promotor público, 

quero externar-lhe mais este sentimento através da tribu-
na do Senado Federal, gravado em notas taquigráficas: 
as minhas documentações da Assembleia Legislativa do 
meu tempo estão a sua disposição. Abra-as! Estou falan-
do isto aqui, no Senado Federal, nesta tribuna inviolável: 
abra a minha folha de pagamento, promotor! Mostre à 
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sociedade! Veja se lá tem fantasma! Veja se tem alguém 
recebendo sem merecer! Veja, mostre à sociedade, mas 
não fale sem ter certeza, não fale sem ter convicção.

Pois não, Senador Alvaro. Seja breve, Senador.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 

Mário Couto, não quero ocupar o tempo de V. Exª, mas 
eu tenho o dever de, não apenas em meu nome pessoal, 
mas em nome da nossa Bancada do PSDB, dos seus 
dez colegas Senadores de Partido, manifestar inteira 
solidariedade a V. Exª e a nossa crença na postura de 
correção, de honestidade, de dignidade, que tem sido o 
arcabouço maior da sua atividade pública. Nós confiamos 
na sua honestidade, na sua decência. V. Exª tem sido 
um opositor corajoso que se expõe, que não tem medo 
de eventuais retaliações, que comparece a essa tribuna 
quase que diariamente, denunciando falcatruas no seu 
Estado ou em todo o País. E nós sabemos que quem se 
comporta como V. Exª tem-se comportado na tribuna do 
Senado Federal o faz dessa forma porque nada tem a te-
mer. É por essa razão que manifestamos a V. Exª a nossa 
inteira solidariedade e, sobretudo, a crença de que V. Exª 
sairá desse episódio ainda maior do que nele ingressou.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Obri-
gado, Senador Alvaro.

Não atinja, não atinja, meu caro promotor, não atin-
ja políticos que se esforçam pela moralidade deste País. 
Não atinja! Deste País e do Pará. Não atinja! Investigue! 
Procure a realidade! Não se afoite! Não se emocione 
com a imprensa! Aja com equilíbrio! O Ministério Público 
é competente. O Ministério Público é sério. O Ministério 
Público do meu Pará tem dado exemplos de seriedade. 
Não é agora, não é agora que um promotor pode tão 
antiético e até irresponsável da maneira como foi.

Abra, promotor! Abra a folha! Abra o que V. Exª 
quiser para a população paraense! Mostre! Mostre 
cada administração! Mostre o valor da minha folha de 
pagamento! Compare com as outras! Diga quanto eu 
gastava! Mostre, promotor.

Povo da minha terra, prezados paraenses, eu tenho 
conhecimento de tudo do meu Estado. A minha função 
aqui é fiscalizar. Eu recebo denúncias de todo o meu 
País. Eu recebo correspondência a todo instante, cada 
um procurando denunciar. Do meu Estado então, eu te-
nho guarda-roupas cheios de denúncias! Cheios de de-
núncias! E muitas já fiz aqui e consegui sucesso. Seguro 
defeso, por exemplo. A Polícia Federal foi lá e prendeu. 

Eu quero saber, eu quero saber, paraenses. Im-
prensa da minha terra, na qual sempre confiei, a qual 
sempre respeitei, procure ver lá na própria Assembleia 
Legislativa do meu Estado! Se vocês não acharem me 
procurem que eu acho para vocês. Procurem ver lá mes-
mo na Assembleia Legislativa se não tem esposa, paren-
tes, irmão, sobrinho de promotores públicos recebendo 

na Assembleia. Procurem ver! Mostrem as folhas que vai 
aparecer lá, sem concurso público, de maneira irregular!

Para isso foi criado, Brasil... Como nós avança-
mos, Brasil, em matéria de fiscalização. Tem, sim, tem 
muita corrupção ainda neste País, e eu vou denunciar. 
Ninguém vai calar a minha boca! Ninguém vai tirar o 
Mário Couto desta tribuna, ninguém! Não adianta ter 
raiva de mim! Não adianta me acusar! 

Eu sei por que estão com raiva de mim. Eu sei 
por que querem me tirar daqui. Não vão! Esta voz vai 
até o final do seu mandato! 

Mas avançamos; avançamos neste País, princi-
palmente na área de fiscalização. 

Outro dia, um membro do Ministério Público, aqui 
nesta capital, meu caro amigo Senador, foi preso por-
que enterrava dinheiro no jardim da sua casa.

Hoje, Senador, se um promotor público ou um 
juiz cometer uma injustiça a V. Exª, está aqui, meu caro 
amigo, o Conselho Nacional do Ministério Público para 
que V. Exª entre e peça que sejam corrigidos os erros 
e penalizada a pessoa. 

Hoje existe o Conselho Nacional de Justiça que 
julga os juízes. O País evoluiu. Ninguém neste País 
pode achar que é dono do mundo; ninguém neste País 
pode achar que é o todo-poderoso! 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

Sem ameaça. Vou descer, Presidente. Sem ame-
aça, não vou ameaçar ninguém, mas quero mostrar 
ao meu Estado estes documentos. Na próxima sema-
na, eu vou ler estes documentos. Vou ler na próxima 
semana. Não o faço hoje porque meu tempo esgotou, 
mas eu vou ler. Vou ler estes documentos: é denúncia 
que me chegou às mãos.

Desço desta tribuna, meu caro Presidente, dizen-
do ao povo da minha terra, da minha terra querida que 
jamais, em toda a minha carreira pública, eu deixei de 
honrar o meu mandato. Fui perseguido, muito perseguido, 
durante toda a minha vida, mas jamais fui covarde. Não 
sou covarde. Aconteça o que acontecer comigo, lutarei 
pelo direito. Aqueles que me acusarem indevidamente 
terão a sua resposta. Covardes são aqueles que não 
se defendem! Covardes são aqueles que aceitam acu-
sações e infâmias! Eu quero, Presidente, que, quando 
me acusarem, provem. Eu vou entrar no Conselho do 
Ministério Público, aqui em Brasília, com assinatura de 
todos os Senadores da minha bancada, de todos, eu 
entrarei pedindo os meus direitos e os reparos morais. 

Muito obrigado, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o 
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Randolfe Rodrigues.
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – Obrigado, Senador.

O próximo orador inscrito é o Senador Paulo Da-
vim, do Partido Verde.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, semana passada 
eu fiz um pronunciamento nesta tribuna a respeito de 
um posicionamento tomado pela Secretaria de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça quanto às institui-
ções médicas e do movimento realizado dia 7 de maio, 
movimento nacional, movimento reivindicatório dos mé-
dicos do Brasil, no sentido de melhorarem a remune-
ração praticada pelas operadoras de planos de saúde. 

Em função disso, houve um posicionamento da 
Justiça, e eu gostaria de ler em plenário a manifesta-
ção pública feita pelos Conselhos de Medicina, junta-
mente com o Conselho Federal de Medicina, a res-
peito da decisão da Justiça, evidentemente favorável 
à nossa causa.

O Conselho Federal de Medicina e os Conselhos 
Regionais de Medicina obtiveram uma importante vi-
tória na Justiça contra a Secretaria de Direito Econô-
mico. Após analisar ação impetrada pelo Conselho 
Federal de Medicina, o juiz Antonio Correia, da 9ª Vara 
Federal, em Brasília, concedeu o pedido de antecipa-
ção de tutela em detrimento de medidas preventivas 
determinadas pelo órgão do Ministério da Justiça que 
impedia os médicos – por meio de suas entidades re-
presentativas – de expressarem sua opinião e pleitos 
com relação aos planos de saúde.

Em sua decisão, o magistrado considerou o pro-
cesso administrativo instaurado pela Secretaria de Direito 
Econômico “viciado pelo abuso de poder, dada a ausên-
cia de competência para interferir nas relações dos médi-
cos com seus pacientes ou com os planos de saúde”. O 
juiz argumenta ainda que com seus atos as operadoras 
pretendem “mediante contrato de adesão, fazer com que 
trabalhem para terceiros que solicitam os serviços de 
sua arte científica pelos valores que se propõe a pagar”.

Essa é a mesma tese definida pelas entidades 
médicas: de que as operadoras de planos de saúde têm 
agido de forma desequilibrada em sua relação com os 
médicos ao imporem os valores dos honorários de con-
sultas e procedimentos sem fazer os reajustes devidos.

De acordo com levantamento realizado pelo Con-
selho Federal de Medicina, pela Associação Médica 
Brasileira e da Federação Nacional dos Médicos, em 
sete anos (de 2003 a 2009), os planos médico-hospi-
talares tiveram 129% de incremento na movimentação 
financeira, passando de R$28 bilhões para R$65,4 bi-
lhões. O valor da consulta, no mesmo período, subiu 
apenas 44%. Isso em média apurada pela própria As-

sociação Nacional de Saúde. Em 2011, há operadoras 
que ainda pagam o absurdo de R$25,00 a consulta.

Na sua decisão, juiz se refere à impropriedade 
dos argumentos apresentados pela Secretaria de De-
fesa Econômica em sua ação contra os médicos e en-
tidades que lutam por melhores condições de trabalho 
e de assistência pelos planos de saúde. Para ele, a 
Secretaria extrapolou: “a competência é a atribuição, 
por lei, de poderes para a produção do ato. Ausente 
esta, o ato estará viciado pelo abuso de poder e não 
terá validade e nem eficácia”. 

Estou convencido de que as expressões 
mercado e empresa não se confundem nem 
se aplicam à prática da atividade da medicina 
e suas relações com seus pacientes ou com as 
empresas que contratam com o público em geral 
o fornecimento de serviços, mediante adesão e 
pagamento de valor mensal, bem como o órgão 
de fiscalização de atividade criado por lei com 
competência específica, que não atua no mer-
cado ou como empresa”, cita em sua decisão.

O ato praticado pela Secretaria de De-
fesa Econômica foi motivo de pesada crítica 
pelo Conselho Federal de Medicina. Em nota 
distribuída à sociedade, a entidade afirma que 
decisão da Secretaria “desrespeitou a Consti-
tuição e as leis que fundamental a cidadania e 
as liberdades de organização e de expressão 
no Brasil, agindo como instrumento digno dos 
piores regimes autoritários a serviço de inte-
resses públicos ou privados.

O Conselho Federal de Medicina e os Conse-
lhos Regionais afirmaram que a Secretaria de Defesa 
Econômica se revelou injusta ao tratar os médicos e 
empresários de forma desproporcional: de um lado, 
penaliza o movimento de profissionais de medicina 
como um cartel, sujeitando-o a medidas adequadas 
às empresas; de outro, ignora a ação coordenada 
dos empresários, que acumulam lucros exorbitantes, 
e condena trabalhadores e pacientes a se sujeitar ao 
pouco oferecido sem direito à reação.

Então essa foi a nota publicada pelo Conselho 
Federal de Medicina e pelos Conselhos Regionais em 
função da decisão judicial favorável à causa médica, à 
causa das entidades médicas representativas do Brasil.

Faço questão de tornar pública essa nota, já que 
estive aqui nesta tribuna, há 15 dias, defendendo o 
movimento médico nacional.

Portanto, dou como lida essa nota. Fico satisfeito 
com a decisão da Justiça, que veio corrigir um equí-
voco praticado pela Secretaria de Direito Econômico, 
do Ministério da Justiça. Vamos continuar na luta em 
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defesa dos melhores salários, de melhores condições 
de trabalho, da melhor remuneração por parte das 
operadoras, de forma a que haja uma relação respei-
tosa entre médicos e operadores de planos de saúde.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de fazer 
um registro. O departamento de Registro Brasileiro de 
Transplante – RBT, que registra a captação de órgãos 
nos serviços de captação de órgãos pelo Brasil afora, 
detectou que no meu Estado o serviço de captação de 
órgãos, que funciona no Hospital Público Monsenhor 
Walfredo Gurgel, vem apresentando eficácia surpreen-
dente. Para se ter uma ideia, a captação passou de 3,6 
doadores por milhão de habitantes, em 2009, para 7,3 
em 2010. Praticamente dobrou a captação de órgãos 
por aquela central. Nos primeiros meses de 2011, essa 
captação chegou a 15 doadores por milhão de habi-
tantes. Portanto, é um avanço considerável: dobrou a 
captação de órgãos em relação ao ano passado, que, 
por sua vez, havia dobrado em relação a 2009.

Então, quero registrar esse avanço. O Rio Grande 
do Norte está com a central funcionando a contento, 
é o segundo captador de órgãos do Nordeste e, por-
tanto, precisamos registrar esses avanços, sobretudo 
dentro de um cenário desalentador da saúde pública. 
Mas temos essas ilhas de excelência que funcionam. 
Por isso, devemos registrar aqui estas boas notícias e 
a competência dos servidores públicos que trabalham 
na central de captação lá do meu Estado no Hospital 
Monsenhor Walfredo Gurgel. 

Eram essas as minhas palavras na tarde de hoje. 
Quero agradecer ao nobre Senador José Pimentel, que 
me cedeu gentilmente o seu horário.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SENADOR PAULO DAVIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno)

Vitória dos Conselhos de Medicina:  
Justiça Federal suspende efeitos de decisão  

da SDE contra os médicos

O Conselho Federal de Medicina (CFM) e os 
Conselhos Regionais de Medicina (CRM) obtiveram 
uma importante vitória na Justiça contra a Secretaria 
de Direito Econômico (SDE). Após analisar ação im-
petrada pelo CFM, o juiz Antonio Correia, da 9ª Vara 
Federal, em Brasília, concedeu pedido de antecipa-
ção de tutela em detrimento de medidas preventivas 
determinadas pelo órgão do Ministério da Justiça que 
impedia os médicos – por meio de suas entidades re-
presentativas – de expressarem sua opinião e pleitos 
com relação aos planos de saúde.

Em sua decisão, o magistrado considerou o pro-
cesso administrativo instaurado pela SDE “viciado pelo 
abuso de poder, dada a ausência de competência para 
interferir nas relações dos médicos com seus pacientes 
ou com os planos de saúde”. O juiz argumenta ainda 
que com seus atos as operadoras pretendem “mediante 
contrato de adesão, fazer com que trabalhem para ter-
ceiros que solicitam os serviços de sua arte cientifica 
pelos valores que se propõe a pagar”.

Essa é a mesma tese defendida pelas entidades 
médicas: de que as operadoras de planos de saúde têm 
agido de forma desequilibrada em sua relação com os 
médicos ao imporem os valores dos honorárias de con-
sultas e procedimentos sem fazer os reajustes devidos.

De acordo com levantamento realizado pelo CFM, 
pela Associação Médica Brasileira (AMB) e da Federação 
Nacional dos Médicos (FENAM), em sete anos (de 2003 
a 2009), os planos médico-hospitalares tiveram 129% de 
incremento na movimentação financeira, passando de 
R$28 bilhões para R$65,4 bilhões. O valor da consulta, 
no mesmo período, subiu apenas 44%. Isso em média 
apurada pela própria ANS. Em 2011, há operadoras que 
ainda pagam o absurdo de R$25,00 a consulta.

Empresa – Na sua decisão, juiz se refere à impro-
priedade dos argumentos apresentados pela SDE em 
sua ação contra os médicos e entidades que lutam por 
melhores condições de trabalho e de assistência pelos 
planos de saúde. Para ele, a Secretaria extrapolou: “a 
competência é a atribuição, por lei, de poderes para a 
produção do ato. Ausente esta, o ato estará viciado pelo 
abuso de poder e não terá validade e nem eficácia”.

“Estou convencido de que as expressões merca-
do e empresa não se confundem e nem se aplicam à 
prática da atividade da medicina e suas relações com 
seus pacientes ou com as empresas que contratam 
com o público em geral o fornecimento de serviços, 
mediante adesão e pagamento de valor mensal, bem 
como o órgão de fiscalização da atividade criado por 
lei com competência específica, que não atua no mer-
cado ou como empresa”, cita em sua decisão.

O ato praticado pela SDE foi motivo de pesadas 
críticas pelo CFM. Em nota distribuída à sociedade, a 
entidade afirma que decisão da Secretaria “desrespeitou 
a Constituição 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”.

O CFM e os CRM afirmará, ainda em sua nota 
que a SDE se revelou injusta ao tratar os médicos e 
empresários de forma desproporcional: de um lado, 
penaliza o movimento de profissionais da Medicina 
como um cartel, sujeitando-o a medidas adequadas 
às empresas; de outro, ignora a ação coordenada 
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dos empresários, que acumulam lucros exorbitantes, 
e condena trabalhadores e pacientes a se sujeitar ao 
pouco oferecido sem direito a reação.

“Este processo abriu precedentes sombrios e 
soa um alerta para a sociedade: se hoje o alvo da SDE 
são os médicos, em breve a artilharia pode se voltar 

para advogados, arquitetos, engenheiros, jornalistas, 

professores, metalúrgicos ou qualquer outra categoria 

que ouse lutar para que seus direitos e sua voz sejam 

ouvidos e respeitados”, profetizaram o CFM e os CRM 

em seu posicionamento público.
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Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o 
Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Geovani Borges.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Senador Paulo Davim, do Rio Grande 
do Norte, relativamente à transcrição da nota solicita-
da, V. Exª será atendido na forma regimental.

Convidamos para usar da tribuna o Senador José 
Pimentel, do PT do Estado do Ceará. Está dando só 
Nordeste agora na tribuna.

V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente desta sessão, Srªs e Srs. Senadores, 
há um ensinamento popular que diz o seguinte: “quem 
casa quer casa”. E, na década de 80, na década de 
90, a gente acrescentava: “desde que a casa não seja 
do BNH”, porque, ao comprar a casa pelo antigo sis-
tema financeiro habitacional as pessoas tinham muita 
dificuldade em quitá-la.

Exatamente por isso o Congresso Nacional fez um 
forte debate sobre a necessidade de uma nova política 
habitacional e, em 2005, o nosso Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva manda para o Congresso um conjunto de 
medidas, projetos de lei que resultaram em uma lei de 
desafetação imobiliária, medidas provisórias que re-
sultaram em um conjunto de políticas públicas. E hoje 
tenho ouvido muitos depoimentos de pais e mães de 
família que estão conseguindo a realização do sonho 
da casa própria. Trata-se de pessoas simples, de uma 
renda baixa, de até três salários mínimos – que é um 
grande grupo –, outros até seis salários mínimos, até 
dez, e também acima de dez salários mínimos.

De acordo com os dados da nossa Caixa Eco-
nômica Federal, só em 2010 ela realizou 1.231.250 
contratos de financiamento imobiliário e, neste ano 
de 2011, até esta data, já foram 403.700 contratos. 
Portanto, estamos passando por uma nova fase da 
política habitacional, devolvendo a felicidade a essas 
famílias, satisfazendo seu grande sonho, que é o so-
nho da casa própria.

E, quando se observa, no período de 2007 a 
2010, o crédito concedido a pessoas físicas, seja com 
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
ço, seja do Fundo de Arrendamento Residencial, da 
antiga política do PAR, do Fundo de Desenvolvimento 
Social (FDS), só esses programas beneficiaram 971 
mil famílias com a aquisição, a reforma ou a constru-
ção de suas unidades habitacionais. Exatamente por 
isso, nesse período, tivemos mais de R$38 bilhões in-
vestidos nas políticas habitacionais voltadas para as 
camadas mais pobres e mais sofridas da nossa socie-

dade. Dentro desse item, não estão ainda incluídos os 
programas do Minha Casa, Minha Vida.

Se analisarmos o programa Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo, que também é outra forma 
de financiamento das residências no Brasil, no período 
de 2007 a 2010, foram investidos R$130 bilhões nessa 
indústria da construção habitacional, e é mais de 1,1 
milhão de famílias que foram beneficiadas pela ação 
da iniciativa privada, da Caixa Econômica Federal e do 
Governo Federal, ficando claro para o Estado Nacional 
e para as nossas famílias que, quando o Governo, os 
Poderes Públicos e a iniciativa privada se somam em 
torno de um programa, como é o programa habitacio-
nal, todos saem ganhando e essa é a razão de ser do 
Estado democrático de direito.

Agora, com o Programa Minha Casa, Minha Vida, 
no primeiro ano, em 2010, nós assumimos o com-
promisso de construir e viabilizar 1 milhão de novas 
moradias. Chegamos ao final de 2010 com 1.004.015 
moradias nesse programa. Grande parte dessas mo-
radias estão sendo construídas e, neste ano de 2011, 
deveremos concluir esse conjunto de projetos que fo-
ram assegurados e viabilizados em 2010. 

Para o Minha, Casa Minha Vida foram investidos 
R$53 bilhões. Novamente, uma forte parceria entre a 
iniciativa privada, os empresários do Brasil, os peque-
nos, os médios e os grandes, os governo municipais 
viabilizando os terrenos, os governos estaduais agili-
zando a parte de saneamento básico, de calçamento, 
de pavimentação, e o Governo Federal viabilizando os 
recursos para que nós possamos ter uma forte política 
habitacional.

A nossa meta e o desejo de toda a sociedade 
brasileira é que cada família possa ter o seu teto. Esse 
sonho nós precisamos tornar realidade, e é exatamen-
te por isso que, recentemente, o Senado Federal e o 
Congresso Nacional transformaram em lei a Medida 
Provisória nº 514, que redefine o Programa Minha 
Casa, Minha Vida para os próximos 4 anos. São mais 
2 milhões de moradias que nós queremos viabilizar 
neste período. Sabemos que ainda não vamos zerar o 
déficit habitacional, mas muito daqueles que até 2004 
e 2005 sonhavam com a casa própria....

O Senador Mozarildo, conhece a nossa realidade. 
Por isso concedo a palavra a V. Exª.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Pimentel, V. Exª está abordando um tema que, não 
tenha dúvida, acho que desde que o homem adotou a 
noção de constituir família, este ditado, que acho que 
é muito nordestino, mas nortista também, “quem casa 
quer casa”, é realmente uma realidade. Esse programa 
Minha Casa, Minha Vida é fabuloso. Passei por uma 
fase de BNH e sei muito bem o que era aquele sacri-
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fício. Você começava pagando “x” e, daqui a pouco, 
estava pagando “50x”. Mas acho que, dentro desse 
programa Minha Casa, Minha Vida, há que se colocar 
uma ênfase, que já está começando a ser dada, para 
a moradia rural. É lógico que, nessas cidades, sejam 
médias, sejam pequenas até, principalmente nas gran-
des, há um déficit muito maior. Mas acontece que esse 
déficit se dá por causa de pessoas que migraram da 
zona rural. Então, acho que colocar a condição de se 
ter a moradia rural dá mais um estímulo para que essa 
pessoa se fixe na zona rural e evite a migração para 
a zona urbana. Acho que o programa deve ser apri-
morado, incentivado e aumentado. Espero realmente 
que a Presidente Dilma possa, de fato, dar esse salto, 
que é fundamental, porque pensar em erradicar a mi-
séria, com certeza não é só não deixar faltar comida 
na mesa das pessoas.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sena-
dor Mozarildo, V. Exª toca num tema muito importante, 
que é expandir o programa para a área rural. Ali nós 
temos uma dificuldade de imediato, que é a questão 
da titulação da terra, a escritura do imóvel. Grande 
parte das pequenas propriedades são propriedades 
de direito de herança; outros, são ocupantes de boa-
-fé há 100 anos, 2000 anos, seja na região Nordeste, 
sejam os ribeirinhos da região Norte, seja em qualquer 
ponto do Brasil.

Exatamente por isso, em 2010, o Governo Federal, 
o Presidente Lula criou o Programa de Regularização 
Fundiária. Esse programa está em andamento, e a 
gente precisa dar mais celeridade, mais agilidade, para 
que efetivamente todo pequeno proprietário possa ter a 
escritura da sua terra, seja para ter acesso ao crédito, 
quando for necessário, seja para ter acesso ao setor 
imobiliário, pois ele precisa ter uma casa de qualidade.

Com o programa Luz para Todos, nós consegui-
mos cobrir grandes déficits territoriais de fornecimento 
de energia. Eu sei que, na região Norte, em face de 
serem as extensões de terra muito grandes, ainda te-
mos algumas moradias sem energia elétrica. Mas, no 
nosso Nordeste, estamos terminando de universalizar, 
porque as distâncias são menores.

Ao mesmo tempo em que estamos assegurando 
a energia para todos, agora precisamos ter a casa para 
substituir as velhas casas de taipa, como chamamos 
na região Nordeste, ou as casas de palha, naquelas 
regiões onde os coqueirais são abundantes, de manei-
ra que a gente consiga melhorar a qualidade de vida 
e a segurança dessas casas.

Ainda neste primeiro semestre de 2011, a nossa 
Presidente Dilma deverá lançar o programa Água para 
Todos, exatamente para resolver o grave problema da 
lata d’água, que lá no Nordeste é muito presente. O 

velho carro-pipa, que, na época das secas – e para nós 
a seca é uma questão da natureza – é uma realidade. 
Queremos substituir e eliminar os chamados caminhos 
dos carros-pipas, que carregam águas, águas muitas 
vezes imprestáveis para abastecimento humano, mas 
são as únicas que existem. Por isso, o Programa Mi-
nha Casa Minha Vida precisa também ser estendido 
para a área rural.

Por isso, nobre Senador Mozarildo, V. Exª levanta 
um tema muito importante. Precisamos cada vez mais 
ajudar a aprimorar essas normas: que venhamos a 
investir esses R$71,7 bilhões, que estavam na Medi-
da Provisória nº 514, que é Minha Casa Minha Vida, 
para os próximos quatro anos e, com isso, consiga-
mos diminuir ainda mais o déficit habitacional. Mesmo 
assim, sabemos que ainda teremos aqueles que vão 
constituir novas famílias, precisando de suas casas, e 
parte dos que hoje já tem família ainda não tem a sua 
casa própria.

Ao lado disso, a Caixa Econômica Federal tam-
bém tem tido uma iniciativa muito forte, que é o cha-
mado Feirão da Casa Própria. Estão realizando mais 
um grande mutirão nacional em torno disso. Em 2011, 
tivemos a venda de mais ou menos 411 mil moradias 
através do Feirão da Casa Própria, já realizado em 
onze cidades. Inclusive, a nossa cidade de Fortaleza, 
no Estado do Ceará, já foi contemplada com um Fei-
rão neste 2011. Vamos ter, nos próximos dias, outros 
feirões da casa própria: em Belém, na Região Norte, 
será dos dias 3 a 5 de junho, agora; em Florianópolis, 
indo para a Região Sul, será de 10 a 12 de junho. É 
uma iniciativa por meio da qual você aproxima o cons-
trutor daquele que quer adquirir a sua casa própria, o 
corretor, o cartório de imóveis e a Caixa Econômica 
Federal, que é o agente financiador dessas unidades, 
simplificando a concessão dos documentos, facilitan-
do esse processo. 

No Estado do Ceará, só neste 2011, já chega-
mos a 226.381 contratos, envolvendo algo em torno 
de R$14,7 bilhões. Foi exatamente o Feirão da Casa 
Própria o grande instrumento que alavancou o forne-
cimento e a viabilização dessas 226.381 unidades. 
Dessas, 3.651 por dia, a Caixa vem regularizando, vem 
viabilizando em todo o território nacional.

Portanto, Sr. Presidente, precisamos, cada vez 
mais, estar atentos a essas políticas e, ao mesmo tem-
po, ter clareza da necessidade da formação de mais 
mão de obra – seja de pedreiros, principalmente de 
carpinteiros, seja de outros profissionais que atuam na 
construção dessas unidades –, pois hoje está faltando 
essa mão de obra. 

E quando a nossa Presidenta Dilma lançou o pro-
grama de formação de mão de obra, teve exatamente 

473ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19284 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

o objetivo atender essa forte demanda da indústria da 
construção civil, porque estão faltando muitos profissio-
nais para esse setor, principalmente nas médias e nas 
grandes cidades. Precisamos cada vez mais qualificar 
esses trabalhadores. Temos muitos deles que migraram 
da sua pequena propriedade, no interior do Brasil, para 
as médias e grandes cidades e não têm emprego. E, 
ao qualificar, ao capacitar essas pessoas, estaremos 
dando-lhes uma oportunidade para que eles possam 
ter também um bom emprego. 

E é exatamente por isso que o programa que 
pretende formar 8 milhões de trabalhadores qualifi-
cados e capacitados até 2014 veio numa boa hora. 
Nossos institutos federais de tecnologia, as antigas 
escolas técnicas da minha época, da década de 70, 
da década de 80 – é o nome que a gente conhece –, 
que eram 139 até 2003, todas elas foram revitalizadas, 
foram ampliadas. O nosso Presidente Lula viabilizou 
mais 280 Escolas Técnicas Federais, viabilizando prin-
cipalmente as suas construções nas médias cidades 
brasileiras. Agora, a nossa Presidenta Dilma pretende 
construir mais 120 escolas profissionalizantes, escolas 
técnicas de nível médio e superior nas várias regiões 
do Brasil, de maneira que possamos atender essa de-
manda crescente por mão de obra cada vez mais qua-
lificada, por mão de obra cada vez mais especializada 
para assumir os bons empregos que são gerados nas 
diversas regiões do Brasil.

No ano passado, em 2010, ultrapassamos 2,5 
milhões de novos empregos formais – emprego de 
verdade, com carteira assinada –, comparando com 
o saldo que tínhamos em dezembro de 2009. E esses 
2,5 milhões de empregos com carteira assinada que 
viabilizamos em 2010 foram viabilizados principalmente 
nas pequenas empresas. 

Se abrirmos a relação de dados em que as em-
presas encaminham seus novos empregos, aquelas 
empresas que têm até quatro empregados foram res-
ponsáveis por 52% dos 2 milhões de empregos gera-
dos em 2010. E as empresas com até 99 emprega-
dos foram responsáveis por 79% dos 2,5 milhões de 
empregos gerados em 2010. Portanto, é a micro e a 
pequena empresa as responsáveis pela grande gera-
ção de emprego neste País.

Neste 2011, queremos ultrapassar esse marco 
de 2,5 milhões de novos empregos. Até o quarto mês, 
o mês de abril, já chegamos a mais de 800 mil novos 
empregos com carteira assinada. E, de novo, as micro 
e pequenas empresas têm uma presença muito forte 
nesse setor. A indústria da construção civil é um outro 
fator muito forte na geração de empregos. 

Queremos chegar ao final de 2011 com nossas 
metas de emprego atendidas, com a formação e a qua-

lificação de mão de obra cada vez mais fortes, e que 
cheguemos em 2012 com a perspectiva de continuar 
crescendo a nossa economia. A nossa meta é chegar 
em 2015 com o Brasil sendo a quinta potência econômi-
ca do Planeta. É uma meta muito ousada: nós éramos, 
em 2003, a décima-segunda potência econômica do 
Planeta; chegamos, agora em 2011, a sétima potência 
econômica, e queremos caminhar para a quinta po-
tência econômica. Mas um País rico também precisa 
ser um país sem pobres, sem miseráveis. 

E é por isso que no programa de erradicação da 
miséria, que vai até 2015, é fundamental que a gente 
acompanhe essas metas, que a gente acompanhe os 
indicadores sociais e que tenha dados muito claros 
de apuração, de identificação e de inclusão desse se-
tor, porque ali é uma porta fácil para aqueles que não 
gostam de trabalhar e levam as nossas crianças para 
as drogas, desvirtuando suas vidas. 

Nunca vi uma mãe ter um filho ou uma filha, dar 
ao peito à sua filha e ao seu filho e dizer: “Este filho, 
esta filha será uma pessoa não incluída pela sociedade, 
uma pessoa voltada para as drogas ou um marginal”, 
como tratamos no linguajar popular. Toda mãe cuida, 
tem seu filho e se dedica para que ele possa ter uma 
vida melhor do que a dela, para que ele possa ser uma 
pessoa bem-sucedida na vida. Mas quem leva essas 
crianças para essa situação é a falta de oportunidade, 
é a falta de perspectiva. 

Nós, na política, em grande parte, precisamos ter 
um olhar diferenciado para esse setor, a fim de que, no 
dia de amanhã, possamos ter famílias mais saudáveis, 
famílias mais integradas, jovens mais motivados. E que 
possamos dizer: este País vai chegar à quinta potência 
econômica com famílias mais ajustadas, jovens mais 
integrados e, acima de tudo, com a diminuição da po-
breza e da miséria. 

Portanto, Sr. Presidente, eu quero aqui parabeni-
zar os vários setores da sociedade que estão envolvidos 
com isso: os movimentos de igreja, o terceiro setor, as 
prefeituras, os governos estaduais, o Governo Federal, 
o Congresso Nacional, as várias instâncias do Estado 
nacional, porque essa agenda é uma agenda de todos 
nós. E é por isso que somos Parlamentares.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/

PMDB – AP) – Com a palavra o Senador Magno Mal-
ta, pela Liderança. 

V. Exª disporá de 20 minutos, na forma regimental.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, aqueles que nos vêem pelos meios de 
comunicação do Senado da República – TV Senado, 
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Rádio Senado –, cumprimento a assistência, cumpri-
mento a Imprensa.

Faço o registro, Sr. Presidente, neste plenário, 
da presença do Pampa, nosso campeão olímpico de 
vôlei, companheiro que tanta alegria deu a este País 
ao conquistar a medalha olímpica, um atleta de família. 
Há atletas que não são de família, que caem em des-
graça e jogam fora uma história. Mas o Pampa certa-
mente nos orgulha muito por estar neste plenário hoje. 

Faço esse registro para o Brasil, que me vê ao vivo 
na TV Senado. E faço também o registro da presença 
do ex-Deputado estadual do meu Estado e ex-Verea-
dor da cidade de Vila Velha Reginaldo Almeida, líder 
de juventude da Assembleia de Deus naquele Estado.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de fazer alguns re-
gistros hoje. Um dos registros que faço é que acabo 
de trazer à Mesa requerimento retirando a assinatura 
da CPI feita pela oposição, que intenciona fazer uma 
CPI para investigar o Ministro Antonio Palocci.

Como Líder do PR, estou protocolando a retirada 
da assinatura do Senador Clésio Andrade da CPI, en-
tendendo que nós, que somos a base do Governo Dil-
ma, dando continuidade à base do Governo Lula – que 
tanto bem fez a este País –, passaremos pelo menos 
quatro ou cinco meses, como na CPI dos Bingos, na 
chamada CPI do Fim do Mundo, que vai inviabilizar o 
País, que vai parar o País de forma desnecessária e 
até irresponsável. Se o Ministro vai explicar-se à Pro-
curadoria da República – e vai explicar-se – portanto, 
está retirada a assinatura do Senador Clésio Andrade, 
e nós queremos ver o Brasil caminhar. Não queremos 
uma crise neste momento de começo de um governo 
em que o Brasil tem tanta esperança, que é o Governo 
da Presidente Dilma Rousseff. 

Aliás, Sr. Presidente, referindo-me à Presidente 
Dilma Rousseff, eu me dirijo à minha família e me di-
rijo a sua mãe. 

Sr. Presidente, deixa esse assessor para depois. 
Olha para mim aqui. 

Eu me dirijo à minha família, à minha esposa e 
às minhas filhas, falando da Presidente Dilma e me 
abraço à sua mãe, uma mulher de oração, uma mulher 
evangélica. Aliás, você e o Gilvan, se não tivessem ela, 
estavam lascado, os dois. Ela está orando o dia intei-
ro, sustentando vocês dois em oração, sustentando a 
família inteira. Feliz é quem tem uma mãe em casa, 
diante de Deus o tempo inteiro, intercedendo pela vida 
dos filhos. Sua mãe é uma figura importantíssima.

Aliás, nada de mais dizer o que vou dizer aqui e 
agora. Quando da votação do PL nº 122 na CDH, eu 
lhe fazia contato, por causa da Comissão, para que 
nós enterrássemos aquela aberração, uma aberração 
contra o País, em que se tentava criminalizar uma na-

ção em detrimento dos interesses de uma meia dúzia 
barulhenta que quer suplantar a família brasileira. Um 
texto absolutamente nefasto, inconstitucional, cheio de 
sutilezas contra a família, encampado politicamente 
por alguns. Então V. Exª recebeu um recado da sua 
mãe, que lhe disse: “Olha, ou você vota contra isso ou 
nunca mais entre na minha casa! Nunca mais entre 
na minha casa!”

O Brasil está assistindo. Olha que coisa: é o sen-
timento de família, o sentimento de uma mulher que 
gerou filhos. Ninguém nunca foi gerado fora do útero. 
Deus criou macho e fêmea. Ninguém foi gerado fora 
do útero. Ninguém! Não há a menor possibilidade do 
ser humano não ser gerado por macho e fêmea. Não 
há uma terceira via nesse negócio. 

E sua mãe fala: “Olha, se tu não votar contra 
isso, tu não entra mais em minha casa!” E isso vale 
para você e para Gilvan, não é? Parabéns para sua 
mãe! Eu acho que, se a minha mãe estivesse viva, o 
recado era o mesmo.

A milhões de mães que me ouvem neste País, a 
famílias deste País quero dizer que o futuro desse PL 
nº 122 é nenhum, porque, enquanto existir essa Fren-
te da Família, que, na verdade, não é uma discussão 
religiosa, mas no fundo é, porque Deus criou macho e 
fêmea e o Senado não vai criar um terceiro sexo com 
uma lei... Não vai! Não vai! Nós enfrentaremos este 
debate e haveremos de mandá-lo para o sepultamento, 
com a responsabilidade de que precisamos fazer um 
debate com a sociedade. Tudo que não querem é que a 
sociedade tome conhecimento daquele texto, um texto 
perigoso. É construir cadeia: se não alugar, está preso; 
se demitir, está preso; se não admitir, está preso... A 
sociedade virou marginal. E quem não concorda com 
nada disso é homofóbico. Criaram essa agora. Então, se 
você não concorda, você é homofóbico. Se você diz que 
não acredita em homossexualismo, você é homofóbico. 
Homofóbico? O homofóbico quer matar, quer destruir, 
quer enforcar, se irrita, quer jogar a pessoa na vala co-
mum. Isso nem existe. Quem quer matar alguém tem 
que ser preso, tem que ser criminalizado mesmo. Não 
é só na questão homossexual, não. A eles é devido o 
respeito, o devido respeito, como a qualquer cidadão. 
Agora, criar uma casta especial... Você não aceita o 
gesto afetivo, você vai preso. Que história é essa? Não 
aluga seu imóvel, você vai preso. Se você não aceita, 
você é homofóbico, não é? Você é homofóbico. “Tem 
um casal que vou trazer para jantar na sua casa, um 
casal homossexual, dois homens”. Se você fala “não 
aceito na minha casa”, aí ‘ei, você é homofóbico!” Todo 
mundo tem que ser a favor. Daqui a pouco, eles vão 
querer uma lei que vai obrigar a ter uma quota que os 
homens vão ter que se homossexuais mesmo. Vai ser 
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obrigado. É lei: vai ter que ser homossexual. Ora, isso 
é brincadeira! Isso é piada de mau gosto!

O respeito é devido, precisamos respeitar, respei-
tar mesmo, proteger. Essas pessoas pagam imposto, 
elas trabalham, geram emprego como qualquer outro 
cidadão. Deus deu livre arbítrio a elas, deu livre arbí-
trio a qualquer um, você segue o seu caminho e pre-
cisa ser respeitado nele. Agora, fazer eu engolir essa 
peste, não. A grande maioria da sociedade brasileira, 
a família, não.

Por isso, quero conclamar o Brasil, quero convidá-
-los a, no dia 1º, portanto quarta-feira... Traga a sua 
mãe, Sr. Presidente, porque teremos a grande marcha 
da família aqui. E eu gostaria muito que um grupo de 
pessoas fosse recebido pela Presidente da República.

Ontem, um gesto da Presidente da República – 
eu não esperava outro gesto dela... Tive o privilégio, 
no segundo turno, de viajar este País dessatanizando 
e desmentindo uma série de e-mails, que fizeram cor-
rer este Brasil, atacando a honra e colocando no colo 
dessa mulher mentiras e coisas que ela nunca falou 
e nunca disse.

Ontem, minha Presidente da República, que, tão 
dignamente, no segundo turno, assinou um documento 
tomando para si, enquanto Presidente da República, 
responsabilidade com valores de família, com o que 
muita gente já se ofendeu naquela época, ontem, Se-
nador Pinheiro, no dia do seu aniversário... Ontem foi 
seu aniversário

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA. Fora do 
microfone.) – Eu faço aniversário todo dia. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não. 
Ontem. Dei até uma gravata a você.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA. Fora do 
microfone.) – Foi?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Foi.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Eu nem 

vi essa gravata.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Está 

no seu gabinete ou, então, o assessor levou.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Você 

não botou um cartão.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – A Pre-

sidente da República deu um presente para você, para 
a Dona Ana, para os seus filhos, um presente para a 
família brasileira.

O chamado kit gay, que custou muito dinheiro 
de emenda, que foi para a uma ONG, os tais filmetes 
que vazaram – eu vi três, um mais nojento que o outro 
–, na verdade, não são para criar uma cultura de não 
discriminação nas escolas. Os filmetes que iam para 
as escolas, os kits, eram uma apologia ao homosse-

xualismo. Faríamos das escolas do Brasil verdadeiras 
academias homossexuais.

Pois bem. Ontem, a Presidente, corajosamente, 
ao ver o vídeo – e esta foi a palavra do Sr. Gilberto 
Carvalho, que falou em nome dela –, achou horroroso, 
achou o fim do mundo. E já dizia o ex-Presidente Lula 
ontem, pela manhã, que se meter na educação do fi-
lho dos outros não é política de governo. Pai e mãe é 
que criam filho.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Um 
aparte, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Tem 
um aparte.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Eu até 
estive com a Presidenta Dilma hoje, ao meio-dia, num 
almoço até muito agradável, num debate, até muito 
profícuo, por conta do próprio tema, porque está em 
voga a questão do Código Florestal. A Presidenta es-
tava muito serena, firme, tranquila. Num determinado 
momento, ela até citou essa questão. O Humberto 
brincou: “Olha, o negócio do kit...”. E ela disse: “Isso 
aí está tranquilo, está resolvido”. Mas deixe-me dizer 
uma coisa que até tem-me agoniado muito nos últimos 
dias – V. Exª até conhece esta minha posição –, pois 
este é um dos pontos, inclusive, que enfrentei durante 
as minhas campanhas para Deputado, para o Senado 
ou nas outras disputas que já fiz na minha vida: as pes-
soas ficam tentando misturar determinados assuntos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – En-
frentamos, não é?

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Enfren-
tamos isso. Eu quero... Ainda vou fazer um pronun-
ciamento aqui na Casa para trabalharmos de forma 
conceitual isso. Fé não é religião – é diferente –, as-
sim como orientação sexual também não é nenhuma 
religião nem uma prática que se possa estabelecer 
como regra para todo mundo. Fé é uma decisão de 
cada sujeito. Ela é uma opção individual. A minha fé 
com Deus decido eu. Nem o Estado nem ninguém 
pode interferir nesse aspecto, muito menos partido 
político. Então, fé é uma decisão de caráter pessoal. 
Cada uma faz a sua opção de fé. A orientação sexual 
de cada sujeito também é uma orientação individual 
de cada sujeito. Portanto, não dá para fazermos esse 
debate aqui na Casa... No último período ficou isso: 
“há uma movimentação de evangélicos contra quem 
tem uma orientação sexual...” Não pode ser esse tipo 
de embate. Não é isso! Não é isso! Volto a insistir no 
que disse aqui num aparte que fiz a V. Exª. Nós temos 
a obrigação, nós temos a obrigação do acolhimento, da 
defesa da vida. Portanto, ninguém pode agredir quem 
tem uma orientação sexual, quem tem uma orientação 
política, agredir qualquer tipo de opção que cada um 
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faça ou qualquer orientação. Então, a minha opção de 
fé, Magno Malta, as pessoas têm que respeitar, elas 
não podem me agredir. Durante anos e anos, uma 
opção de fé era rechaçada por muita gente. Depois, 
alguns até começaram a trabalhar opção de fé como 
um negócio bom, como marketing. Então, eu estou 
colocando muito isso para separarmos esse debate. 
Por isso insisti, no dia que fiz aparte aqui a V. Exª, que 
uma cartilha que orienta ou que tenta falar de uma 
orientação, seja ela de qualquer natureza... Porque, 
se for dessa forma, Magno Malta, se essa orientação 
individual pode ser feita pelo MEC, então nós vamos 
exigir do MEC que faça cartilha de orientação de fé. 
Vai poder? Não! Porque a orientação de fé é de cada 
indivíduo. Não é o MEC que vai dizer, no Brasil, qual é 
a orientação de fé que assume este ou aquele cidadão. 
Portanto, é nesse embate. Vamos fazer a discussão 
dessa forma, não vamos ficar fazendo misturas ou até 
estabelecendo vitimização nesse processo. Então, acho 
que é importante fazermos o debate à luz, inclusive, 
das coisas que são orientadoras. Então, eu quero res-
peitar a orientação de fé, a orientação sexual de cada 
cidadão brasileiro, assim como também a orientação 
da liberdade de expressão, assim como nós brigamos 
tanto neste País, Magno Malta, para poder ter o direito 
de nos expressar na tribuna, na rua, nas páginas dos 
jornais... Os jornais, as revistas publicam o que querem. 
É isso a informação. Então esse debate da cartilha, 
eu acho que, de certa forma... E aí você fala da forma 
como o ex-Presidente Lula tocou nessa questão, mas 
como a Presidenta agiu nisso, é nessa linha. Quer di-
zer, isso não faz parte da tarefa do MEC. O Ministério 
da Educação e Cultura não pode se intrometer em de-
terminados assuntos que são de orientação pessoal. 
Portanto, acho que esse é o ponto para a gente fazer 
a discussão, para não ficar “não, atendeu à bancada 
evangélica”. E houve gente que colocou título assim: 
“a pressão pela votação fez não sei o que recuar”. Não 
tem nada a ver com isso. É até uma desqualificação 
quem tenta fazer isso, alguém como a Presidenta Dil-
ma. A Presidenta hoje foi enfática, Senador Magno 
Malta, quando alguém levantou “há uma reclamação 
na Câmara, não sei o quê”. Ela falou de forma muito 
tranquila “não vou colocar cargo na negociação e na 
votação do Código Florestal”. Não se exasperou, nem 
se irritou, nem nada. Falou tranquila, mas com firmeza: 
não, peremptoriamente, não. Portanto, alguém que tem 
essa posição tem também a posição muito balizada 
de qual atitude tomar e de qual deve ser a atitude que 
toma um governante para reinar em uma nação, não 
a posição do governante, mas reinar na nação uma 
posição que possa atender todos, respeitando inclusi-
ve as opções de todos. Respeitem, portanto, a nossa 

opção. Essa é uma coisa que eu faço questão de di-
zer. Eu disse a você pessoalmente: se eu não consigo 
sustentar uma posição que eu afirmo ser uma posição 
acima de todas as coisas, se o sujeito não consegue 
sustentar essa posição – isso é que o eleitor precisa 
entender da gente –, quem não consegue sustentar 
isso vai sustentar uma posição de defender um eleitor 
que ele nem está vendo? Este é um pressuposto bá-
sico para um homem público exercer o mandato: ter a 
coragem e a condição de sustentar as suas posições 
de acordo com o respeito à posição dos outros, mas 
não se distanciando daquilo que é de caráter muito 
individual. Enfrentei isso no meu partido sem proble-
ma nenhum. A minha opção de fé é a minha opção de 
fé. Quando fiz a minha opção de fé, o PT nem existia. 
Então, quando fui para o PT, fui com uma opção de 
fé. Portanto, eu não tenho que levar a minha opção de 
fé para ao PT seguir a minha opção de fé, nem o PT 
pode me obrigar a contrariar a minha opção de fé para 
seguir as orientações, sejam elas políticas, sejam elas 
de fé, sejam elas de qualquer natureza. Não faz parte 
do arcabouço, digamos assim, do ideário de um par-
tido a opção de fé. A opção de fé é a relação de cada 
um com Deus. Um grande abraço.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito 
obrigado, Senador Walter Pinheiro, eu incorporo. Ouço 
V. Exª com muita atenção, sua lucidez, sua firmeza, sua 
inteligência. Nosso convívio já é de tantos anos, des-
de a Câmara, e V. Exª nunca abriu mão de princípios 
da sua fé, da sua família e, de forma muito corajosa, 
tem feito o debate.

É muito triste mesmo ver algumas pessoas di-
zendo: “Ela pagou a conta com os evangélicos, o mo-
vimento revoltado”. Que conta que ela pagou? Na ver-
dade, a mim gerou muito orgulho, porque, na minha 
frente, no segundo turno, ela não era a Presidente de 
V. Exª, ela nos ouviu e tomou uma posição. E assinou 
documento dizendo que, como Presidente, ela prote-
geria a família do Brasil. Ora, se um Presidente não 
tomar proteção da família, vai proteger o quê? Ele vai 
falar em estrada, que está certo? É asfalto, que está 
certo? Sem família, não tem nada. Sem família, não 
tem Amazônia. Sem família, não tem rio. Sem famí-
lia, não tem efeito estufa, não tem nada. Sem família, 
não tem nada. Sem família, não tem estrada boa. Vai 
duplicar o quê? Para quem andar? É preciso salvar a 
família! É a família!

Então, parabéns à Presidenta da República.
Eu, como pai de família, me orgulho muito mais 

de ser base do governo dessa mulher, que tem pala-
vra, que tem lucidez, que entendeu plenamente que 
a saída para o País é a família, é o fortalecimento da 
família. Parabéns para ela.
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Senadora Gleisi.
A Sra. Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Muito 

obrigada, Senador Magno Malta. Quero aqui também 
endossar as palavras do nosso Senador e Líder Wal-
ter Pinheiro. A Presidenta Dilma foi muito firme, muito 
esclarecedora, em relação à posição que governo e 
que Estado devem ter em questões como essa que V. 
Exª aborda, que foi a questão do kit a ser discutido no 
Ministério de Educação. De fato, o Estado brasileiro não 
tem que ser orientador ou se meter nas questões de 
orientação pessoal, sejam elas de ordem sexual, sejam 
elas de outra natureza. O Estado, sim, deve combater 
a intolerância, a discriminação de todas as formas que 
existem na sociedade. Nós queremos uma educação 
inclusiva, uma educação para a cidadania, uma edu-
cação que enalteça o ser humano, os seus valores, o 
autorrespeito. É isso que nós precisamos na educação 
brasileira. Tenho certeza de que é essa a educação 
que a Presidenta Dilma coordena. Então, a postura, a 
posição da Presidenta foi muito firme, muito serena, e 
foi num momento em que ela tomou conhecimento do 
assunto. Por isso, eu fico muito triste, assim como V. 
Exª e como o Senador Walter Pinheiro, ao ouvir dizer 
que ela tomou um posicionamento em relação a uma 
pressão conjuntural política. Isso não é verdade. Tenho 
certeza de que se a Presidenta tomasse conhecimen-
to desse assunto em data anterior, já o teria feito. No 
momento em que ela tomou conhecimento...

(Interrupção do som.)

A Sra. Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – ...que 
o Ministro da Educação levou ao seu conhecimento, ela 
tomou esse posicionamento. E eu me orgulho muito da 
Presidenta Dilma. Tem sido uma mulher muito valorosa, 
muito firme, na condução do Estado brasileiro. E não 
esperava dela outra atitude que não essa.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se-
nadora Gleisi, eu incorporo, acho a palavra de V. Exª 
equilibradíssima, e é uma coisa para se refletir.

Ela poderia ter feito diferente, pagar a conta de 
forma invertida. Porque os religiosos, no segundo tur-
no, partiram para cima dela, atacando, batendo. Ora. 
E foi a Igreja Católica, a evangélica, em tudo que é lu-
gar, fazendo documento pedindo para não votar nela. 
Nós é que sabemos o que nós enfrentamos. Agora, 
de pirraça, é que ela poderia ter feito contra. Estão 
fazendo um discurso completamente invertido. E ela 
não levou em consideração essa cegueira de paixão 
política no processo eleitoral, quando se discute muito 
mais interesses...

(Interrupção do som.)

(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O 
que ela fez? Tomou posição de Presidente da Repú-
blica, que quer zelar pela sua família, pelo seu País e 
entende que não é política de governo você se meter 
naquilo que pai e mãe ensinam em casa. Aquilo que 
pai e mãe ensinam em casa agora é o MEC que vai 
desfazer? E a professora que se recusar vai presa? A 
escola que não quiser mostrar o kit perde a sua cre-
dencial? Como é que vai operar?

Lucidez demais da nossa Presidente. E aí me 
orgulho muito mais e me sinto muito mais firme, feliz, 
para atuar na base de uma mulher de quem nego fica 
falando: será que ela vai dar certo? Ela foi gerente des-
sa empresa por oito anos, agora só virou diretora da 
empresa. Sabe mais do que quem era o dono.

Com fé em Deus, com firmeza de posição e na 
tentativa de fazer o melhor pela família, nós vamos 
ter muito orgulho ainda, e é por isso que precisamos 
proteger, Senadora Gleisi, a nossa Presidente, o seu 
Governo, como base de governo.

Eu falei com o Ministro Haddad, ontem, Srª Pre-
sidente, e do Ceará o Ministro Haddad me telefonou: 
O Presidente Lula disse que havia falado com ele 
pela manhã. E eu havia feito um discurso muito duro 
aqui, Senadora Gleisi, quando bati mesmo no Ministro 
Haddad, até porque não consigo esconder meu sen-
timento, por conta de uma reunião que houve na Câ-
mara. E ele me disse: olha, na verdade, eu não tinha 
conhecimento. Isso jamais iria para as escolas sem que 
houvesse uma discussão. Ele marcou para a próxima 
terça-feira receber toda a Frente da Família.

Mas, graças a Deus, faremos uma discussão para 
ouvi-lo já no momento em que a Presidente mandou 
sepultar tudo isso. Sepultar tudo isso, e fez a felicidade 
no coração da família brasileira.

Eu abraço esse jovem Ministro Haddad, um jovem 
inteligente, capaz. Acho que realmente ele tinha que 
ter prestado atenção a esse negócio um pouquinho 
antes, com seus assessores. Os assessores deveriam 
tê-lo alertado para que não chegássemos aonde nós 
chegamos. Mas já que...

(Interrupção do som.)

(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Já 
encerro, Srª Presidente. 

Mas, já que chegamos, temos no posto a postura 
de uma Presidente que não foi diferente daquela do 
Lula. Eu estive com o Lula de manhã, nosso ex-Presi-
dente, grande Presidente, para mim o maior da história 
deste País, que mais teve capacidade de fazer inclusão 
social e tomar na mão a luta dos menores neste País. 
Com sua capacidade e lucidez, dizia o Lula: isso não 
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é coisa de governo. Educar filho é coisa de pai e mãe. 
Não tem o menor cabimento, não tem o menor cabi-
mento. Eu tenho certeza de que a Presidente Dilma 
vai acabar com essa festa. E acabou.

E nós ficamos muito felizes, agradecidos. Pela 
família, tudo. Se precisar brigar, brigar. Se precisar 
lutar, lutar, respeitando absolutamente as pessoas: 
os homossexuais do Brasil, lésbicas, GLBT, todos 
têm o meu respeito, porque isso é devido. Respeito 
é devido. Protegê-los, guardá-los como cidadãos que 
pagam impostos neste País, vivem neste País, aqui 
geram emprego e trabalham. Têm o nosso respeito, e 
nada mais do que isso, nada mais acima de qualquer 
outro cidadão, direitos nada acima que outro, porque 
não podemos construir castas especiais e diferentes 
neste País.

Obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Magno Malta, 
o Sr. Geovani Borges deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Angela Portela.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – O próximo orador inscrito é o Senador Geova-
ni Borges, por permuta com o Senador Luiz Henrique.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Pela ordem, Srª Presidenta. 

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/
PT – RR) – Pois não, Senadora.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria só 
trazer ao registro desta Casa o pesar pelo assassina-
to do casal José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito 
Santo, casal de agroecologistas do Pará, que foram 
assassinados covardemente pela luta que faziam em 
defesa da floresta, do meio ambiente e também da 
agricultura equilibrada no Norte do nosso País.

É lamentável que isso aconteça. E mais lamen-
tável ainda, Srª Presidenta, que isso aconteça exa-
tamente no momento em que estávamos discutindo 
uma legislação, o Congresso Nacional, tão importante 
ao Estado brasileiro como o Código Florestal, que a 
Câmara aprovou agora recentemente. Vem para esta 
Casa. Um código que teve avanços importantes para 
a agricultura brasileira, principalmente em relação à 
pequena agricultura, em equilíbrio com a preservação 
e conversação ambiental. Muitas vezes, por situação 
como essa e também por pontos nesse Código que 
realmente vão ter que ser discutidos pelo Senado, 
nós acabamos tendo pelo Código uma grande oposi-
ção de setores que fazem o movimento ambientalista 
neste País.

Estivemos hoje com a Presidenta Dilma. Ela falou 
da importância dos avanços na garantia e na seguran-

ça dos pequenos agricultores, mas também falou da 
responsabilidade desta Casa, do Senado da Repúbli-
ca, de nós Senadores podermos restituir ao Código 
Florestal brasileiro a respeitabilidade que ele dever ter 
perante o Brasil e o mundo.

Nós queremos, sim, a segurança jurídica da nossa 
agricultura, mas não queremos e não podemos permitir 
a anistia daqueles que foram contrários à preservação 
e conservação ambiental quando ela tinha que acon-
tecer. O Brasil tem que dar exemplo ao mundo. Que-
remos ser potência agrícola, mas também queremos 
ser potência ambiental.

Na semana que vem, Srª Presidenta, quero voltar 
a esse tema, falar da importância do código e do papel 
deste Senado na discussão que se avizinha. 

Todavia, quero aqui lamentar profundamente esse 
assassinato, que é mancha para o nosso País, mais 
uma somada a tantas outras que já tivemos. Lamento. 
E espero que os órgãos de polícia, os órgãos de in-
vestigação possam logo chegar à origem desse crime 
e punir aqueles que são os responsáveis. 

Obrigada, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 

– RR) – Com a palavra, o Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando 
o que se busca é o bem maior de nossa gente, todas 
as iniciativas precisam ser, no mínimo, ressaltadas, 
estimuladas, para que frutifiquem e venham a ganhar 
alcance social.

É o caso e a motivação que me trazem à tribuna 
hoje, com o propósito de registrar um voto de louvor 
à decisão anunciada pelo Ministro Aloízio Mercadan-
te, propondo a diminuição de IPI para fabricação de 
tablets no Brasil.

A medida aludida pelo Ministério de Ciência e 
Tecnologia, na verdade, foi anunciada no início da se-
mana e, por todos esses dias, tem revelado os desdo-
bramentos de sua projeção.

A redução do imposto, de 15% para 3%, por 
meio de medida provisória, aliou-se à isenção total 
de PIS/Cofins. 

Com os benefícios, a projeção geral é de menores 
preços ao consumidor e, naturalmente, foi celebrada 
também pelo setor produtivo, especialmente pela As-
sociação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
e os principais fabricantes de tablets. Todos se mani-
festaram positivamente. 

O consumidor sentirá os efeitos da MP a partir 
do momento em que o Governo aprovar os pleitos de 
concessão de incentivos apresentados pelas empre-
sas instaladas no País. E existe um natural clamor para 
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isso, já que significa também incentivo à produção lo-
cal, desonerando o produto. 

Na verdade, tudo que retira carga tributária é bom 
para o fabricante e, consequentemente, bom para o 
usuário, porque permite a prática de um preço bom 
numa disputa salutar com as demais concorrentes.

Esse conjunto de ações que resultam no incenti-
vo à produção local tem nome, PPB, que não é partido 
político! Trata-se do processo produtivo básico, pelo 
qual todos esperam.

Apesar de a desoneração já estar valendo, acre-
dita-se que o impacto será mais relevante nas vendas 
de 2012, levando-se em conta o tempo de produção 
dos dispositivos fabricados no País. Mas não importa. 
Vale é a decisão tomada que abre uma perspectiva 
vigorosa para o setor.

Srª Presidente, vivemos num mundo de apelo 
tecnológico. E, nos últimos anos, tem sido apregoada 
aos quatro cantos do Brasil a necessidade de se fazer 
a inclusão digital para aqueles indivíduos que não têm 
acesso às tecnologias de informação e comunicação. 
E, para que isso aconteça, três são os pilares de sus-
tentação: a fabricação dessas tecnologias a um custo 
mais reduzido, renda e, claro, sempre ela, a educação.

Sem esse tripé, qualquer ação está fadada ao 
insucesso.

As tecnologias de informação têm causado mu-
danças significativas em toda a sociedade. E, se é fácil 
identificar na competitividade o aspecto favorável para 
o ambiente empresarial, igualmente é muito fácil fazê-
-lo, focando o indivíduo, o ser humano, como principal 
agente do progresso.

Sabemos ainda que uma considerável parcela 
da população brasileira encontra-se excluída do mun-
do que se abre a partir das tecnologias da era digital. 
Nosso próprio Amapá ainda engatinha na questão da 
banda larga.

Para termos uma idéia da quantidade de excluí-
dos, basta responder a perguntas simples, como, por 
exemplo: quantos brasileiros possuem computador 
pessoal em suas residências? Quantos podem bancar 
o alto custo de uma banda larga em casa? 

Quantas são as pessoas com domínio do idio-
ma inglês para entender expressões próprias do seg-
mento e com o domínio técnico e operacional de um 
computador?

Ainda vivemos um quadro de insuficiências. Re-
centemente, tracei aqui um roteiro rápido e genérico da 
situação de penúria de inúmeras escolas brasileiras. É 
um paralelo que precisa ser tratado nessa abordagem. 

Não precisa ir longe para entender que uma 
escola que não tem sequer banheiros em condições 
de uso, onde os alunos se sentam em sucatas, com 

carteiras e cadeiras quebradas, espremidos em salas 
acanhadas, onde falta material pedagógico e lúdico, e 
não pode ainda sequer sonhar com a disponibilidade 
de computadores para os estudantes.

Vejam, então, os senhores que é uma realidade 
contraditória.

E por quê? Porque, com a reformulação do sis-
tema brasileiro de telecomunicações, modelos anti-
gos como a Internet discada, deixaram de existir nos 
grandes centros e em boa parte das pequenas cida-
des também.

Porém, embora o brasileiro possa dispor de vá-
rios recursos e facilidades, caso esse indivíduo faça 
um uso modesto da linha telefônica para ter acesso 
a Internet, além de algumas ligações telefônicas ao 
longo do mês, tal uso resultará numa conta telefônica 
com valor mensal incompatível com a realidade sala-
rial de nosso povo.

Isso tudo considerando que ele tenha acesso a 
Internet através de algum provedor gratuito, dentre vá-
rios existentes. Adicionalmente, se o indivíduo quiser 
ter acesso a Internet, ele precisa dispor de um com-
putador pessoal o qual tem hoje um custo de, aproxi-
madamente, R$1.300,00.

As coisas precisam caminhar juntas: o vislumbrar 
do progresso, a acessibilidade virtual e a busca de ex-
celência naquilo que é essencial. Porque a exclusão 
sócio-econômica desencadeia a exclusão digital, ao 
mesmo tempo em que a exclusão digital aprofunda a 
exclusão sócio-econômica.

Mas, enfim, eu falava de celebração, e não dese-
jo sair desse foco. Fico, portanto, feliz quando vejo no 
Governo de nossa Presidente Dilma Rousseff, serem 
dados passos que, efetivamente, diminuem os custos 
da tecnologia e a coloquem ao alcance de um número 
maior de pessoas.

A inclusão digital precisa ser realmente conce-
bida dentro de políticas públicas, entre elas a redu-
ção de impostos. Isso, sim, promoverá a inclusão e a 
equiparação de oportunidades a todos os cidadãos. E, 
ao traçar esse paralelo entre condições tecnológicas 
e econômicas, chega-se a mais uma vertente – com 
certeza, a mais importante: a educação. Ela é total-
mente parceira da inclusão digital.

Aliás, Srª Presidente, quero até recordar aqui que, 
ainda no recente mês de maio, o Comitê para Demo-
cratização da Informática promoveu mais uma edição 
da Semana da inclusão Digital. Foi na cidade do Rio 
de Janeiro e teve por tema este ano a seguinte frase: 
“Somos Todos Transformadores”.

É isso! Somos todos transformadores. E também 
é este o propósito de minha fala ao saudar a perspec-
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tiva da redução tributária sobre itens tecnológicos e o 
incentivo à produção de tecnologias no Brasil. 

Temos todos que lutar pela busca e pelo incentivo 
à capacidade que cada ser humano tem de se reinven-
tar, mudar a própria vida e influenciar a transformação 
na vida de outras pessoas, da sua família, vizinhança, 
comunidade e da sociedade como um todo.

E nada melhor do que as inovações tecnológicas 
para darem a esse advento os traços de uma realidade 
ao alcance de todos.

Era nosso registro. 
Queria agradecer à Presidência pela atenção 

dispensada. 
Concluo meu pronunciamento. 

Durante o discurso do Sr. Geovani Bor-
ges, a Sra. Angela Portela deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana Rita.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– Agradecemos ao Senador Geovani Borges por sua 
brilhante fala.

Passamos a palavra à Senadora Angela Por-
tela, que falará em permuta com o Senador Casildo 
Maldaner.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, venho a esta tribuna nesta noite para dar uma 
boa notícia, mostrar a nossa satisfação, anunciar que 
foi dada a ordem de serviço para a construção do Ter-
minal de Cargas Alfandegado do Aeroporto Interna-
cional de Boa Vista.

Esta ordem de serviço foi assinada na terça-feira 
pelo Presidente da Infraero, Gustavo do Vale, na sede 
da estatal, e é resultado de um trabalho que estamos 
fazendo para dotar o Estado de Roraima da infraestru-
tura necessária ao funcionamento das Áreas de Livre 
Comércio de Bonfim e Boa Vista e também da Zona 
de Processamento de Exportações, instrumentos cria-
dos durante o governo do Presidente Lula, visando ao 
desenvolvimento econômico e social do nosso Estado 
de Roraima. 

Quero, nesta oportunidade, agradecer à direção 
da Infraero, tanto a seu ex-Presidente, Murilo Barboza, 
quanto ao atual, Gustavo do Vale, e também a toda 
a diretoria e à equipe em Manaus, que prontamente 
atenderam esse nosso pedido, formularam os estudos 
necessários e cumpriram todo o processo para dar iní-
cio a essa importante obra para Roraima.

A construção de um terminal de cargas no Aero-
porto Internacional de Boa Vista não é uma obra co-
mum. Antes disso, é um instrumento fundamental para 
o desenvolvimento econômico do Estado de Roraima. 

Num primeiro momento, os empresários que já estão 
habilitados pela Superintendência da Zona Franca 
de Manaus para atuar nas Áreas de Livre Comércio 
de Boa Vista e Bonfim terão à disposição a logística 
adequada para receber os produtos vindos do exterior 
com benefícios fiscais.

Isso significa que os produtos chegarão mais ba-
ratos ao mercado de Boa Vista, sufocado, nos últimos 
anos, pela proximidade com a Venezuela, a República 
da Guiana e também com Manaus, onde os empresá-
rios já usufruem de benefícios semelhantes.

Mas significa também uma alternativa para as 
empresas que atuam na Zona Franca de Manaus, uma 
opção de desembarque e desembaraço das mercado-
rias. Recentemente, ocorreram problemas no Aeroporto 
de Manaus devido ao rápido crescimento no desem-
barque de cargas e, em alguns casos, a espera para 
o desembaraço chegou a dois meses.

Sabemos que a Infraero já está investindo tam-
bém no Amazonas para evitar esses transtornos, mas, 
a partir de agora, Boa Vista passa a ser uma opção, 
inclusive com a possibilidade de desviar alguns voos 
cargueiros que congestionam o Aeroporto de Manaus. 
As mercadorias podem desembarcar em Boa Vista, 
ser desembaraçadas e seguir por terra para Manaus, 
chegando às empresas em poucas horas.

Na reunião que tivemos esta semana com o Pre-
sidente da Infraero, também tratamos das obras de 
reforma e ampliação do terminal de passageiros e da 
pista de pouso do Aeroporto de Boa Vista. Já foram 
iniciadas as obras na cerca de segurança e na área 
de prevenção a incêndios.

A ampliação e as melhorias da pista e do ter-
minal de passageiros, inclusive com uma nova área 
de embarque e desembarque internacional, além de 
atender à população do nosso Estado, permitirá tam-
bém que Boa Vista seja uma alternativa ao Aeroporto 
de Manaus para os turistas que virão à Amazônia nos 
próximos anos, especialmente com perspectiva de 
grande crescimento no fluxo de passageiros por conta 
da Copa do Mundo, em 2014.

Não estamos aqui dizendo que Roraima quer 
tirar receitas e turistas do Amazonas. Não é isso, Srª 
Presidente. Muito pelo contrário. São duas estruturas 
complementares que, atuando de forma coordenada, 
vão oferecer mais conforto, mais agilidade, melhores 
condição de atendimento, tanto para os empresários 
que usarão o futuro terminal de cargas, quanto para 
os passageiros que precisam embarcar e desembar-
car naquela região.

Repito, Srª Presidente, que Boa Vista está distan-
te pouco mais de 700 quilômetros de Manaus, e esse 
deslocamento será feito com conforto e segurança, na 
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medida em que o Governo do Estado, que está res-
ponsável pela obras da BR-174, com recursos do PAC, 
conclua os serviços de forma satisfatória.

Portanto, Srª Presidente, o terminal de cargas é 
uma conquista, é uma realidade, mas não podemos 
parar por aí, porque ainda há muito a ser feito. Pensan-
do nisso, já nos reunimos com o Secretário da Receita 
Federal, para que o quadro de auditores em Roraima 
seja ampliado a fim de atender a demanda desse ter-
minal alfandegado. Já nos reunimos com a direção 
da Suframa, para que seja agilizada a implantação 
de um porto seco em Boa Vista, sem o qual não há 
como atender os empresários cadastrados nas Áreas 
de Livre Comércio.

O próximo passo, Srª Presidente, a partir de agora, 
uma vez que o terminal de passageiros será ampliado 
e modernizado, é buscar o apoio da Agência Nacional 
de Aviação Civil e das empresas aéreas nacionais para 
ampliar a oferta de voos e, principalmente, para que 
tenhamos em Boa Vista, pelo menos, uma frequência 
semanal de um voo internacional.

A logística para o transporte de cargas não pode 
prescindir da integração do sistema rodoviário com o 
sistema aeroviário. Portanto, é imprescindível para o 
bom funcionamento das Áreas de Livre Comércio e da 
Zona de Processamento de Exportações que a capital 
de Roraima seja atendida com um voo que nos conecte 
com os grandes centros fornecedores de bens e insu-
mos ao redor do mundo.

Deve ser considerado ainda o grande potencial 
que o Estado de Roraima tem para o desenvolvimento 
da atividade turística. Temos uma natureza exuberante 
e pouco explorada, com paisagens que são um convi-
te ao turismo de aventura e ecoturismo, ou seja, com 
respeito ao meio ambiente e às populações locais, com 
sua cultura rica e diversificada. 

Pouco conhecido dos moradores das demais re-
giões do Brasil, o Estado de Roraima começa a rece-
ber um número cada vez maior de visitantes de várias 
partes do mundo, atraídos por grandes monumentos 
da natureza, como o Monte Roraima, a Serra do Te-
pequém, o Monte Caburaí (extremo norte do Brasil), 
a Serra Grande e o Rio Branco.

Por sinal, a revista Forbes, uma publicação ame-
ricana que é referência internacional, elegeu a loca-
lidade de Água Boa do Univini, no Baixo Rio Branco, 
como o melhor local de pesca de todo o mundo. Pes-
ca com respeito á natureza, em que o peixe, no caso, 
o tucunaré, é retirado da água, fotografado e depois 
devolvido ao rio.

É pensando nesse grande potencial do Estado 
de Roraima para o turismo que temos trabalhado para 
melhorar a infraestrura do nosso Estado. Não apenas 

do aeroporto, mas também dos equipamentos urba-
nos, em que destaco o Teatro Municipal de Boa Vista, 
obra já iniciada pela Prefeitura Municipal de Boa Vista, 
a partir de recursos que conseguimos junto ao Minis-
tério do Turismo.

Estamos trabalhando também, Senadora, com o 
objetivo de ampliar a qualificação da mão de obra. Ro-
raima precisa aproveitar este grande momento, janela 
de oportunidades proporcionada pela Copa do Mun-
do e pelas Olimpíadas para incrementar a atividade 
turística, o que inclui também a melhoria da estrutura 
receptiva e a qualificação dos profissionais envolvidos.

Cabe destacar também, nesse sentido, o trabalho 
que estamos fazendo para ampliar o número de vagas 
no ensino técnico e profissional. Já conseguimos asse-
gurar, junto ao MEC, a ampliação do Instituto Federal 
de Ciência e Tecnologia, que terá mais um campus 
na Zona Oeste de Boa Vista e mais duas unidades no 
interior do Estado.

Aliado a isso, com o objetivo de democratizar o 
acesso dos empresários ao crédito, já nos reunimos 
com o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, 
Sr. Nelson Barbosa, a fim de ampliar a estrutura do 
Banco da Amazônia.

O Basa é o agente financeiro do Fundo Constitu-
cional do Norte, um importante instrumento de desen-
volvimento regional que, por enquanto, está praticamen-
te inacessível aos empreendedores roraimenses, uma 
vez que os projetos precisam ser analisados em Belém.

Para se ter uma ideia, Srª Presidente, mais de 
80% dos recursos disponibilizados pelo Basa para o 
Estado de Roraima não são contratados por falta de 
uma estrutura de análise de crédito baseada lá em 
Boa Vista. Queremos, portanto, ampliar a agência do 
Banco na capital e instalar novas unidades nos Muni-
cípios do interior, para que esse crédito, que é mais 
barato, possa ser usado também para ampliar a in-
fraestrutura hoteleira e gastronômica e o surgimento 
de pequenos negócios que possam aproveitar este 
momento de pujança da economia nacional para se 
estabelecer e prosperar.

Portanto, quando falamos aqui, no início, da cons-
trução de um terminal de cargas no Aeroporto de Boa 
Vista, estamos falando, na verdade, de um projeto que 
tem um alcance muito maior. Estamos falando de um 
projeto que amplia a presença do nosso Estado na 
Amazônia Ocidental, aproveitando-se da complemen-
taridade com as economias do Amazonas e também 
do sul da Venezuela, com os quais já temos ótimas 
relações comerciais e que precisam ser ampliadas e 
aprimoradas. 

Quero encerrar minhas palavras, minha querida 
Presidenta, repetindo que essa obra do terminal de 
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cargas alfandegadas é uma grande conquista para o 
povo de Roraima, que será acompanhada por outras 
não menos importantes, porque o momento é oportu-
no para buscar esse desenvolvimento de forma orga-
nizada, respeitando o meio ambiente e promovendo 
a justa distribuição de renda para todos. 

Então, quero aqui, para finalizar realmente minhas 
palavras, falar da minha intensa alegria por estar, nes-
te momento, aqui no Senado Federal, comemorando 
uma conquista importante para o Estado de Roraima, 
que é um Estado jovem que precisa da infraestrutura 
necessária para oferecer às suas famílias, aos seus 
empresários e aos seus trabalhadores uma condição 
de vida melhor. 

Sinto-me muito feliz por estar contribuindo, fa-
zendo a minha obrigação de ajudar o nosso Estado a 
crescer econômica e socialmente.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Srª Presidenta. 
A SRA. PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 

– Nos que agradecemos, Senadora Angela Portela. É 
uma Senadora que tem feito um mandato exemplar, 
que muito nos alegra como mulher, como trabalhado-
ra, como professora. Como Parlamentar desta Casa, 
tem sido um grande exemplo. 

Senadora Angela, é com muito carinho e respeito 
que estamos aqui trabalhando juntas. 

Quero convidá-la, então, para presidir a sessão 
a partir deste momento, considerando que farei minha 
fala logo em seguida.

A Sra. Ana Rita deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Angela Portela.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela.Bloco/PT 
– RR) – Com a palavra a ilustre Senadora e querida 
amiga Ana Rita.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Pre-
sidenta, Srªs e Srs. Senadores, a todos e a todas que 
nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, 
quero, nesta minha fala de hoje, destacar três questões.

Primeiramente, Srª Presidenta, gostaria de rati-
ficar mais uma vez, com muito orgulho, o comprome-
timento do Governo da Presidenta Dilma com a inclu-
são social neste País. Prova disso são os termos de 
compromisso assinados hoje pela manhã para a cons-
trução de quatrocentos e cinqüenta e quatro quadras 
esportivas escolares cobertas e cento e trinta e oito 
unidades de educação infantil do PAC 2, o Programa 
de Aceleração do Crescimento. E ainda a doação de 
trinta mil bicicletas e capacetes escolares do Programa 
Caminho da Escola.

No Estado do Espírito Santo, foram contemplados 
com quadras esportivas escolares cobertas os Municí-
pios de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus 
e Vila Velha. O valor destinado para as sete quadras 
soma o total de três milhões, trezentos e quarenta e 
seis mil reais. E quero aproveitar para destacar que 
duas destas quadras serão construídas em Vila Velha, 
nos dois bairros: Cobilândia e Ilha dos Aires.

A importância do fortalecimento das políticas 
de indução às práticas esportivas e de lazer de forma 
educativa e contínua em escolas é parte integrante na 
implementação da consolidação do desenvolvimento 
cultural, econômico e social.

Ainda mais, no Estado, foram destinadas, através 
do PAC 2, duas unidades de educação infantil para o 
Município de Vila Velha, no valor de um milhão, nove-
centos e dezenove mil reais. Essas duas unidades se-
rão construídas nos bairros de São Torquato e Jabaeté.

A importância dada para a educação infantil re-
vela sensibilidade do Governo da Presidenta Dilma na 
concepção do preparo das crianças, pensando na for-
mação para a vida toda e não só para o trabalho, mas 
para atuar dentre as diversas questões complexas da 
sociedade e reconhecer a educação como espaço de 
formação do caráter e da sociabilidade na sua essência.

Srª Presidenta, o segundo ponto que eu quero 
aqui destacar, que eu quero registrar também nesta fala 
é com relação ao Dia Internacional do Cigano, que foi 
comemorado, pela primeira vez na história do Brasil, 
no dia 24 de maio. A data foi instituída em 2006, por 
meio de decreto do nosso Presidente Lula, que reco-
nheceu a importância da contribuição da etnia cigana 
no processo de formação da história e da identidade 
cultural brasileira.

Ontem, a Comissão de Direitos Humanos do Se-
nado realizou uma audiência pública sobre a cidadania 
cigana, e fiquei impressionada com a falta de acesso 
desse povo às políticas públicas. É um segmento da 
sociedade que ainda merece uma atenção especial e 
que se encontra bastante esquecido.

A realidade dos ciganos foi apresentada em nú-
meros a nós, Parlamentares: grandes índices de anal-
fabetismo, falta de acesso à saúde e falta de higiene 
e estrutura nos acampamentos. O preconceito e a 
discriminação também foram citados como barreiras 
para essas comunidades.

Com a audiência pública, conseguimos agenda-
mento de duas reuniões entre representantes dos ci-
ganos e da Coordenação para Assuntos de Igualdade 
Racial – Copir do Distrito Federal e da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Seppir 
do Governo Federal. Também foi sugerida, foi determi-
nada, por parte da população cigana, a elaboração de 
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um texto a ser apresentado por uma entidade nacional 
representativa dos ciganos como sugestão para um 
possível projeto de lei que defenda os direitos dessa 
população.

A lei que for apresentada aqui, se for aprovada 
pelo Congresso Nacional, terá o nome de Esmeralda, 
em homenagem a uma criança cigana que sonhava 
um dia frequentar uma escola. É um começo, Srª Pre-
sidente, um caminho para mais justiça social para o 
povo cigano.

Por fim, como último ponto a ser destacado, quero 
render minhas homenagens aos defensores públicos 
de nosso País. Em 1988, os legisladores constituintes 
presentearam o País com esse instrumento que con-
tribui para o fortalecimento de nossa democracia, que 
materializa os preceitos constitucionais assegurados 
no art. 5º, que é a Defensoria Pública.

Não precisamos de muitos argumentos para de-
monstrar que a Justiça no Brasil é elitista, que acessar 
os direitos formalmente garantidos é dispendioso e 
exclui grande parte da população. Por isso a Defen-
soria Pública cumpre um papel importante na socie-
dade e deve contribuir para a melhoria das condições 
daqueles que necessitam de auxílio para ter os seus 
direitos respeitados.

Em nosso País, Srª Presidenta, a Defensoria 
Pública é a mais nova instituição jurídica, sendo que 
em diversos Estados ela ainda não foi completamen-
te estruturada. Ao introduzir no Texto Constitucional, 
materializada no art. 134, a Defensoria Pública como 
função essencial à Justiça, o Brasil entrou na vanguarda 
mundial ao se tornar um dos poucos países do mun-
do a reconhecer que nem todos possuem condições 
financeiras para ter acesso completo à Justiça.

Quero, então, destacar que a Defensoria Pública 
do Estado do Espírito Santo cumpre um importante 
papel na defesa da população desprovida financeira-
mente, que é a maior vítima do desrespeito aos direitos 
humanos, garantindo assistência judiciária integral e 
gratuita por meio da orientação, conciliação e postu-
lação de direitos.

A Defensoria Pública disponibiliza aos cidadãos 
advogados defensores públicos, perfazendo um total 
de 109 profissionais servidores, para desempenhar 
eficaz e eficiente acesso à Justiça e à cidadania plena.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo 
retrata os principais questionamentos e uma verdadei-
ra consideração no âmbito da orientação ao cidadão, 
atingindo comunidades, conselhos, entidades repre-
sentativas de classe, entre outros, para servir como 
instrumento de políticas estabelecidas de inclusão, 
conscientização e educação, promovendo a defesa 

dos direitos dos nossos jurisdicionados e o acesso à 
mais ampla visão da justiça.

Quero também destacar a atuação do Núcleo 
Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da 
Mulher da Defensoria Pública capixaba, o Nudem, que 
é um sucesso. Com uma atuação voltada à proteção 
da mulher, o trabalho do núcleo tem desenvolvido uma 
nova e eficaz forma de resolução extrajudicial dos pro-
blemas envolvendo a questão da violência familiar, a 
investigação de suas causas e a adoção de medidas 
para proteger a mulher vítima de violência.

Infelizmente o núcleo ainda não possui orçamen-
to próprio nem defensores suficientes, bem como fun-
cionários, para atender à demanda e por isso a porta 
de entrada ao núcleo ainda é através das Delegacias 
Especiais de Atendimento à Mulher – DEAM.

O Nudem da Defensoria Pública atende cerca de 
20 mulheres por dia, o que contabiliza cerca de 100 
atendimentos semanais. A articulação entre as Dele-
gacias Especializadas de Atendimento às Mulheres, 
a Polícia Civil e a Defensoria Pública tem garantido o 
respeito ao que diz a Lei Maria da Penha, que deter-
mina essa interação.

O trabalho deste núcleo, não oficial, sem orça-
mento garantido e sem estrutura própria, representa 
bem a importância da Defensoria Pública para o aces-
so à Justiça e, assim, a concretização da justiça em 
nossa sociedade.

Temos no Espírito Santo, segundo me informou 
o Presidente da Associação dos Defensores Públicos 
do Estado do Espírito Santo, Eliseu Victor Sousa, 177 
defensores públicos, porém em lei temos autorizados 
mais de 200.

Inúmeras são as reivindicações justas e neces-
sárias apresentadas por esses trabalhadores pela 
justiça. As principais demandas são o fortalecimento 
da Defensoria Pública do Estado com a estruturação 
dos núcleos de atendimento específico, como é o 
caso dos núcleos de violência doméstica – segundo 
estimativas, seriam necessários dezessete núcleos 
em todo o Estado – e a estruturação do quadro de 
apoio com assistentes sociais, psicólogos e demais 
profissionais imprescindíveis a um atendimento mais 
robusto à população. 

E aqui, Srª Presidenta, quero fazer um destaque 
de que essa solicitação por parte do Estado do Espíri-
to Santo de ter uma equipe multidisciplinar é também 
uma demanda nacional para incluir essas categorias 
no quadro da Defensoria Pública. Então é muito im-
portante esse trabalho integrado e articulado com 
vários profissionais de forma intersetorial, para que 
esse atendimento possa ser feito com boa qualidade 
e, assim, as pessoas serem bem atendidas.
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Quero também dizer que a Assembleia Legis-
lativa do Estado do Espírito Santo aprovou o PLC 
04/2011, que destinava 5% de verbas oriundas das 
custas e emolumentos extrajudiciais para o Fundo de 
Aparelhamento de Defensorias Públicas, mas, por in-
constitucionalidade, foi vetado. A boa notícia é que o 
Governador Renato Casagrande, nosso companhei-
ro lá do Estado do Espírito Santo, se comprometeu a 
encaminhar novo projeto com igual teor, garantindo 
esses recursos fundamentais para modernização e 
aparelhamento da Defensoria do Estado.

Este fortalecimento se faz mais importante de-
pois do resultado do IBGE que demonstrou que 78% 
da população capixaba tem renda familiar de até três 
salários mínimos, o que coloca esta população como 
potenciais assistidos pela Defensoria Pública do Estado.

Um exemplo da atuação de nossos defensores é 
a atuação no caso da desocupação recente no Muni-
cípio de Aracruz. A defensoria pública se fez presente 
na região, auxiliando os desabrigados a protocolarem 
requerimentos para o recebimento do aluguel social, 
na articulação com a prefeitura para a distribuição de 
colchões e, por fim, para cadastramento das famílias 
em programa de construção de casas populares.

Enfim, Sr.ª Presidenta, Srs. Senadores aqui pre-
sentes, sem a defensoria, os que lutam em defesa dos 
direitos humanos estariam em apuros; são grandes 
aliados na defesa da dignidade da pessoa humana. 

Quero, então, parabenizar todos os defensores 
públicos do País na figura do Dr. Vilmar Alves Batista, 
Defensor Público-Geral do Estado, e do Dr. Eliseu Vic-
tor Sousa, Presidente da Associação dos Defensores 
Públicos do Espírito Santo – Adepes.

Era isso, Sr.ª Presidente, que eu tinha para di-
zer, e quero aqui parabenizar, mais uma vez, todos 
os defensores e comunicar a nossa alegria de poder 
homenageá-los nesta tarde de hoje. Muito obrigada. 

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/
PT – RR) – Parabéns, Senadora Ana Rita, pelo seu 
pronunciamento e pelo trabalho sério e dedicado que 
V. Exª vem realizando no Senado Federal, represen-
tando o seu Estado do Espírito Santo. 

Próximo orador inscrito, Senador Valdir Raupp. 
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar 
meu pronunciamento, eu queria agradecer a presença 
neste plenário do ex-Senador Chico Sartori, lá do meu 
Estado de Rondônia, do Cone Sul, cidade de Vilhena, 
que teve uma passagem breve pelo Senado Federal, 
mas que deixou a sua marca, o seu trabalho com inú-
meros projetos aprovados para o Estado de Rondônia.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em outubro 
de 2007, a Fifa anunciou que o Brasil seria a sede da 
Copa do Mundo de Futebol em 2014. O procedimen-
to de praxe adotado por aquela entidade é o de que a 
escolha do país-sede dos jogos seja anunciada com 
uma antecedência de sete anos, para que sejam via-
bilizados os preparativos de infraestrutura destinados 
a receber esse megaevento esportivo.

Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, estamos a 36 
meses da abertura da Copa e pouco ou quase nada 
foi feito nesse sentido. Quer dizer, de sete anos, temos 
só três, apenas três anos para realizar todas essas 
obras que a Fifa exige.

Entre as inúmeras providências que devemos 
adotar, uma me preocupa de modo especial: a ade-
quação de nossos aeroportos, que constituem a porta 
de entrada para turistas, atletas, dirigentes esportivos 
e o pessoal da imprensa de todo o mundo.

E essa preocupação tem um motivo: o aqueci-
mento da demanda do setor aéreo, provocado pelo 
aumento do poder aquisitivo dos brasileiros e pela 
competitividade das empresas do setor.

Há bem pouco tempo, as previsões davam conta 
de que o mercado interno de transporte de passagei-
ros cresceria cerca de 200% nos próximos 20 anos. 
No entanto, os percentuais de crescimento nos últi-
mos cinco anos já se encontram em patamares muito 
mais elevados. Em apenas cinco anos, crescemos o 
que era para crescer em 20 anos. Entre 2004 e 2006, 
o crescimento médio do número de passageiros trans-
portados por quilômetro foi de 18,8% ao ano e, nos 
últimos meses, a taxa chegou a subir acima dos 40%.

Enquanto, em 2009, as empresas do setor trans-
portaram 127 milhões de passageiros, em 2014, as 
estimativas são de que sejam 192 milhões de pessoas 
a usar o nosso transporte aéreo.

E não podemos nos esquecer de que, em 2016, 
sediaremos também os Jogos Olímpicos, outro me-
gaevento.

Então, Srª Presidente, estamos diante de um 
mercado muito aquecido, para o qual devemos abrir 
os olhos se não quisermos passar por um vexame in-
ternacional, de proporções semelhantes ou piores que 
o chamado caos aéreo ou apagão aéreo, registrado 
no final de 2006.

A situação é de tal forma dramática que o Presi-
dente da CBF e do Comitê Organizador da Copa do 
Mundo de 2014, Ricardo Teixeira, já chegou a afirmar 
que os três problemas mais graves do País na prepa-
ração para o evento são: aeroporto, aeroporto e aero-
porto. Então, todos os problemas, todos os gargalos, 
apontados pelo comitê se restringem a aeroportos. O 
problema são os nossos aeroportos. 
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O presidente da Iata, a principal associação mun-
dial das companhias aéreas, em discurso pronunciado 
recentemente no Fórum da Associação de Transpor-
te Aéreo da América Latina e do Caribe, no Panamá, 
alertou para a demanda que virá com os megaeven-
tos esportivos e exortou as autoridades e empresas 
nacionais a prepararem um plano “se quiserem evitar 
um vexame”.

E o que fazer, então, Srªs e Srs. Senadores? 
Não contamos mais com os sete anos para realizar os 
preparativos; temos, na melhor das hipóteses, apenas 
36 meses!

Não haverá tempo hábil, certamente, para reali-
zarmos as mudanças estruturais de que o setor precisa 
e que, aliás, foram apontadas em audiência pública, 
realizada em maio do ano passado, na Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Fe-
deral, ocasião em que estiveram presentes as maiores 
autoridades brasileiras no assunto.

Naquela audiência, foram detectados como prin-
cipais problemas do setor aéreo nacional: 1) falta de 
planejamento; 2) gestão anacrônica dos aeroportos; 
3) normas inadequadas e confusas; 4) concorrência 
predatória por parte das grandes empresas aéreas; 
5) falta de investimento público em forma de subven-
ções às rotas deficitárias, entre outras – o que outros 
países fazem.

Precisamos, então, no longo prazo, repensar o 
modelo de gestão do setor aéreo que, no meu enten-
dimento, é um modal estratégico para o Brasil. Somos 
um País de dimensões continentais, em que transporte 
aéreo desempenha papel fundamental na integração 
e no desenvolvimento das diversas regiões, seja no 
transporte de cargas, seja no transporte de passageiros.

Se quisermos ser um dos principais players glo-
bais não podemos nos dar ao luxo de conviver com 
aeroportos precários e mal gerenciados. De acordo 
com especialistas na matéria, nossos aeroportos são 
administrados de forma burocrática quando deveriam 
sê-lo como verdadeiro centros de negócios autônomos 
que atuem como identificadores, fomentadores e cata-
lisadores de oportunidades de negócios de atividades 
sociais e de desenvolvimento tecnológico para o setor.

Isso tem acarretado uma série de distorções no 
sistema aeroportuário brasileiro, comprometendo a 
qualidade do serviço prestado ao usuário. Precisamos, 
portanto, Srª Presidente, mexer no modelo de gestão 
dos aeroportos, permitindo que seja mais descentra-
lizada e competitiva. 

Mas não podemos ficar presos apenas a essas 
soluções de longo prazo, porque elas demandam um 
tempo que no momento não possuímos. É preciso en-
contrar alternativas de curto prazo. 

Nesse sentido, entendo que o mais viável seria 
fomentar o uso de aeródromos privados já existentes 
no País que poderiam atuar de forma supletiva à ca-
pacidade dos aeroportos públicos. Isso porque, Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de acordo com 
dados da Anac, o Brasil tem hoje 4.263 aerodrómos 
e aeroportos. Vejam só: 4.263. A grande maioria de-
les são particulares. Comparando com os registros 
da Organização Internacional de Aviação Civil, isso 
significa o segundo maior número de aeroportos do 
mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 
14.497 locais para pouso e decolagem de aeronaves.

Este é um dado curioso. Se isso é assim, per-
guntei-me então, se temos tantos aeroportos, por que 
estamos passando por um gargalo no setor aéreo? A 
resposta é simples.

Nossa malha aérea é mal planejada e subutiliza-
da. Existe uma enorme concentração de tráfego aéreo 
nacional: pelos 67 aeroportos públicos administrados 
pela Infraero, passam 97% dos passageiros e 99% das 
cargas transportadas no Brasil.

Entre esses aeroportos, apenas oito concen-
tram 90% do tráfego aéreo nacional e operam acima 
da sua capacidade, como é o caso dos aeroportos de 
Guarulhos; Congonhas, em São Paulo; Confins, em 
Belo Horizonte, e Brasília. Mas mesmo esses aero-
portos apresentam momentos de ociosidade fora dos 
horários de pico.

Há dias, ex-Senador Chico Sartori, em que você 
chega no aeroporto em determinado horário e não dá 
nem para andar. É fila para todo lado. É fila nos guichês 
de passagem, é fila para entrar no raio-x, é fila para 
embarcar. Não tem lugar para sentar. E tem horas em 
que você chega e os aeroportos estão vazios. Então, 
está faltando um planejamento nesses horários de voos.

Além disso, se levarmos em conta um índice mun-
dial que compara o número de passageiros transpor-
tados com a quantidade de quilômetros rodados pe-
las aeronaves, veremos que o Brasil aparece apenas 
no 16º lugar no ranking mundial. Fica atrás de países 
como Japão, China, Holanda, Austrália e Rússia, que 
apesar de terem menos aeroportos, utilizam de ma-
neira muito mais eficaz e distribuída a sua estrutura.

Falta-nos, então, um melhor planejamento da 
malha de voos e o cumprimento de planos aeroviários, 
ambos de responsabilidade da ANAC. Eu espero que, 
com a criação agora da Secretaria de Infraestrutura 
Aeroportuária, que tem status de Ministério, o Minis-
tro possa, com mais agilidade, ajudar a resolver esses 
problemas.

É por esse motivo, Srª Presidente, que faço uso 
da tribuna, no dia de hoje, para fazer um forte apelo 
ao Diretor Presidente da ANAC e ao novo Ministro – o 
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Diretor da ANAC é o Carlos Eduardo Magalhães, que 
assumiu recentemente – para que verifique a viabili-
dade de usarmos esses aeródromos privados. 

É claro que nem todos terão condições, mas al-
guns desses aeródromos privados, quem sabe, poderão 
ter condições de ajudar a desafogar os aeroportos de 
médio e grande porte, sobretudo nesses dois grandes 
eventos que iremos sediar, quais sejam, a Copa do 
Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016.

Se for viável a sua utilização, certamente teremos 
um custo muito menor, com inegável benefício para o 
País, que aplicará melhor os recursos existentes.

Creio que essa é, aliás, uma satisfação que as 
autoridades do setor devem dar a sociedade brasi-
leira. Por que gastar tanto dinheiro, a toque de caixa, 
para modernizar os grandes aeroportos, se existem 
aeródromos privados que podem está em condições 
de atender supletivamente à crescente demanda por 
transporte aéreo?

Eram essas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, as colocações que eu tinha de fazer no dias de 
hoje e gostaria que merecessem a devida atenção por 
parte das autoridades competentes do setor aeropor-
tuário do nosso País.

Era o que tinha dizer, Srª Presidente. Muito obri-
gado. 

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – Muito obrigada, Senador Valdir Raupp, do 
PMDB de Rondônia.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – A Presidência recebeu o Aviso nº 52, de 
2011 (nº 599/2011, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 1298/2011-
TCU, referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 38/2010, do Se-
nado Federal (TC 022.067/2010-8).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 52, DE 2011

Aviso nº 599-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 18 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao Ofício nº 1.688 de 10-8-2010, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº 
TC 022.067/2010-8, pelo Plenário desta Corte na Ses-
são Ordinária de 18-5-2011, acompanhado do Relató-
rio e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – O Aviso nº 52, de 2011, vai à Comissão 
de Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – A Presidência recebeu, do Tribunal de 
Contas da União, o Aviso nº 386, de 2011, na origem, 
comunicando o recebimento do Requerimento nº 524, 
de 2011, sua autuação como TC-014.205/2011-4 e re-
messa à Secretaria-Geral de Controle Externo daque-
le Tribunal, para adoção de providências pertinentes. 

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 386 – GP/TCU

Brasília, 23 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 668(SF), de 20-5-2011, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha a esta Casa có-
pia do Requerimento nº 524/2011, de autoria da Se-
nadora Gleisi Hoffmann, que solicita a realização de 
auditoria nos contratos das rodovias que constituem 
o Programa de Concessões do Paraná, para apurar 
se existe desequilíbrio econômico-financeiro nos con-
tratos, nos moldes do procedimento que resultou no 
Acórdão-TCU-Plenário nº 1055/2011.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
eletrônico nº TC-014.205/2011-4, foi remetido à Se-
cretaria-Geral de Controle Externo (SEGECEX) deste 
Tribunal, para adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Vice-Pre-
sidente, na Presidência.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – O Aviso nº 386, de 2011, foi juntado ao 
processado do Requerimento nº 524, de 2011.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – A Presidência recebeu o Aviso nº 389, de 
2011, na origem, do Tribunal de Contas da União, co-
municando o recebimento do autógrafo da Resolução 
nº 2, de 2011, do Senado Federal, autuado naquele 
Tribunal como processo nº TC – 014.241/2011-0, e o 
seu envio ao setor competente para as providências 
cabíveis.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 389 – GP/TCU

Brasília, 23 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebi-

mento do Ofício nº 685 (SF), de 20/5/2011, por meio do 
qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal autó-
grafo da Resolução nº 02, de 2011 (SF), que “Autoriza o  

Estado de São Paulo a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Branco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
R$ 115.700.000,00 (cento e quinze milhões e setecen-
tos mil dólares norte-americanos)’, e a recomendação 
para que o Tribunal de Contas da União proceda ao 
acompanhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-014.241/2011-0, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Vice-Pre-
sidente, na Presidência.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – O Aviso nº 389, de 2011, foi juntado ao 
processado do Projeto de Resolução nº 19, de 2011 
(Resolução nº 2, de 2011).

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/PT 
– RR) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 599, DE 2011

Com fundamento no art. 222 do Regimento do Se-
nado Federal, requeiro seja encaminhado Voto de Congra-
tulações ao Deputado Federal Aldo Rebelo pelo brilhante 
trabalho realizado na relatoria do PL nº 1.876, de 1999, 
que “dispõe sobre Áreas de Preservação Permanente, 
Reserva Legal, exploração florestal e dá outras provi-
dências”, chamado de novo Código Florestal Brasileiro, 
com destaque à sua eficiência na forma que conduziu 
a discussão e votação, na Câmara dos Deputados, da 
significativa e relevante matéria para o Brasil, que contou 
com a aprovação de 410 de seus ilustres pares.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
publicado e remetido à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL494



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19305 

REQUERIMENTO Nº 600, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, Voto de Congratulações 
à professora, socióloga e economista Tânia Bacelar e 
ao Instituto Nordeste XXI, pela justa homenagem que 
este prestará àquela, concedendo-lhe, no dia 6 de ju-
nho próximo, o Troféu Tejucupapo – Mulher Nordeste 
VinteUm 2011.

Justificação

O Instituto Nordeste XXI é uma Organização Não 
Governamental sediada em Fortaleza, com o objetivo 
precípuo de, segundo seu estatuto, “promover a difu-
são social do conhecimento em todas as áreas de ati-
vidade humana, buscando contribuir para a elevação 
do nível de conhecimento de nossa sociedade, bem 
como, através deste mesmo conhecimento, fomentar o 
desenvolvimento local sustentável e o pleno exercício 
da cidadania de nossa população”. Entre suas muitas 
atividades, está a edição da conceituada revista NE 
VinteUm (Nordeste VinteUm), que, em 2010, instituiu o 
Troféu Tejucupapo – Mulher Nordeste VinteUm, com o 
objetivo de homenagear, em vida, mulheres que tenham 
contribuído significativamente para o desenvolvimento 
cultural e social da região nordestina.

Tânia Bacelar, a homenageada deste ano, é uma 
das personalidades que mais se destacaram, nas últi-
mas décadas, no âmbito das lutas mais que seculares 
pelo desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Professo-
ra, socióloga, economista, discípula do grande Celso 
Furtado e continuadora de sua luta, nunca deixou de 
dar sua inestimável contribuição em todos os momen-
tos em que o povo nordestino dela necessitou, desde 
quando, ainda estudante, ingressou na Sudene, no 
já distante ano de 1966. Ali, exerceu por vinte anos 
as mais importantes funções, chegando a assumir a 
crucial Diretoria de Planejamento Global da Superin-
tendência, no período de 1985 a 1986.

Professora por vocação, a Drª Tânia Bacelar nun-
ca deixou de lecionar, procurando transmitir seus co-
nhecimentos, sua sensibilidade e seu compromisso às 
novas gerações de nordestinos – atualmente, é pro-
fessora do Departamento de Ciências Geográficas da 
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco. Ocupou, 
também, importantes funções públicas. Foi Secretária 
de Estado de Planejamento (1987-88) e da Fazenda 
de Pernambuco (1988-90); Secretária Municipal de 
Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente do Recife 
(2001-02); e Secretária Nacional de Políticas Regionais 
do Ministério da Integração Nacional (2003). Trabalhou 
junto às mais importantes instituições voltadas para o 
desenvolvimento, tanto em âmbito regional como na-
cional. Atualmente, é um dos membros mais atuantes 

do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
da Presidência da República (CDES).

O nome do troféu faz referência à histórica Bata-
lha de Tejucupapo, ocorrida em 1646, na qual mulheres 
do lugarejo (hoje Município de Goiana/PE) impuseram 
humilhante derrota aos invasores holandeses, armadas 
de utensílios agrícolas e armas leves. Nada mais justo 
que seja dedicado a uma das grandes guerreiras do 
Nordeste atual. A premiação de Tânia Bacelar honra a 
homenageada, a instituição que a homenageia e todo 
o povo nordestino, destinatário último do trabalho de 
ambos. – Senador Inácio Arruda.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – A Presidência encaminhará o voto de con-
gratulação 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 601, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 255, II, “c”, 12, 
do Regimento Interno do Senado Federal, que, so-
bre o Projeto de Lei do Senado nº 32, de 2008, que 
altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, para introduzir critérios relacionados com 
as mudanças climáticas globais no processo de li-
cenciamento ambiental de empreendimentos com 
horizonte de operação superior a vinte e cinco anos, 
além da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e 
Reforma Agrária.

Sala das Sessões, – Senador Acir Gurgacz, Pre-
sidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 602, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimen-
to Interno, a tramitação em conjunto da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 3, de 2011, com a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 45, de 2011, por versa-
rem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.

(À Mesa, para decisão)
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A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
regimentais.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 603, DE 2011 
(Do Senador Valdir Raupp)

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Senador José Sarney,
Com fundamento no artigo 256 do Regimento In-

terno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência 
a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do 
Senado nº 47, de 2006, de minha autoria.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2011. – Sena-
dor Valdir Raupp.  

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 48, de 
2011, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, encaminhando o Ofício nº 88/2011, do Se-
nador Luiz Henrique, que comunica ter sido aponta-
da irregularidade formal no processado do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 323, de 2010, conforme a Nota 
Técnica nº 1.037/2011.

Esta Presidência, por analogia ao disposto no 
art. 267, § 3º, do Regimento Interno, encaminha a pro-
posição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional para as providências necessárias.

É o seguinte o Ofício:

OF. PRES. Nº 48/2011-CRE

Brasília, 18 de maio de 2011

Senhor Presidente José Sarney,
Em atenção ao OF. GSLHEN Nº 88/2011, de 17-5-

2011, de autoria do Senador Luiz Henrique, encaminho 
a Vossa Excelência o Projeto de Decreto Legislativo 
(SF) nº 323 de 2010, para as devidas providências.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, com o apreço do Senador 
Fernando Collor, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Blo-
co/PT – RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 66/2011 – GLDBAG

Brasília, 25 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cristo-

vam Buarque como suplente da Comissão de Assun-
tos Econômicos – CAR, em substituição ao Senador 
Pedro Taques, em vaga destinada ao Bloco de Apoio 
ao Governo. _ Senador Humberto Costa, Líder do PT 
e do Bloco de Apoio ao Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 61/2011 – CRE/PRES

Brasília, 25 de maio de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente, José Sarney,
Na qualidade de Presidente da Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional, comunico a 
Vossa Excelência que a Subcomissão Permanente de 
Acompanhamento da Rio+20 e do Regime Internacio-
nal sobre mudanças climáticas, em reunião realizada 
no dia 19 de abril do ano em curso, elegeu, para Pre-
sidente, o Senador Cristovam Buarque e, para Vice-
-Presidente, o Senador Francisco Dornelles.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, com apreço, – Senador Fer-
nando Collor, Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Blo-
co/PT – RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

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

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 294, DE 2011

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, para estabelecer critérios mínimos 
para o pagamento de auxílio por natalidade 
no caso de mães que não tenham direito a 
licença-maternidade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezem-

bro de 1993, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos:

“Art. 22.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Sem prejuízo do disposto no § 1º, 

no caso de mães que não tenham direito a 
licença-maternidade e que tenham realizado 
o acompanhamento médico pré-natal, o valor 
mensal do auxílio por natalidade não será in-
ferior a um salário mínimo e seu pagamento 
será feito pelo período mínimo de seis me-
ses, contados do nascimento da criança, ob-
servado o critério de renda definido no caput 
deste artigo.

§ 5º Em caso de ausência ou morte da 
mãe, o pagamento do benefício eventual de 
que trata o § 4º será feito ao pai ou responsá-
vel legal pela criança.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de 
janeiro do ano seguinte.

Justificação

A proteção à família, à maternidade e à infância, 
bem como o amparo às crianças carentes são alguns 
dos objetivos da assistência social previstos na Cons-
tituição Federal.

Consoante a doutrina da proteção integral à infân-
cia e à adolescência, nossa Lei Maior dispõe ainda ser 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, entre outros, os direitos à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação e à dignidade, colocando-a 
a salvo de negligência.

Nesse contexto, divisamos a importância do au-
xílio por natalidade – benefício assistencial eventual 
– para mitigar as carências das crianças nascidas em 
famílias extremamente pobres, com renda per capita 
inferior a um quarto do salário mínimo.

Caso as mães dessas crianças tenham direito 
à licença-maternidade, têm a garantia de renda pelo 

período previsto em lei. Contudo, as mães pobres 
que não têm direito à licença-maternidade, seja por 
não terem emprego formal ou por qualquer outra 
razão, estão severamente desassistidas e depen-
dem em grande medida do auxílio por natalidade 
para que possam, com seus filhos, simplesmente 
sobreviver.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística, o IBGE, mostram que 37,2% das trabalhado-
ras brasileiras entre 16 e 59 anos ainda não contam 
com cobertura previdenciária. Caso se leve em conta o 
conjunto das mulheres brasileiras, aí incluindo as que 
estão fora do mercado de trabalho, as donas de casa, 
as desempregadas, essa proporção se eleva muito, 
ultrapassando os 50%.

Nesse sentido, dirigimos nossa atenção às mi-
lhares de famílias que, além de serem atingidas pela 
pobreza, não contam sequer com a segurança mí-
nima que uma relação formal de emprego garante – 
são completamente carentes da assistência social. 
Convém, ainda, lembrar que a prestação de benefí-
cios assistenciais é desvinculada da contribuição à 
seguridade social, como dispõe o art. 203 da Cons-
tituição.

Tendo em mente a importância de garantir a es-
sas famílias condições mínimas de subsistência e de 
dignidade, propomos fixar patamares mínimos relati-
vos ao valor e ao prazo de pagamento do auxílio por 
natalidade às mães que não têm sequer o amparo da 
licença-maternidade. Com isso, pretendemos garantir 
um benefício assistencial análogo à licença-materni-
dade, ainda que de natureza distinta.

Sendo objetivo dessa proposição favorecer tanto 
a criança recém-nascida quanto a sua mãe, prevemos 
que, na falta ou ausência desta, o pagamento do bene-
fício seja feito ao pai ou responsável pela criança.

Tomamos ainda o cuidado de não restringir em 
demasia as competências dos Conselhos de Assis-
tência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, preferindo estabelecer apenas os pata-
mares mínimos para o pagamento do auxílio por na-
talidade às mães que não têm direito à licença-ma-
ternidade. Permanece a competência desses órgãos 
e do Conselho Nacional de Assistência Social para 
regulamentar esse benefício, observados os critérios 
mínimos ora propostos. Respeitamos, dessa forma, 
o princípio da descentralização previsto no art. 204 
da Constituição.
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A erradicação da miséria, que é o mais enfático 
compromisso assumido pela Presidenta Dilma Rous-
seff, é também uma luta de todo o povo brasileiro, não 
podendo o Legislativo permanecer inerte ante essa 
aspiração.

Ademais, a medida que propomos representa, 
a nosso ver, mais um passo importante na constru-
ção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, 
como prevê a nossa Constituição. Por essas razões, 
encarecemos o apoio de nossos nobres colegas para 
que possamos aprovar esta matéria. – Senadora An-
gela Portela.

 
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

 Mensagem de veto

Regulamento Dispõe sobre a orga-
nização da Assistência Social e dá outras 
providências.

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

 
LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPÍTULO I 
Das Definições e dos Objetivos

 Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e 
dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 
pública e da sociedade, para garantir o atendimento 
às necessidades básicas.
 ...................................................................................

SEÇÃO II 
Dos Benefícios Eventuais

 Art. 22. Entendem-se por benefícios eventu-
ais aqueles que visam ao pagamento de auxílio por 
natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal 
per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário 
mínimo.

 § 1º A concessão e o valor dos benefícios de 
que trata este artigo serão regulamentados pelos Con-
selhos de Assistência Social dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, mediante critérios e prazos 
definidos pelo Conselho Nacional de Assistência So-
cial (CNAS).

 § 2º Poderão ser estabelecidos outros benefícios 
eventuais para atender necessidades advindas de si-
tuações de vulnerabilidade temporária, com prioridade 
para a criança, a família, o idoso, a pessoa portadora 
de deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de ca-
lamidade pública.

 § 3º O Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS), ouvidas as respectivas representações de Es-
tados e Municípios dele participantes, poderá propor, 
na medida das disponibilidades orçamentárias das três 
esferas de governo, a instituição de benefícios subsi-
diários no valor de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do salário mínimo para cada criança de até 6 (seis) 
anos de idade, nos termos da renda mensal familiar 
estabelecida no caput.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

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

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19353 543ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19354 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL544



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19355 545ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19356 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL546



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19357 547ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19358 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL548



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19359 549ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19360 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL550



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19361 551ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19362 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL552



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19363 553ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19364 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL554



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19365 555ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19366 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL556



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19367 557ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19368 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL558



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19369 559ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19370 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL560



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19371 561ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19372 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL562



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19373 563ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19374 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL564



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19375 565ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19376 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL566



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19377 567ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19378 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL568



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19379 569ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19380 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL570



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19381 571ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19382 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL572



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19383 573ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19384 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL574



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19385 575ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19386 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL576



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19387 577ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19388 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL578



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19389 579ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19390 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL580



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19391 581ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19392 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL582



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19393 583ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19394 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL584



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19395 585ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19396 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL586



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19397 587ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19398 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL588



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19399 589ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19400 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL590



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19401 591ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19402 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL592



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19403 593ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19404 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL594



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19405 595ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19406 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL596



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19407 597ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19408 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL598



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19409 599ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19410 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL600



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19411 601ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19412 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL602



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19413 603ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19414 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL604



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19415 605ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19416 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL606



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19417 607ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



19418 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL608



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 19419 609ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011
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A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 31, de 
2011, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, que comunica a aprecia-
ção, em caráter terminativo, dos Projetos de Decreto 
Legislativo nºs 48, de 2008; 321 e 1.020, de 2009; 320, 
376, 377, 449, 497, 520, 523, 525, 603, 605 e 694, de 
2010; 8, 23, 24, 44, 45, 58, 61 e 118, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 31/2011 – CCT

Brasília, 18 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, 
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legis-
lativos nºs 48 de 2008; 521 e 1.020 de 2009, 320, 376, 
377, 449, 497, 520, 523, 525, 603, 605 e 694 de 2010; 
8, 23, 24, 44, 45, 58, 61 e 118 de 2011.

Senador Eduardo Braga, Presidente da Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/PT 
– RR) – Com referência ao Ofício nº 31, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 350 de 
2011, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, concluindo pelo arquivamento do Aviso nº 
59, de 2008. A Presidência, em cumprimento às suas 
conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo. 

Será feita a devida comunicação ao Tribunal de 
Contas da União.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 377, de 2005, do Se-
nador Marcelo Crivella, que veda a atribuição, a 
logradouros, obras, serviços e monumentos públi-
cos de qualquer natureza, de nomes de pessoas 
notabilizadas pela defesa ou pela exploração de 
mão-de-obra escrava; 

– Projeto de Lei do Senado nº 514, de 2009, da 
Senadora Marisa Serrano, que altera a Lei nº 
11.438, de 29 de dezembro de 2006, que “dis-
põe sobre incentivos e benefícios para fomentar 
as atividades de caráter desportivo e dá outras 
providências”, de forma a que seja dada preferên-
cia a projetos vinculados a escolas de educação 
básica das redes públicas de ensino; e

– Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2010, do Se-
nador Flávio Arns, que confere ao município de 
Florestópolis, no Estado do Paraná, o título de 
Município-berço da Pastoral da Criança.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, as matérias 
vão à Câmara dos Deputados. 

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/PT 
– RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação pelo Ple-
nário do Projeto de Lei da Câmara nº 177, de 2009 (nº 
2.002/2007, na Casa de origem, do Deputado Dr. Talmir), 
que inscreve os nomes de Martins, Miragaia, Dráusio e 
Camargo - MMDC, heróis paulistas da Revolução Cons-
titucionalista de 1932, no Livro dos Heróis da Pátria. 

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai 
à sanção. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/PT – 
RR) – O Srs. Senadores Cyro Miranda e Renan Calheiros 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o mundo não parou pela falta de petróleo dian-
te de crises recorrentes, porque desenvolveu tecnologia 
para buscá-lo em águas profundas e aproveitar manan-
ciais para garantir os estoques ao longo das décadas.

Provavelmente o mundo não chegará a parar pela 
falta de petróleo, porque, quando o ouro negro se es-
gotar – se vier a se esgotar – já teremos tecnologias 
suficientemente desenvolvidas para nos reabastecer-
mos por outras fontes de energia e combustíveis re-
nováveis, como o etanol e o biodiesel.

Mas, o Brasil e os atores mundiais precisam ouvir o 
alerta da FAO – órgão das Nações Unidas para agricultura 
e alimentação – e investir de forma efetiva na tecnologia 
para aumentar a produtividade da agricultura.

Ou o mundo se esforça no sentido de multiplicar 
a produção, ou poderemos sentir o peso de uma rea-
lidade nefasta: a fome.
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O quadro de desabastecimento e de aumento dos 
alimentos chega a níveis preocupantes e é resultado 
de um conjunto de fatores mundiais que merecem ex-
trema atenção e medidas efetivas dos governos.

O fato é, Sr. Presidente, que o quadro multipolar 
da economia mundial, marcado pela ascensão dos 
países emergentes, contribuiu para o significativo au-
mento do consumo de alimentos no mundo.

Agregue-se a isso a expansão da população 
mundial, que, de acordo com a Organização das Na-
ções Unidas, passará de 6,5 bilhões, em 2005, para 
8,3 bilhões, em 2030, e 9 bilhões em 2050.

Agregue-se, também, o aumento do preço do pe-
tróleo que tem forte impacto no preço dos fertilizantes 
em geral e empurra o preço dos alimentos para cima.

Por outras palavras, temos um trinômio que me-
rece atenção e deve ser objeto de amplo debate nesta 
Casa: aumento da população; aumento do consumo e 
aumento dos insumos da produção.

Um dos maiores problemas é que o crescimento po-
pulacional se verifica principalmente na Ásia e na África. 

E, na África, encontram-se os países que mais 
tendem a sofrer com o quadro de desabastecimento 
mundial e que poderiam ser atirados a uma guerra 
fratricida por alimentos.

Nesse contexto, o Brasil tem um papel primordial 
porque detém, ainda, fronteiras agrícolas a serem des-
bravadas, com possibilidade de aumento significativo 
da produção de alimentos para abastecer o mundo.

Da mesma forma, o Brasil poderia assumir a li-
derança no processo de cooperação bilateral com os 
países africanos, com os quais mantemos profundos 
laços de amizade e cultura, para ajudá-los a transfor-
mar a África num novo celeiro da humanidade.

Se o mundo tem carência da tecnologia desenvolvi-
da pelos países centrais, tem igualmente necessidade das 
commodities oriundas dos diversos polos emergentes.

Por que, então, não nos juntarmos para ajudar a Áfri-
ca numa empreita desenvolvimentista, voltada à agricul-
tura, tão saudável e importante para todos os países?

A Embrapa teria um papel primordial nesse pro-
cesso de cooperação com nossos irmãos africanos, 
porque, ao longo das últimas décadas, tem-se notabi-
lizado como um centro de excelência no desenvolvi-
mento de tecnologias agrícolas. 

A Embrapa é responsável pela Revolução Verde 
no Brasil e poderá ser na África.

Exatamente por isso, não se poderia admitir, em 
hipótese alguma, o aparelhamento político desta ins-
tituição emblemática para o Brasil, que desempenha 
papel essencialmente técnico e voltado à pesquisa.

Mas, Sr. Presidente, para o Brasil conseguir man-
ter-se à frente no desenvolvimento tecnológico voltado 

à agricultura, será necessária uma política pública clara 
e objetiva para o setor.

Além disso, temos um problema que, há muito, 
deteriora a competitividade dos nossos produtos agrí-
colas: a falta de logística de transporte, o que não tem 
sido suplantado com a velocidade exigida pelo setor.

O valor da tonelada transportada por rodovia é de 
42 dólares, por ferrovia é de 26 dólares e por hidrovia 
chegamos a 18 dólares.

Ora, é evidente que, ou reconstruímos a concep-
ção de transporte no Brasil, ou não teremos condições 
de competir no mercado mundial em pé de igualdade 
com os demais atores.

É verdade que o câmbio contribui de forma sig-
nificativa para a falta de competitividade também, mas 
esta talvez esteja mais agregada aos custos da pro-
dução e do escoamento no plano nacional, do que ao 
dólar baixo e até mesmo às injustas barreiras tarifárias 
no plano internacional.

Sr. Presidente, o Brasil precisa rever a forma de 
projetar o futuro da Nação, precisa traçar estratégias 
para superar gargalos que atrapalham o aproveita-
mento de oportunidades de extrema importância para 
o futuro da economia nacional.

Nós nem sequer temos o problema de outros pa-
íses que se voltaram à produção de biocombustíveis 
em detrimento da segurança alimentar.

Aqui, as lavouras de cana de açúcar não chegam 
a 1% das terras agricultáveis, o que nos deixa uma 
reserva confortável.

Devemos, portanto, definir uma política agrícola 
que contemple investimento em tecnologia voltada à pro-
dutividade, ao tempo que nos voltamos de forma efetiva 
para a multimodalidade no escoamento da produção.

O Brasil é líder no setor agrícola, mas precisa 
arregaçar as mangas e lançar-se ao trabalho se o de-
sejo for manter essa posição.

Muito obrigado!
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, no dia sete de abril o Brasil acompa-
nhou estarrecido o massacre na escola Tasso da Silvei-
ra em Realengo, no Rio de Janeiro. Foram cruelmente 
assassinadas doze crianças com idades entre 12 e 14 
anos. O assassino era um desequilibrado, um psicopata, 
mas a tragédia só foi possível graças à permissividade 
com a qual o Brasil trata do controle das armas.

Pelo ineditismo e magnitude da chacina, que 
teve repercussão internacional, o País parou durante 
duas semanas para debater as causas da tragédia e 
muitas foram as propostas naquela ocasião. Este ple-
nário mesmo debateu durante toda uma tarde a pro-
posta de um novo plebiscito para proibir a venda de 
armas no Brasil.
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Isso porque naquela chacina foram utilizadas dois 
revólveres adquiridos no mercado negro das armas.

Na sequência da tragédia o governo antecipou a 
nova campanha de desarmamento. Campanhas que, 
embora louváveis, não têm tido a eficácia para desar-
mar os bandidos.

Nesta nova investida os resultados estão sendo mais 
frustrantes. Lançada há duas semanas, a nova campanha 
recolheu apenas 1.097 armas, das quais, quase a metade 
foram entregues à ONG Viva Rio, entidade com a qual eu 
tive a satisfação de trabalhar no primeiro referendo sobre 
a proibição da venda de armas no Brasil.

Estes números, revelados pelo movimento Viva 
Rio, registram uma média de 73 armas devolvidas a 
cada dia da campanha. Neste ritmo a campanha será 
encerrada no final do ano com números muito mais 
modestos que nos anos anteriores.

Isso ocorre porque a campanha está no volunta-
rismo e, praticamente, no anonimato.

Nem a peças publicitárias incentivando e expli-
cando os procedimentos para entrega de armas foram 
veiculadas nos jornais, rádios e televisão do País.

O descompasso entre o lançamento e a ausência 
de uma massificação da informação certamente expli-
cam os modestos resultados obtidos. Até aqui, apenas 
os postos da Polícia Federal estão recebendo os ar-
mamentos, como sempre fizeram. Apenas no final da 
última semana foi divulgada a portaria disciplinando a 
participação da polícia civil e de guardas municipais.

Outras entidades civis, escolas, igrejas e etc se-
quer sabem se participarão e de que forma integrarão 
a campanha do desarmamento.

As campanhas de desarmamento estão perdendo 
adesões por vários motivos. Mas o principal é que o ci-
dadão que se sensibiliza com as campanhas deste tipo 
entregou sua arma na campanha de 2004/2005 ou o fez 
na campanha seguinte de 2008 e 2009. A curva descen-
dente no número de armas devolvidas fala por si só: Na 
campanha de 2004 e 2005 foram recolhidas 459 mil armas. 
Quatro anos depois o número cai para menos de dez por 
cento e apenas 35 mil unidades foram entregues.

Agora em 2011, mantido o ritmo de 73 armas por 
dia, a campanha só irá recolher 16 mil unidades até o 
final do ano, menos da metade da última campanha. 
Um número muito modesto para quem tem 16 milhões 

armas e, segundo o próprio Ministério da Justiça, a 
metade delas na completa ilegalidade.

Ou seja, em seis anos, três campanhas o Brasil só 
terá conseguido recolher pouco mais de 500 mil armas. 
Menos do que 10 por cento das armas ilegais, estimadas 
em sete milhões e meio. As campanhas, as indenizações 
infelizmente estão sendo insuficientes e precisamos reto-
mar o debate sobre a proibição da venda de armas. 

Entendo que, desta vez, institutos ligados à cul-
tura de paz, como o Viva Rio, Sou da Paz e outros 
poderia, a exemplo do que ocorreu com o projeto da 
Ficha Limpa, começar a recolher assinaturas para um 
projeto de iniciativa popular proibindo, de vez, a venda 
de armas e munição no Brasil.

Campanha de entrega de armas é uma fração no 
combate ao crime. Mas proibir a venda é cortar o mal 
pela raiz. Desta forma acabaremos com o chamados 
crimes sem causa e com a banalização das armas de 
fogo. Mais é preciso muito mais no combate ao crime. 

Precisamos de definições claras de competên-
cias e, principalmente, da indicação das fontes de fi-
nanciamento da segurança. Propus aqui a criação de 
uma vinculação orçamentária, ainda que temporária, 
para a segurança pública.

Desta forma, perto de R$1 bilhão ao ano seriam in-
vestidos em segurança. Os recursos viriam de 10% das 
receitas da União, 7% dos estados e 5% dos municípios. 
Recursos para investimentos em inteligência, modernização 
dos  equipamentos e treinamentos das policias e, claro, 
seriam recursos impossíveis de serem contigenciados.

As estatísticas são assustadoras. Nos últimos vin-
te anos o número de assassinatos cresceu aterradores 
273%. Não temos 11% da população mundial, mas res-
pondemos por 11% dos crimes do planeta, segundo a 
ONU. Triste estatística, para não dizer vergonhosa.

Não dá mais para acumular a indignação, aco-
modar tanta dor. A falência deste modelo exige solu-
ções que não podem mais ser adiadas. Não vamos 
esperar pela próxima tragédia que, certamente, está 
próxima.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/
PT – RR) – Não havendo mais oradores inscritos, de-
claro encerrada esta sessão.

(Levanta-se a Sessão às 19 horas e 40 
minutos.)

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL612



Pág. Pág.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

ACIR GURGACZ

Requerimento nº 601, de 2011, que solicita, que, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 32, de 2008, que 
altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, para 
introduzir critérios relacionados com as mudanças climá-
ticas globais no processo de licenciamento ambiental de 
empreendimentos com horizonte de operação superior 
a vinte e cinco anos, além da comissão constante do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Agricultura e Reforma Agrária. ................................ 495

ALVARO DIAS

Aparte ao senador Mário Couto. .................. 468

ANA AMÉLIA

Congratulações aos defensores públicos do 
nosso País, especialmente os do Estado do Rio 
Grande do Sul. ....................................................... 15

ANA RITA

Congratulações ao governo da presidente 
Dilma Rousseff, pela assinatura de termos de com-
promisso para a construção de quadras esportivas 
escolares e de unidades de educação infantil em 
alguns municípios brasileiros. ................................ 483

Registro do Dia Internacional do Cigano, co-
memorado no dia 24 de maio. ............................... 483

Homenagem aos defensores públicos do País. 483

ANGELA PORTELA

Satisfação em razão da ordem de serviço 
para a construção do Terminal de Cargas Alfan-

degário do Aeroporto Internacional de Boa Vista, 
Estado de Roraima. ............................................ 481

Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2011, que 
altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
para estabelecer critérios mínimos para o paga-
mento de auxílio por natalidade no caso de mães 
que não tenham direito a licença-maternidade. ..... 515

Parecer nº 330, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.020, de 2009 (nº 1.906, de 2009, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação dos Moradores do Terceiro 
Distrito de Aliança para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Aliança, Estado 
de Pernambuco. ..................................................... 525

ANIBAL DINIZ

Homenagem aos defensores públicos de to-
dos os estados brasileiros. .................................... 29

ANTONIO CARLOS VALADARES

Homenagem aos defensores públicos bra-
sileiros pelo Dia Nacional da Defensoria Pública, 
comemorado em 19 de maio. ................................ 2

BENEDITO DE LIRA

Congratulações aos defensores públicos pelo 
Dia Nacional do Defensor Público. ........................ 14

BLAIRO MAGGI

Requerimento nº 599, de 2011, que solicita 
que seja encaminhado voto de congratulações ao 
deputado federal Aldo Rebelo pelo brilhante traba-
lho realizado na relatoria do Projeto de Lei nº 1.876, 
de 1999, que “dispõe sobre Áreas de Preservação 



II

Pág. Pág.

Permanente, Reserva Legal, exploração florestal e 
dá outras providências”, chamado de novo Código 
Florestal Brasileiro, com destaque à sua eficiência 
na forma que conduziu a discussão e votação, na 
Câmara dos Deputados, da significativa e relevante 
matéria para o Brasil, que contou com a aprovação 
de 410 de seus ilustres pares. ............................... 494

CÍCERO LUCENA

Parecer nº 328, de 2011 (da Comissão de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informá-
tica), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 48, de 
2008 (nº 362, de 2007, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rede Litorânea de Rádio Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. ...... 517

CIRO NOGUEIRA

Parecer nº 332, de 2011 (da Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 376, de 2010 
(nº 2.077, de 2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária Cultural de Comunicação de Timóteo 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Timóteo, Estado de Minas Gerais. ............ 533

Parecer nº 333, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 377, de 2010 (nº 2.209, de 2009, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação das Famílias Carentes de 
São João das Missões para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São João 
das Missões, Estado de Minas Gerais................... 537

Parecer nº 348, de 2011 (da Comissão de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informá-
tica), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 61, de 
2011 (nº 2.794, de 2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Cidade Verde de Teresina Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Teresina, Estado do Piauí. ........... 598

CYRO MIRANDA

Parecer nº 334, de 2011 (da Comissão de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informá-
tica), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 449, de 
2010 (nº 2.465, de 2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 

Rádio Terra FM de Goiânia Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada da 
cidade de Goiânia, Estado do Goiás. ........................ 541

Parecer nº 336, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 520, de 2010 (nº 1.775, de 2009, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
a autorização à Associação dos Moradores do 
Bairro Novo Horizonte para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itumbiara, 
Estado de Goiás. ............................................... 549

Parecer nº 337, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 523, de 2010 (nº 2.278, de 2009, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação de Comunicação e Cultura 
de Novo Brasil (ASCOM) para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Novo Brasil, 
Estado de Goiás. ................................................... 553

Parecer nº 338, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 525, de 2010 (nº 2.345, de 2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária de Radiodifusão do 
Bairro de Ipanema (RVS FM) para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Valparaíso 
de Goiás, Estado de Goiás. ................................... 557

Comentários a respeito da necessidade de 
uma política agrícola que contemple o investimen-
to em tecnologia voltada à produtividade no setor 
agrário brasileiro. ................................................... 610

EDUARDO SUPLICY

Cumprimentos a todos os defensores pú-
blicos do Brasil, e registro de entrevista, ao Jor-
nal do Brasil, do Doutor André Luís Machado de 
Castro, presidente da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos. ......................................... 17

EUNÍCIO OLIVEIRA

Parecer nº 349, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática), sobre o Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 118, de 2011 (nº 2.791, de 2010, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora 
São Joaquim Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em ondas médias na cidade 
de São Joaquim, Estado de Santa Catarina. ... 602



III

Pág. Pág.

FLEXA RIBEIRO

Parecer nº 329, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 321, de 2009 (nº 1.162, de 2008, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária Bela Vista (ACBV) 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de 
Pernambuco. .......................................................... 521

Parecer nº 344, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 24, de 2011 (nº 2.606, de 2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Radiodifusora Comunitária de 
Parauapebas (ARCOP) para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Parauapebas, 
Estado do Paraná. ................................................. 581

GEOVANI BORGES

Registro de voto de louvor à decisão anun-
ciada pelo ministro Aloísio Mercadante, propondo 
a diminuição de Imposto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) para fabricação de tablets no Brasil. .. 479

GIM ARGELLO

Congratulações a todos os defensores pú-
blicos brasileiros. ............................................ 13

Parecer nº 343, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunidade e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 23, de 2011 (nº 2.597, de 2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Rede Caraça de Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Itabira, Es-
tado de Minas Gerais. ............................................ 577

GLEISI HOFFMANN

Aparte ao senador Magno Malta. ................. 478
Voto de pesar pela morte de José Cláudio e 

de Maria do Espírito Santo, casal de agroecologis-
tas do Estado do Pará, assassinados pela luta que 
faziam em defesa da floresta e também da agricul-
tura equilibrada no Norte do País. ......................... 479

Projeto de Lei do Senado nº 292, de 2011, 
que altera a Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 
1998, que regulamenta a execução do disposto nos 

incisos I, II e III do art. 14 da Constituição Federal, 
para estabelecer critérios para a realização de ple-
biscito e de referendo. ........................................... 497

HUMBERTO COSTA

Projeto de Lei do Senado nº 293, de 2011, 
que dispõe sobre o voto em listas partidárias pré-
-ordenadas, alterando a Lei nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965 (Código Eleitoral) e a Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997 (Lei das Eleições). .............. 499

INÁCIO ARRUDA

Requerimento nº 600, de 2011, que soli-
cita voto de congratulações à professora, soci-
óloga e economista Tânia Bacelar e ao Instituto 
Nordeste XXI, pela justa homenagem que este 
prestará àquela, concedendo-lhe, no dia 6 de 
junho próximo, o Troféu Tejucupapo – Mulher 
Nordeste VinteUm 2011. ................................. 495

IVO CASSOL

Parecer nº 335, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 497, de 2010 (nº 2.507, de 2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária Cultural Educativa e 
Desportiva “Monsenhor Jadir Brandão Costa” para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Felixlândia, Estado de Minas Gerais. .... 545

JOÃO ALBERTO SOUZA

Parecer nº 350, de 2011 (da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa), 
sobre o Aviso nº 59, de 2008 (nº 1.449, de 2008, 
na origem), do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha cópia do Acórdão nº 2.166, de 2008 
– Plenário, bem como do Relatório e do Voto que 
o fundamentaram, sobre auditoria realizada na 
Fundação Nacional do Índio (Funai). ............... 606

JOSÉ PIMENTEL

Congratulações aos defensores públicos 
do País. .......................................................... 22

Considerações sobre as políticas públicas 
desenvolvidas a partir de programas habitacionais, 
implementadas ainda no governo Lula. ................. 472



IV

Pág. Pág.

MAGNO MALTA

Congratulações a presidente Dilma Rous-
seff, pelo veto da distribuição do kit gay em es-
colas públicas. ................................................ 474

MARCELO CRIVELLA

Parecer nº 340, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 605, de 2010 (nº 2.652, de 2010, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à TV Rio Sul Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro. 565

Parecer nº 342, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 8, de 2011 (nº 2.413, de 2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Organização Raízes da Barra para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Jacinto, Estado de Minas Gerais. .......................... 573

MARIA DO CARMO ALVES

Parecer nº 339, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 603, de 2010 (nº 2.616, de 2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Rádio Jornal de Sergipe Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. 561

MÁRIO COUTO

Explicação referente à acusação de um pro-
motor de Justiça, que alegou diferença na folha de 
pagamento de Sua Excelência durante seu mandato 
na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. ...... 467

MOZARILDO CAVALCANTI

Congratulações aos defensores públicos do 
País, especialmente os do Estado de Roraima. .... 5

Aparte ao senador José Pimentel. ............... 472

PAULO DAVIM

Leitura da manifestação pública feita pelo 
Conselho de Medicina, juntamente com o Conselho 

Federal de Medicina, a respeito da decisão da Jus-
tiça que favorece a causa dos médicos brasileiros, 
e registro dos avanços no serviço de captação de 
órgãos no Estado do Rio Grande do Norte. .......... 469

PAULO PAIM

Parecer nº 341, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 694, de 2010 (nº 2.760, de 2010, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Comunitária Sistema Hélio 
de Comunicações (ACSHC) para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Pelotas, 
Estado do Rio Grande do Sul. ............................... 569

PEDRO TAQUES

Cumprimentos aos defensores públicos do 
Brasil. .................................................................. 7

Parecer nº 346, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 45, de 2011 (nº 2.730, de 2010, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Televisão Sociedade 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais. ................................. 590

RANDOLFE RODRIGUES

Requerimento nº 602, de 2011, que solicita 
a tramitação em conjunto da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 3, de 2011, com a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 45, de 2011, por versa-
rem sobre a mesma matéria. ................................. 495

RENAN CALHEIROS

Comentários a respeito do massacre na esco-
la Tasso da Silveira no bairro de Realengo, Estado 
do Rio de Janeiro, e registro da perda de adesões 
das campanhas de desarmamento no Brasil. ....... 611

VALDIR RAUPP

Cumprimentos a todos os defensores públicos 
brasileiros pelo Dia Nacional do Defensor Público. 21

Preocupação com a adequação dos aero-
portos brasileiros, e registro da necessidade de um 
novo modelo de gestão do setor. ........................... 485



V

Pág. Pág.

Requerimento nº 603, de 2011, que solicita a 
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Se-
nado nº 47, de 2006, da autoria de Sua Excelência. 496

Parecer nº 331, de 2011 (da Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 320, de 2010 
(nº 2.283, de 2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Capital de Difusão Comunitária para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Patos de 
Minas, Estado de Minas Gerais. ................................ 529

VANESSA GRAZZIOTIN

Homenagem aos defensores públicos do Brasil. 11
Registro de reunião com o governador do 

Estado do Amazonas, Omar Aziz, sobre o debate 
da Medida Provisória nº 534, que inclui os tablets 
como um insumo e um bem de informática. .......... 466

VITAL DO RÊGO

Parecer nº 345, de 2011 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
44, de 2011 (nº 2.715, de 2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária da Cidade de Quixaba 

para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Quixaba, Estado da Paraíba. ........... 586

WALDEMIR MOKA

Cumprimentos aos defensores públicos bra-
sileiros pelo Dia Nacional do Defensor Público. .... 22

WALTER PINHEIRO

Aparte ao senador Magno Malta. ................. 476
Parecer nº 347, de 2011 (da Comissão de 

Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 58, de 2011 (nº 2.783, de 2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a cocessão 
outorgada à Rádio Vale Aprazível Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de Jaguaquara, Estado da Bahia. ......... 594

WELLINGTON DIAS

Congratulações a todos os defensores públi-
cos do País, em especial os do Estado do Piauí. .. 19

WILSON SANTIAGO

Congratulações aos defensores públicos 
do País. .......................................................... 9


