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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – Há numero regimental, declaro aberta a sessão.

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

Senador Geovani, com a palavra.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 

– Para uma comunicação inadiável, primeiro inscrito. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – V. Exª está inscrito, Senador.
Senador Ricardo.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – V. Exª...
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Presi-

dente, também, pela ordem, peço a minha inscrição 
para uma comunicação inadiável na sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – V. Exª está inscrita, Senadora.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Pela or-
dem, Sr. Presidente, quero inscrever-me no horário da 
liderança. A autorização está vindo, está chegando. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – V. Exª já está inscrita.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Da lideran-
ça, pelo Partido dos Trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Perfeitamente. 

Antes de passar a palavra aos oradores inscritos, 
quero ler o expediente que está sobre a mesa. 

O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.060, de 
2011, do Presidente da Câmara dos Deputados, sub-
metendo à apreciação desta Casa o Projeto de Lei 
de Conversão nº 18, de 2011, que altera os valores 
constantes da tabela do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física e altera as Leis nº 11.482, de 31 de maio 
de 2007, 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, 9.656, de 3 de junho de 
1998, e 10.480, de 2 de julho de 2002 (proveniente da 
Medida Provisória nº 528, de 2011).

É o seguinte o Projeto:

JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL2



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27529 3ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27530 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL4



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27531 5ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27532 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL6



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27533 7ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27534 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL8



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27535 9ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27536 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL10



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27537 11ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27538 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL12



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27539 

Câmara dos Deputados,    de junho de 2011. – Marco Maia, Presidente.

13ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27540 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL14



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27541 15ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27542 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL16



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27543 17ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27544 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL18



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27545 19ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27546 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL20



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27547 21ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27548 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL22



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27549 23ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27550 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL24



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27551 25ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27552 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL26



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27553 27ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27554 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL28



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27555 29ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27556 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL30



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27557 31ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27558 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL32



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27559 33ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27560 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL34



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27561 35ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27562 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL36



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27563 37ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27564 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL38



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27565 
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39ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27566 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL40



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27567 41ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27568 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL42



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27569 43ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27570 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL44



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27571 45ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27572 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL46



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27573 47ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27574 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL48



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27575 49ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27576 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL50



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27577 51ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27578 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL52



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27579 53ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27580 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL54



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27581 55ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27582 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL56



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27583 57ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27584 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL58



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27585 59ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27586 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL60



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27587 61ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27588 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL62



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27589 63ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27590 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL64



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27591 65ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27592 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27593 67ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27594 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL68



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27595 69ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27596 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL70



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27597 71ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27598 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL72



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27599 73ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27600 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com referência ao Projeto de Lei de Conver-
são nº 18, de 2011, que acaba de ser lido, a Presidên-
cia comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para 
apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de 
sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da 
Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 7 de 
agosto do corrente. 

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

– Nº 98, de 2001 (nº 243/2011, na origem), pela qual 
solicita seja autorizada a contratação de opera-
ção de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, no valor de até cento 
e doze milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América, entre o Estado do Rio de Janeiro e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID, destinada a financiar o Programa Nacional 
de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Na-
cional – Rio de Janeiro;

– Nº 99, de 2011 (nº 244/2011, na origem), pela 
qual solicita seja autorizada a contratação de 

operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de até 
quatrocentos e oitenta e cinco milhões de dó-
lares dos Estados Unidos da América, entre o 
Estado do Rio de Janeiro e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – Bird, 
destinada a financiar o Programa de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano Metropolitano Sus-
tentável – Prohdums; e

– Nº 100, de 2011 (nº 245/2011, na origem), pela qual 
solicita seja autorizada a contratação de opera-
ção de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, no valor de até oiten-
ta e cinco milhões, seiscentos e setenta e dois 
mil e quatrocentos dólares dos Estados Unidos 
da América, de principal, entre o Município de 
São José dos Campos, Estado de São Paulo, e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento 
parcial do Programa de Estruturação Urbana de 
São José dos Campos. 

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

São as seguintes as Mensagens:

JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL74



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27601 75ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27602 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL76



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27603 77ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27604 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL78



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27605 79ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27606 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL80



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27607 81ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27608 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL82



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27609 83ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27610 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL84



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27611 85ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27612 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL86



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27613 87ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27614 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL88



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27615 89ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27616 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL90



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27617 91ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27618 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL92



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27619 93ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27620 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL94



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27621 95ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27622 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL96



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27623 97ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27624 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27625 99ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27626 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27627 101ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27628 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27629 103ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27630 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27631 105ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27632 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27633 107ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27634 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL108



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27635 109ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27636 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27637 111ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27638 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL112



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27639 113ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27640 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27641 115ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27642 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27643 117ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27644 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27645 119ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27646 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27647 121ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27648 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27649 123ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27650 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27651 125ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27652 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27653 127ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27654 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL128



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27655 129ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27656 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL130



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27657 131ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27658 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL132



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27659 133ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27660 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL134



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27661 135ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27662 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL136



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27663 137ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27664 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL138



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27665 139ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27666 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL140



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27667 141ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27668 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL142



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27669 143ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27670 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL144



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27671 145ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27672 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL146



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27673 147ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27674 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL148



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27675 149ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27676 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL150



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27677 151ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27678 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL152



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27679 153ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27680 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL154



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27681 155ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27682 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL156



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27683 157ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27684 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL158



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27685 159ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27686 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL160



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27687 161ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27688 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL162



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27689 163ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27690 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL164



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27691 165ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27692 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL166



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27693 167ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27694 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL168



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27695 169ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27696 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL170



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27697 171ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27698 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL172



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27699 173ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27700 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL174



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27701 175ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27702 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL176



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27703 177ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27704 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27705 179ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27706 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27707 181ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27708 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL182



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27709 183ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27710 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL184



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27711 185ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27712 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL186



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27713 187ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27714 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL188



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27715 189ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27716 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL190



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27717 191ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27718 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL192



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27719 193ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27720 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL194



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27721 195ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27722 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27723 197ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27724 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL198



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27725 199ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27726 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27727 201ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27728 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL202



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27729 203ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27730 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27731 205ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27732 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL206



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27733 207ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27734 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27735 209ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27736 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27737 211ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27738 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL212



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27739 213ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27740 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27741 215ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27742 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL216



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27743 217ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27744 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL218



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27745 219ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27746 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL220



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27747 221ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27748 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL222



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27749 223ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27750 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL224



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27751 225ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27752 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL226



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27753 227ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27754 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL228



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27755 229ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27756 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL230



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27757 231ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27758 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL232



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27759 233ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27760 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL234



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27761 235ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27762 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL236



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27763 237ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27764 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL238



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27765 239ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27766 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL240



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27767 241ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27768 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL242



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27769 243ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27770 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL244



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27771 245ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27772 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL246



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27773 247ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27774 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL248



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27775 249ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27776 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27777 251ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27778 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL252



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27779 253ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27780 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL254



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27781 255ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27782 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL256



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27783 257ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27784 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27785 259ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27786 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL260



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27787 261ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27788 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL262



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27789 263ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27790 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL264



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27791 265ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27792 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL266



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27793 267ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27794 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL268



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27795 269ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27796 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL270



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27797 271ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27798 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL272



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27799 273ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27800 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL274



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27801 275ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27802 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27803 277ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27804 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27805 279ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27806 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27807 281ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27808 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27809 283ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27810 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27811 285ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27812 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27813 287ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27814 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27815 289ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27816 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27817 291ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27818 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27819 293ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27820 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27821 295ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27822 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27823 297ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27824 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27825 299ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27826 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27827 301ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27828 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27829 303ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27830 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27831 305ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27832 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27833 307ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27834 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27835 309ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27836 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27837 311ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27838 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27839 313ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27840 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27841 315ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27842 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27843 317ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27844 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27845 319ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27846 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27847 321ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27848 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27849 323ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27850 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27851 325ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27852 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27853 327ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27854 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27855 329ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27856 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27857 331ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27858 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27859 333ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27860 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27861 335ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27862 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27863 337ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27864 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27865 339ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27866 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27867 341ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27868 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27869 343ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27870 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27871 345ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27872 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27873 347ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27874 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27875 349ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27876 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27877 351ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27878 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27879 353ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27880 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27881 355ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27882 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27883 357ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27884 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27885 359ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27886 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27887 361ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27888 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27889 363ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27890 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27891 365ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27892 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27893 367ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27894 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27895 369ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27896 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27897 371ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27898 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27899 373ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27900 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27901 375ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27902 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27903 377ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27904 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL378



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27905 379ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27906 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27907 381ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27908 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL382



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27909 383ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27910 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL384



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27911 385ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27912 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL386



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27913 387ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27914 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL388



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27915 389ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27916 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27917 391ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27918 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27919 393ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27920 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL394



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27921 395ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27922 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27923 397ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27924 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27925 399ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27926 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27927 401ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27928 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27929 403ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27930 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27931 405ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27932 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27933 407ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27934 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27935 409ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27936 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27937 411ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27938 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL412



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27939 413ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27940 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL414



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27941 415ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27942 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27943 417ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27944 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL418



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27945 419ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27946 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL420



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27947 421ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27948 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL422



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27949 423ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27950 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL424



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27951 425ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27952 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27953 427ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27954 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL428



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27955 429ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27956 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL430



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27957 431ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27958 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL432



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27959 433ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27960 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL434



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27961 435ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27962 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL436



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27963 437ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27964 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL438



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27965 439ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27966 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL440



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27967 441ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27968 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL442



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27969 443ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27970 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL444



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27971 445ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27972 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL446



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27973 447ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27974 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL448



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27975 449ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27976 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL450



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27977 451ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27978 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL452



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27979 453ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27980 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL454



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27981 455ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27982 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL456



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27983 457ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27984 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL458



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27985 459ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27986 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL460



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27987 461ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27988 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL462



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27989 463ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27990 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL464



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27991 465ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27992 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL466



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27993 467ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27994 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL468



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27995 469ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27996 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL470



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27997 471ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



27998 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL472



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 27999 473ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28000 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL474



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28001 475ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28002 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL476



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28003 477ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28004 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL478



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28005 479ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28006 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL480



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28007 481ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28008 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL482



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28009 483ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28010 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL484



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28011 485ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28012 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL486



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28013 487ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28014 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL488



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28015 489ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28016 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL490



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28017 491ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28018 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL492



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28019 493ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28020 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL494



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28021 495ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28022 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL496



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28023 497ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28024 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL498



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28025 499ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28026 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL500



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28027 501ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28028 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL502



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28029 503ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28030 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL504



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28031 505ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28032 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL506



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28033 507ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28034 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL508



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28035 509ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28036 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL510



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28037 511ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28038 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL512



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28039 513ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28040 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL514



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28041 515ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28042 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL516



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28043 517ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28044 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL518



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28045 519ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28046 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL520



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28047 521ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28048 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL522



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28049 523ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28050 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL524



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28051 525ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28052 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL526



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28053 527ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28054 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL528



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28055 529ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28056 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL530



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28057 531ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28058 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL532



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28059 533ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28060 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL534



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28061 535ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28062 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL536



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28063 537ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28064 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL538



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28065 539ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28066 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL540



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28067 541ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28068 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL542



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28069 543ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28070 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL544



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28071 545ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28072 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL546



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28073 547ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28074 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL548



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28075 549ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28076 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL550



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28077 551ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28078 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL552



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28079 553ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28080 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL554



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28081 555ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28082 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL556



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28083 557ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28084 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL558



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28085 559ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28086 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL560



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28087 561ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28088 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL562



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28089 563ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28090 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL564



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28091 565ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28092 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL566



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28093 567ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28094 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL568



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28095 569ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28096 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL570



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28097 571ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28098 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL572



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28099 573ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28100 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL574



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28101 575ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28102 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL576



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28103 577ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28104 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL578



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28105 579ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28106 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL580



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28107 581ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28108 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL582



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28109 583ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28110 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL584



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28111 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – A Presidência recebeu também as seguintes 

Mensagens nºs 101 a 103, de 2011, da Senhora Pre-
sidente da República.

São as seguintes as Mensagens:
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28112 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL586



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28113 587ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28114 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL588



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28115 589ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28116 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL590



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28117 591ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28118 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL592



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28119 593ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28120 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL594



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28121 595ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28122 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL596



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28123 597ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28124 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL598



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28125 599ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28126 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL600



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28127 601ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28128 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL602



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28129 603ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28130 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL604



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28131 605ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28132 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL606



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28133 607ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28134 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL608



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28135 609ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28136 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL610



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28137 611ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28138 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL612



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28139 613ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28140 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL614



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28141 615ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – Concedo a palavra ao Senador Geovani Borges.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
Srªs e Srs. Senadores, o que me traz a esta tribuna 
hoje é um tema que considero importantíssimo den-
tro das políticas sociais em andamento no Brasil, por 
referir-se à juventude, ao investimento no potencial 
dos nossos jovens.

E não é para menos. O Brasil tem cerca de 50 
milhões de habitantes entre 15 e 29 anos, dos quais 
34 milhões têm entre 15 e 24 anos.

E é nessa faixa etária que se encontra a parte da 
população brasileira atingida pelos piores índices de 
desemprego, de evasão escolar, de falta de formação 
profissional, de mortes por homicídios, de envolvimento 
com drogas e com a criminalidade. 

Para enfrentar esses desafios, foi instituída a 
política Nacional de Juventude, por meio da Medida 
Provisória nº 238, assinada pelo então Presidente 
Lula, já aprovada pelo Congresso Nacional e trans-
formada em lei. 

Naquela mesma época, o Presidente criou o 
Conselho Nacional de Juventude, a Secretaria Nacio-
nal de Juventude e o Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens (PROJOVEM).

O que se via ali é que, pela primeira vez na his-
tória, o Brasil passava a contar com uma política de 
Estado voltada para os jovens. 

A implantação da Política Nacional de Juventude 
era o clamor dos mais variados movimentos juvenis, 
de organizações da sociedade civil e de iniciativas do 
Poder Legislativo e do Governo Federal.

As conclusões do Projeto Juventude, coordenado 
pelo Instituto Cidadania com mais de 40 organizações 
da sociedade, e a criação de Secretarias de Juventude 
em Estados e Municípios confirmam essa tendência.

Pois muito bem, uma nova mudança está em 
curso e foi objeto de notícia na última semana, quan-
do a Secretaria-Geral da Presidência da República e 
o Ministério da Educação anunciaram que o Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Urbano) 
está em fase de transição da Secretaria Nacional de 
Juventude para o MEC.

A decisão do Governo Federal de promover essa 
transferência visa a garantir a atualização, o aperfeiço-
amento e a expansão do programa, tendo a inclusão 
social dos jovens como eixo orientador do programa.

A Secretaria Nacional de Juventude – em gestão 
compartilhada com o Ministério da Educação, com o 
Ministério de Desenvolvimento Social e com o Minis-
tério do Trabalho e Emprego – implantou e coordenou 
essa ação inovadora, voltada para os jovens que não 
concluíram o Ensino Fundamental.

Essas iniciativas funcionaram como ação difu-
sora por todo o Brasil, ao garantirem a elevação de 
escolaridade, a qualificação profissional inicial e a in-
clusão cidadã de jovens. E dessa ação participaram 
intensamente a sociedade civil, as universidades, os 
especialistas em políticas de juventude e os gestores 
estaduais e municipais.

A experiência de quase seis anos tem êxitos 
claros para mostrar. E, agora, com a transferência da 
coordenação do ProJovem Urbano para o MEC, quer-
-se ir além.

É a consagração de uma nova etapa, que vai dar 
ao ProJovem a condição de política pública vinculada 
à estrutura do sistema educacional brasileiro.

Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
é preciso ressaltar a abordagem pedagógica inédita, 
com conteúdos voltados para as especificidades das 
vivências e sonhos dos jovens que interromperam 
precocemente sua trajetória escolar, como sendo o 
grande mérito do ProJovem Urbano.

O compromisso do Governo Federal é fortale-
cer o ProJovem Urbano sob a gestão do Ministério da 
Educação, priorizando sua relação com os órgãos de 
juventude nos Estados e Municípios.

Já no início de 2012 teremos a abertura de no-
vas turmas, desta feita sob a coordenação do MEC. 
Técnicos do MEC e da Secretaria Nacional da Juven-
tude estão debruçados sobre o detalhamento da nova 
fase do programa. 

Estamos diante de uma marcha inexorável rumo 
ao progresso com aproveitamento dessa força chama-
da juventude, de forma a assegurar aos jovens das ci-
dades o acesso ao direito universal à educação, além 
de reforçar seu caráter de instrumento fundamental 
de consolidação da Política Nacional de Juventude.

Por isso eu saúdo aqui a incorporação do ProJo-
vem Urbano na estrutura do Ministério da Educação, 
com a participação da Secretaria Nacional de Juven-
tude em seu Comitê Gestor.

Faz parte do meu sonho e sei que faz parte do 
sonho de todos aqui presentes, ver erguer-se uma so-
ciedade cada vez mais justa, solidária e fraterna, onde 
o resultado da riqueza produzida seja distribuído de 
forma mais equânime para todos os filhos deste País.

A idéia de que os jovens são alienados, disper-
sos, desinteressados não é apenas errada, ela é pre-
conceituosa.
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Eles querem, sim, participar desse processo, mas 
muitas vezes as formas de participação presentes no 
Estado e na sociedade estão muito distantes da reali-
dade cotidiana dessas moças e rapazes.

São dificuldades de toda sorte, que vão desde a 
falta de acesso à informática, até coisas elementares 
como o transporte, a alimentação, a prática esportiva, 
o acesso a eventos culturais e a um ensino de quali-
dade que lhes dê o mínimo de condições de competir 
de igual para igual.

Está na boca da juventude o apelo por uma vida 
melhor.

Eles priorizam, de forma clara, questões preocu-
pantes como a falta de segurança, a criminalidade, a 
chance do primeiro emprego; a falta de oportunidades; 
a qualidade do ensino; a degradação das escolas pú-
blicas; o acesso ao ensino médio e universitário.

Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, sei 
que estou abusando, mas estou concluindo meu pro-
nunciamento. Caso não consiga nesse tempo que V. 
Exª está me concedendo, vou pedir que o Regimento 
me assegure o direito de considerar como lido o meu 
pronunciamento.

Eles estão focados em questões pontuais como 
a miséria, a desigualdade social, a má distribuição de 
renda.

Eles estão atentos às denúncias de corrupção; à 
falta de consciência nas ações de alguns prefeitos, de 
governadores e em toda a estrutura política brasileira, 
nas suas diferentes instâncias.

Eles clamam por saúde.
Eles levantam bandeiras contra a discriminação, 

o racismo, os preconceitos.
Eles querem ser ouvidos!
Faço aqui hoje esse registro breve sobre a trans-

ferência da coordenação do ProJovem Urbano para o 
MEC, e o faço com otimismo.

E solicito a V. Exª que considere o restante do 
meu pronunciamento como lido, porque não quero 
abusar da paciência de V. Exª e nem desrespeitar o 
Regimento Interno desta Casa. 

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR GEOVANI BORGES

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o que me traz a esta tribuna 
hoje é um tema que considero importantíssimo den-
tro das políticas sociais em andamento no Brasil, por 
referir-se à juventude, ao investimento no potencial 
dos nossos jovens .

E não é pra menos. O Brasil tem cerca de cin-
qüenta milhões de habitantes entre 15 e 29 anos, dos 
quais 34 milhões têm entre 15 e 24 anos. 

E é nesta faixa etária que se encontra a parte da 
população brasileira atingida pelos piores índices de 
desemprego, de evasão escolar, de falta de formação 
profissional, mortes por homicídio, envolvimento com 
drogas e com a criminalidade. 

Para enfrentar esses desafios, foi instituída a 
Política Nacional de Juventude, por meio da Medida 
Provisória 238 assinada pelo então Presidente Lula, 
já aprovada pelo Congresso Nacional e transformada 
em lei. 

Naquela mesma época o Presidente criou o Con-
selho Nacional de Juventude, a Secretaria Nacional 
de Juventude e o Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens (PROJOVEM). 

O que se via ali, é que pela primeira vez na his-
tória, o Brasil passava a contar com uma política de 
Estado voltada para os jovens.

A implantação da Política Nacional de Juventude 
era o clamor dos mais variados movimentos juvenis, 
de organizações da sociedade civil e de iniciativas do 
Poder Legislativo e do Governo Federal. 

As conclusões do Projeto Juventude, coordenado 
pelo Instituto Cidadania com mais de 40 organizações 
da sociedade, e a criação de secretarias de Juventude 
em Estados e Municípios confirmam essa tendência.

Pois muito bem, uma nova mudança está em 
curso e foi objeto de notícia na última semana, quan-
do a Secretaria Geral da Presidência da República e 
o Ministério da Educação anunciaram que o Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens (Pro-Jovem Urbano) 
está em fase de transição da Secretaria Nacional de 
Juventude para o MEC. 

A decisão do Governo Federal de promover essa 
transferência visa garantir a atualização, o aperfeiço-
amento e a expansão do programa, tendo a inclusão 
social dos jovens, como eixo orientador do programa.

A Secretaria Nacional de Juventude – em gestão 
compartilhada com o Ministério da Educação, o Minis-
tério de Desenvolvimento Social e o Ministério do Tra-
balho e Emprego – implantou e coordenou essa ação 
inovadora, voltada para os jovens que não concluíram 
o Ensino Fundamental. 

Essas iniciativas funcionaram como ação difuso-
ra por todo o Brasil, ao garantir a elevação de escola-
ridade, a qualificação profissional inicial e a inclusão 
cidadã de jovens.

E dessa ação participaram intensamente a socie-
dade civil, as Universidades, os especialistas em políti-
cas de juventude e os gestores estaduais e municipais.
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A experiência de quase seis anos tem êxitos cla-
ros para mostrar. E agora, a transferência da coorde-
nação do ProJovem Urbano para o MEC, quer ir além! 

É a consagração de uma nova etapa, que vai dar 
ao Pro-jovem a condição de política pública vinculada 
à estrutura do sistema educacional brasileiro.

Sr. Presidente, é preciso ressaltar a aborda-
gem pedagógica inédita, com conteúdos voltados 
para as especificidades das vivências e sonhos 
dos jovens que interromperam precocemente sua 
trajetória escolar, como sendo o grande mérito do 
ProJovem Urbano .

O compromisso do Governo Federal é fortale-
cer o ProJovem Urbano sob a gestão do Ministério da 
Educação, priorizando sua relação com os órgãos de 
juventude nos estados e municípios. 

Já no início de 2012 teremos a abertura de no-
vas turmas, desta feita sob a coordenação do MEC.

Técnicos do MEC e da Secretaria Nacional de 
Juventude estão debruçados sobre o detalhamento 
da nova fase do programa.

Estamos diante de uma marcha inexorável rumo 
ao progresso com o aproveitamento dessa força cha-
mada juventude , de forma a assegurar aos jovens das 
cidades o acesso ao direito universal à Educação , além 
de reforçar seu caráter de instrumento fundamental de 
consolidação da Política Nacional de Juventude.

Por isso eu saúdo aqui a incorporação do ProJo-
vem Urbano na estrutura do Ministério da Educação, 
com a participação da Secretaria Nacional de Juven-
tude em seu Comitê Gestor. 

Faz parte do meu sonho e sei que faz parte do 
sonho de todos aqui presentes, ver erguer-se uma so-
ciedade cada vez mais justa, solidária e fraterna, onde 
o resultado da riqueza produzida seja distribuído de 
forma mais equânime para todos os filhos deste país.

A idéia de que os jovens são alienados, disper-
sos, desinteressados não é apenas errada, ela é pre-
conceituosa.

Eles querem sim participar desse processo, mas 
muitas vezes as formas de participação presentes no 
Estado e na sociedade estão muito distantes da reali-
dade cotidiana dessas moças e rapazes. 

São dificuldades de toda sorte, que vão desde a 
falta de acesso à informática, até coisas elementares 
como o transporte, a alimentação, a prática esportiva, 
o acesso a eventos culturais e a um ensino de quali-
dade que lhes dê o mínimo de condições de competir 
de igual pra igual. 

Está na boca da juventude o apelo por uma vida 
melhor.

Eles priorizam de forma clara questões preocu-
pantes como a falta de segurança, a criminalidade, a 

chance do primeiro emprego; a falta de oportunidades; 
a qualidade do ensino; a degradação das escolas pú-
blicas; o acesso ao ensino médio e universitário.

Eles estão focados em questões pontuais como 
a miséria, a desigualdade social, a má distribuição de 
renda.

Eles estão atentos às denuncias de corrupção; à 
falta de consciência nas ações de alguns prefeitos, de 
governadores e em toda a estrutura política brasileira, 
nas suas diferentes instâncias.

Eles clamam por saúde.
Eles levantam bandeiras contra a discriminação, 

o racismo, os preconceitos.
Eles querem ser ouvidos! 
Eu faço aqui hoje esse registro breve sobre a 

transferência da coordenação do ProJovem Urbano 
para o MEC,e o faço com otimismo.

Estamos correndo contra o tempo! Foi apenas 
a partir de meados da década de 1990 que o jovem 
passou a ser encarado como uma categoria social, que 
necessita de políticas públicas específicas e diferentes, 
tanto das voltados à criança e ao adolescente, quanto 
daquelas feitas para o adulto. 

Porém, mesmo de maneira incipiente, o país está 
cada vez mais percebendo que seu futuro depende do 
investimento na juventude. 

E nós clamamos aqui por um lugar para a juven-
tude no plano nacional de desenvolvimento do Brasil.

Nossa Presidenta Dilma Rousseff recebeu em 
janeiro deste ano uma carta aberta subscrita pelas 
entidades, organizações do movimento juvenil bra-
sileiro e ativistas das políticas públicas de juventude. 
A mensagem foi acolhida com carinho e está na sua 
pauta de prioridades.

Por isso eu digo! Bem vindas sejam todas as 
iniciativas que integram educação e trabalho; a rees-
truturação do ensino médio; as ações que reduzam a 
mortalidade juvenil e sobretudo a utilização das opor-
tunidades que eventos como as Olimpíadas e a Copa 
do Mundo possam trazer para esse público, abrindo 
novas oportunidades de acesso ao mundo do trabalho. 

Tudo isso respeitando a rica diversidade da ju-
ventude brasileira e combatendo todas as formas de 
preconceito. 

Porque eles sonham igual o sonho por uma vida 
melhor do jovem da mais extrema cidade gaúcha não 
é diferente do jovem que mora na mais extrema cidade 
do Amapá ou, de Roraima como sustenta nosso colega 
, Senador Mozarildo Cavalcante ao citar o Monte Ca-
buraí como referência setentrional. Embora eu ainda 
fique com o meu Oiapoque...

Sr. Presidente, eu não sou mais jovem. Na ver-
dade estou, como se diz, na segunda etapa da vida. 
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Mas esses sonhos não envelheceram no meu coração 
e minha lembrança ainda é permeada de muitos senti-
mentos, atitudes e planos oriundos do meu tempo de 
estudante quando acreditava na força do jovem para 
mudar o destino, mudar as adversidades, romper as 
barreiras do medo, construir o futuro.

Desejo, portanto, muita luz sobre os gestores do 
MEC que assumem agora a responsabilidade com o 
PROJOVEM. E espero ansioso pelos frutos que serão 
gerados a partir dessa mudança.

Era este nosso registro.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Senador Geovani, queria pedir a V. Exª para 
assumir a presidência por um tempo, porque sou o 
próximo orador inscrito.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Assumirei com muita honra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do 
B – AM) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem, Se-
nadora Vanessa.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do 
B – AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Agra-
deço a V. Exª pela concessão. 

Meus companheiros e companheiras, Sena-
dores e Senadoras que aqui estão, apenas queria 
fazer um registro muito importante, Sr. Presidente. A 
Câmara dos Deputados ontem, a Comissão de Tra-
balho, Administração e Serviço Público aprovou, por 
unanimidade, um Projeto de Lei de nº 1.033/2003. 
Projeto de lei, Sr. Presidente, de minha autoria, que, 
na época, era Deputada Federal e, através do qual, 
concedem-se 30% sobre o salário da categoria a tí-
tulo de periculosidade.

Eu aqui me refiro aos vigilantes, trabalhadores 
em vigilância do Brasil. 

Um projeto de lei que tramita desde 2003, foi 
aprovado na Câmara dos Deputados, veio ao Senado, 
recebeu emenda, voltou para a Câmara, e agora passou 
pela Comissão de Mérito, seguindo para a Comissão 
de Constituição e Justiça, Sr. Presidente.

Tenho certeza absoluta de que, com a grande 
mobilização dos vigilantes do Brasil inteiro, com o apoio 
de vários Parlamentares, Senadores – aqui quero fazer 
homenagem a todos, nominando o Senador Paim, que 
também tem um projeto de lei que tramita e que trata 
do mesmo assunto. Tenho certeza e convicção de que 
esse projeto será aprovado na Câmara dos Deputa-
dos e, em breve, irá à sansão da Presidência da Re-
pública. Porque, repito: o projeto, Senador Mozarildo, 
prevê o pagamento de periculosidade para vigilantes, 

que têm exatamente essa como a maior característica 
de sua profissão.

Muito obrigada, Sr, Presidente, muito obrigada 
mesmo.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Gra-
zziotin, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Geovani Borges.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges.Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra ao próximo orador 
inscrito, Senador Mozarildo Cavalcanti.

V. Exª dispõe de 10 minutos, na forma regimental.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Geovani Borges, do nosso 
Estado do Amapá, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
há pouco menos de um ano – mais exatamente em 
agosto de 2010 –, o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, o IPEA, começou a divulgar, uma vez por 
mês, o Índice de Expectativas das Famílias brasileiras. 

Esse Índice, Sr. Presidente, também conhecido 
pela IEF, é calculado a partir de uma pesquisa realizada 
em 3.810 domicílios, distribuídos por mais de 200 Mu-
nicípios no País, em todas as Unidades da Federação. 

Na pesquisa, busca-se aferir a opinião da famí-
lia brasileira sobre cinco temas de grande relevância 
para a sua tranquilidade e o seu bem-estar: 1º – a ex-
pectativa sobre a situação econômica nacional; 2º – a 
percepção sobre a condição financeira passada e a 
expectativa sobre a condição futura; 3º – a expectativa 
sobre decisões de consumo; 4º– a expectativa sobre o 
endividamento e as condições de quitação de dívidas e 
contas atrasadas e 5º – a expectativa sobre o mercado 
de trabalho, especialmente nos quesitos segurança na 
ocupação e sentimento de melhora profissional futura.

Com base nas respostas dadas a esses cinco 
itens – consolidadas em uma escala de pontuação que 
vai de 0 a 100 –, as expectativas são classificadas em 
cinco grupos: de 0 a 20 pontos, grande pessimismo; de 
20 a 40 pontos, pessimismo; de 40 a 60 pontos, mo-
deração; de 60 a 80 pontos, otimismo; e de 80 a 100 
pontos, grande otimismo.

Pois bem. No último mês de maio, o índice mé-
dio, apurado em todo o território nacional, foi de 62,9 
pontos. Ou seja: pode-se afirmar, Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, que as famílias brasilei-
ras estão exibindo, em relação ao futuro, um otimismo 
moderado. 

Uma situação, por sinal, que é praticamente a 
mesma que se constatou em agosto de 2010, quan-
do foi divulgado o primeiro Índice de Expectativas das 
Famílias. Naquela oportunidade, Srs. Senadores, Srªs 
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Senadoras, o Índice de Expectativas das Famílias ficou 
na casa dos 62,8 pontos, resultado – repito – quase 
igual ao de maio de 2011.

De qualquer forma, há um pequeno detalhe sobre 
o qual vale a pena fazermos uma pequena reflexão: 
se considerarmos apenas os índices deste ano – isto 
é, aqueles de janeiro a maio de 2011 –, veremos que 
eles vêm caindo gradualmente, à medida que passam 
os meses. Uma queda não muito forte, é verdade, mas, 
mesmo assim perceptível. 

Se em janeiro deste ano, vejam bem, o índice mé-
dio do Brasil foi de 67,2 pontos, em fevereiro ele baixou 
para 65,3, permanecendo em março no mesmo pata-
mar. Em abril ele voltou a cair – para 63,8 – até bater 
em maio nos 62,9 pontos que mencionei anteriormente.

De modo, Sr. Presidente, que parece chegado 
o momento de discutirmos o que pode ser feito para 
que as famílias brasileiras retomem aquele clima de 
otimismo exibido alguns meses atrás, quando o IEF 
estava perto dos 70 pontos.

Todos sabemos, e isso vai ficando cada vez mais 
evidente, que o ânimo das pessoas costuma ser bas-
tante influenciado pelos rumos da economia e, mais 
particularmente, pelos investimentos governamentais, 
que se traduzem em benefício para a sociedade. Nada 
mais natural, portanto, que a discussão sobre esses 
dois importantíssimos temas seja feita no Legislativo, 
já que aqui se reúnem os representantes do povo e 
das Unidades da Federação. 

Mas essa discussão também precisa ser travada 
com muito cuidado e grande discernimento no âmbito 
do Executivo. Afinal, ninguém questiona que é naquele 
Poder que estão concentradas as grandes decisões 
sobre a política macroeconômica e sobre os investi-
mentos públicos do País.

Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria de trazer no-
vamente à baila um assunto que tem sido recorrente 
em meus pronunciamentos, tanto por sua relevância 
como por sua urgência. Refiro-me à necessidade de 
se reduzirem drasticamente as desigualdades regio-
nais ainda observadas, infelizmente, em nosso País.

Estou absolutamente convencido, Srªs Senado-
ras e Srs. Senadores, de que se as políticas governa-
mentais estiverem sempre atentas ao inciso III do art. 
3º de nossa Constituição – aquele inciso que elege 
como um dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil a redução das desigualdades so-
ciais e regionais –, os reflexos serão imediatos. E se 
farão sentir, inclusive, no Índice de Expectativas das 
Famílias calculado pelo Ipea.

Tomemos como exemplo a região Norte, na qual 
se situa o meu Estado de Roraima. O povo do Norte, 
além de extremamente trabalhador, Senador Geovani, 

V. Exª que é de um Estado do Norte também, o nosso 
querido Amapá, sabe manter o otimismo e a alegria 
de viver. No mês de maio, o Índice de Expectativas das 
Famílias da região Norte só foi menor que o da região 
Centro-Oeste, onde se situam a Capital Federal e Es-
tados desenvolvidos, como Goiás e Mato Grosso. No 
entanto, a expectativa da região Norte ficou acima da 
das regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Ficou acima até 
da média brasileira. Então, o povo do Norte, apesar 
de tudo, é muito otimista e encara a vida com muita 
benevolência, eu diria.

Mas até quando será possível manter esse oti-
mismo, Senador Geovani, se a nossa região Norte, 
que abriga 8% da população brasileira, tem um Pro-
duto Interno Bruto que representa apenas 5% da ri-
queza nacional?

São números que já destaquei aqui, em outras 
oportunidades, e que expressam uma realidade cruel. 
Números que mostram que, se a região Norte, em 
relação ao País, tem uma participação percentual pe-
quena, em termos populacionais, essa participação é 
ainda menor do que em termos econômicos.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, renovo aqui meu apelo à Presidente Dilma Rous-
seff – que tem demonstrado uma preocupação muito 
grande com a redução da miséria e das desigualdades 
sociais – no sentido de que atue decisivamente, com a 
firmeza que lhe é característica e com a urgência que 
se faz necessária, no sentido de eliminar as enormes 
diferenças entre as regiões mais ricas e as regiões 
mais pobres do País.

E aqui cabe muito bem aquele trecho de uma mú-
sica que diz que, se não houver realmente investimen-
tos, Senador Geovani, cabe bem, porque as regiões 
ricas vão ficar cada vez mais ricas e as pobres vão ficar 
cada vez mais pobres. Há um descompasso enorme.

Hoje, inclusive, discutíamos na Comissão de Rela-
ções Exteriores que toda vez em que vamos sabatinar, 
vamos ouvir a explanação de um ministro, candidato 
a embaixador, vem sempre um relatório dizendo que 
o Brasil tem superávit comercial em relação principal-
mente a nossos vizinhos – Venezuela, Guianas, Co-
lômbia, Bolívia. Mas esse superávit é feito onde? Nos 
Estados do Sul e do Sudeste, Senador Geovani. Não 
é no seu Estado do Amapá, não é no meu Estado de 
Roraima, não é sequer no Estado do Amazonas, que 
tem um polo industrial pujante. Por quê? Porque falta, 
de fato, uma política de governo, uma política do Go-
verno Federal que esteja voltada, de fato, para cum-
prir a Constituição no que tange à eliminação dessas 
desigualdades regionais.

Portanto, eu aqui reitero, não só por uma impo-
sição constitucional: é preciso, sim, que se mude esse 
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perfil de um Brasil cada vez mais desigual, embora 
ainda reine o otimismo dos habitantes da região Norte. 

Este, seguramente, será um dos maiores feitos 
que a Presidente pode fazer e pode deixar como seu 
legado: justamente trabalhar firmemente para a elimi-
nação das desigualdades regionais. Por sinal, a Presi-
dente já sinalizou claramente que tem esse interesse. 
Tanto é que lançou em Manaus, no Amazonas, o Plano 
Nacional de Combate ao Câncer de Mama; esteve em 
Rondônia há poucos dias inaugurando uma etapa das 
hidrelétricas que estão sendo construídas lá.

Sempre digo que, se investirmos pouco, relativa-
mente pouco, na região Norte, nós teremos um grande 
avanço, já que nessas regiões, como já deixei claro no 
meu pronunciamento, há uma menor densidade popu-
lacional. Então, com pouco investimento se pode fazer 
muito, enquanto que em regiões desenvolvidas é pre-
ciso investir muito para se ter um resultado pequeno, 
no que tange à percepção da população.

Então, Senador Geovani, eu quero aqui concluir 
dizendo que confio na Presidente Dilma Rousseff e 
apelo a Sua Excelência que realmente olhe para as 
regiões mais pobres e cumpra o que está na Cons-
tituição, que diz que um dos deveres da República é 
eliminar as desigualdades regionais. Não posso, como 
um homem que nasceu em Roraima, Senador eleito 
pelo meu Estado já pela segunda vez, já fui Deputado 
Federal, continuar convivendo com o aprofundamento 
dessas desigualdades. Não tem havido melhora, por-
que se a região Norte melhora um pouco as outras 
regiões ricas melhoram várias vezes mais. Se não 
invertermos essa equação, vamos ter cada vez mais 
um País desigual.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/

PMDB – AP) – Quero parabenizar o Senador Mozaril-
do Cavalcanti, do Estado de Roraima, pelo brilhante 
pronunciamento proferido nesta tarde.

Concedo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço 
para uma comunicação inadiável. V. Exª dispõe de 5 
minutos.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores.

A minha comunicação, Sr. Presidente, tem a ver 
com a conclusão dos trabalhos que encerramos ontem 
na Comissão de Reforma Administrativa, uma comis-
são que teve como presidente o eminente Senador 
Eduardo Suplicy, como membros o Senador Vital do 
Rêgo, o Senador Cícero Lucena e o Senador Benedito 
de Lira. Foram quatro meses de muito trabalho, foram 
muitas audiências públicas, um profundo trabalho de 

pesquisa, mergulhando na estrutura do Senado da Re-
pública, para que pudéssemos concluir esse trabalho.

Nós contamos com o concurso da Fundação Ge-
túlio Vargas que, em bom tempo, foi contratada pelo 
Presidente Sarney para que pudéssemos – à luz da 
sua reputação, da sua experiência, não apenas com 
organizações públicas, mas também com organizações 
privadas – incorporar novos métodos, novas ferramen-
tas, para ampliar ainda mais a democracia, ampliar 
ainda mais a transparência, o compartilhamento das 
responsabilidades no Senado da República.

Na condição de relator desta Comissão, eu posso 
sinalizar e manifestar que, como conceito e como prin-
cípio básico de vida, considero que o ótimo às vezes 
é inimigo do bom, ou quase sempre. Porque, quando 
você foca no ótimo e deixa de observar como alter-
nativa o bom, você, na verdade, acaba trabalhando 
pela radicalização e acaba trabalhando para que tudo 
continue como está.

E, muito mais do que marcar posição, do que 
nós de fato precisamos e o que desejamos, a meu 
juízo, é que possamos, de fato, implementar algumas 
reformas na nossa estrutura organizacional, de modo 
que nós possamos dotar a Casa dessas ferramentas 
e desses métodos.

Portanto, anunciamos aqui o encerramento da 
conclusão e anunciamos, com alegria, alguns pontos 
que foram consenso no conjunto desta Comissão, por-
que alcançamos a votação por unanimidade. De fato, 
isso abre um caminho muito mais robusto para que, 
na Comissão de Constituição e Justiça – e, quem sabe 
no Plenário –, com o debate ampliado, nós possamos 
consolidar esses avanços que foram assegurados ao 
longo desses quatro meses. 

Destaco a redução, por exemplo, de 2.072 funções 
comissionadas para 1.129 funções comissionadas, o 
que estará assegurando ao Senado da República uma 
economia da ordem de R$28 milhões por ano em seu 
orçamento. Também a redução dos cargos comissiona-
dos: uma redução de 1.538 cargos para 1.220 cargos, 
uma economia da ordem de R$62 milhões por ano. Da 
mesma forma, o enxugamento das atuais 38 secretarias 
para seis secretarias, fundindo secretarias, horizonta-
lizando, Senador Aloysio, o nosso organograma, para 
que nós pudéssemos evitar superposições de função, 
o que é uma tradição aqui nesta Casa. Além disso, in-
corporarmos em nosso relatório, no novo regulamento, 
que será apreciado pela CCJ, a obrigação do cumpri-
mento do teto constitucional, porque isso também irá 
se traduzir em uma economia muito grande.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– As estimativas são de que, pelo menos R$60 milhões, 
nós economizaremos no orçamento desta Casa, para 
que nós, que somos legisladores, que fazemos as leis, 
possamos dar exemplo. Não fazia sentido continuar o 
Senado da República desobedecendo ao teto consti-
tucional, independente das determinações que foram 
manifestadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Mi-
nistério Público Federal e, mais recentemente, esta se-
mana, por um acórdão do Tribunal de Contas da União.

Também incorporamos à nossa rotina a existên-
cia do Conselho de Administração, que, composto por 
12 membros, estará mensalmente se reunindo para 
avaliação sistemática e permanente das diretrizes da 
gestão maior do nosso Senado. Isso, na prática, sig-
nifica dizer que estamos sinalizando para a unificação 
da unidade de gestão de todo o complexo que compõe 
o Senado Federal.

Além disso, mudamos também, entre outros os 
avanços, a indicação do diretor-geral do Senado, que 
passa a ser sabatinado na Comissão de Constituição 
e Justiça, precisa ter o seu nome aprovado pelo Ple-
nário do Senado e, uma vez por ano, tem que prestar 
contas, na Comissão de Fiscalização e Controle, dos 
seus atos no Senado da República. Somos uma or-
ganização, Senador Suplicy, que custa ao contribuinte 
brasileiro aproximadamente R$3,3 bilhões por ano. 

Conseguimos ainda confirmar nesse relatório que, 
quem quer que seja o diretor, só poderá ficar em até, 
no máximo, quatro anos, dois mandatos de dois anos, 
para que nós possamos fazer o rodízio...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Assim podemos oxigenar, porque nós sabemos que 
a continuidade por longo tempo gera aquilo que os en-
genheiros chamam de fadiga de material. 

Então, comunico à Casa que concluímos, Sr. 
Presidente, na Subcomissão de Reforma Administra-
tiva. E, agora, vamos continuar debatendo na CCJ e, 
posteriormente, no Plenário da Casa, mas acho que 
esta Casa começa, sim, a dar uma reposta a deman-
das que todos nós que chegamos agora aqui ouvimos 
na rua: que, quando chegássemos aqui, pudéssemos 
olhar para o nosso umbigo e cortar a nossa carne, 
para que nós pudéssemos ampliar a nossa reputação 
e a nossa credibilidade junto ao contribuinte brasileiro.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Fer-
raço, o Sr. Geovani Borges deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra neste instante, por permuta 
com a Senadora Marta Suplicy, ao Senador Eduardo 
Suplicy como orador inscrito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Mozarildo Cavalcanti, em primeiro 
lugar, quero cumprimentar o Senador Ricardo Ferraço, 
Relator da Subcomissão de Reforma Administrativa, 
pelo seu empenho e dedicação. Ao longo dos últimos 
quatro meses, ele resolveu estudar em profundidade 
a complexidade da estrutura administrativa do Sena-
do Federal e conseguiu fazer com que nós, os demais 
membros da Comissão de Reforma Administrativa, e 
eu os cumprimento a todos – Senadores Cícero Luce-
na, 1º Secretário da Casa, Benedito de Lira e Vital do 
Rêgo –, pudéssemos contribuir com ideias e sugestões. 

O Senador Ricardo Ferraço acatou nada menos 
do que vinte proposições de emendas e ontem, por 
volta das 22 horas e 30 minutos, conseguimos concluir 
e aprovar por consenso esse relatório que agora será 
examinado pela Comissão de Constituição e Justiça 
e, em seguida, pelo Senado Federal. 

Senador Ricardo Ferraço, meus cumprimentos 
a V. Exª e a todos os membros da Comissão. Quere-
mos encontrar hoje o Senador Eunício Oliveira para, 
se possível, entregar em mãos o seu parecer, que foi 
votado por consenso por toda a Comissão. Parabéns 
a V. Exª e a todos os membros.

Gostaria, Sr. Presidente, de aqui saudar um dos 
eventos de maior importância na área cultural do Brasil 
hoje, a Flip – Feira de Literatura Internacional de Paraty, 
que se desenvolve desde ontem, com uma programa-
ção muito especial que tem tido enorme repercussão 
nos meios literários, culturais de todo o Brasil. 

E ontem, em especial, houve a abertura, com a 
conferência sobre Oswald de Andrade: Devoração e 
Mobilidade, pelo professor Antonio Candido de Mello 
e Souza e como debatedor o seu discípulo José Mi-
guel Wisnik.

Peço a transcrição do programa inteiro da Flip. A 
Feira vai até domingo e ira encerrar com a peça Ma-
cumba Antropófaga, do Teatro Oficina Uzyna Uzona, 
que vai justamente lembrar a contribuição de Oswald 
de Andrade. 

Mas eu queria aqui registrar a belíssima e como-
vente entrevista de Antonio Candido de Mello e Souza, 
que nasceu em 1918 e ingressou na recém-fundada 
Universidade de São Paulo em 1937, simultaneamen-
te nos cursos de Ciências Sociais e Direito, mas não 
colou grau neste último. Nos anos de estudos univer-
sitários, conheceu Gilda de Moraes Rocha, posterior-
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mente chamada Gilda de Mello e Souza, com quem 
se casou, a sobrinha de Mário de Andrade.

Em 1942, ingressou no corpo docente da USP, 
onde se aposentou em 1978. Em 1943, iniciou sua 
carreira de crítico literário no então jornal Folha da 
Manhã, atual Folha de S.Paulo, atividade que desem-
penhou por 24 anos. É professor-emérito da USP e da 
UNESP e doutor honoris causa da Unicamp. É autor 
de trabalhos clássicos e basilares para se entender o 
funcionamento da sociedade e da literatura brasileiras, 
tais como Formação da Literatura Brasileira e Litera-
tura e Sociedade.

Crítico atuante não só na vida literária como 
também na política, foi um dos fundadores – e eu tive 
a honra de estar ao seu lado – do Partido dos Traba-
lhadores, em 1980.

Sua obra, respeitada até mesmo pelos que dis-
cordam de suas análises, constitui-se como um marco 
para a compreensão não somente da literatura, mas do 
próprio pensamento brasileiro. Possuidor de uma leitu-
ra dotada de extrema sensibilidade e de uma argúcia, 
foi capaz de identificar, entre a multidão de produções 
literárias, aquelas que se tornaram fundamentais para 
a cultura brasileira como nos casos de Clarice Lispec-
tor, José Lins do Rego, Guimarães Rosa, entre outros. 

Ele contou um episódio tão interessante ontem 
em sua entrevista ao mencionar que havia recebido 
um livro para ler de pessoa que ele não conhecia: 
“Clarice Lispector? Mas que nome é esse? Lispector!” 
Para depois vir a conhecer que era uma das maiores 
promessas e realidades da literatura brasileira.

Também formou várias gerações de críticos lite-
rários e professores – como Roberto Schwarz, José 
Miguel Wisnik, Walnice Nogueira Galvão – que ainda 
hoje aplicam em seus estudos as lições aprendidas 
com o mestre.

Ele inaugurou uma crítica sociológica moderna 
no Brasil; suas análises sabem dar prioridade ao texto, 
iluminando-o em suas múltiplas faces, sem submetê-lo 
a ideologias prévias ou reduzi-lo a teorias e contextos. 
Trata-se da maior figura da crítica e da pesquisa em 
literatura dos séculos XX e XXI no Brasil.

Ontem, antes de proferir a sua conferência sobre 
Oswald de Andrade, na Feira Literária Internacional 
de Paraty, concedeu uma saborosa entrevista coletiva 
à imprensa, cumprindo com desenvoltura o papel de 
entrevistado e professor. Ele só não quis falar sobre 
política brasileira atual, afirmando que “não me provo-
que, eu sou Candido mas não cedo a provocações”, 
nem sobre literatura contemporânea, pois disse que 
não está atualizado. Sobre os demais temas foi possí-
vel relembrar a erudição, a sensibilidade e a precisão 

conceitual do querido mestre e amigo. Um homem de 
92 para 93 anos, que vive, sente e pensa o seu tempo.

Quando li essa entrevista ontem publicada pela 
Globo.com, fiquei tão comovido – até mostrei ao Sena-
dor Pedro Simon – e gostaria aqui de dizer alguns dos 
principais momentos da entrevista, Senador Mozarildo 
Cavalcanti. Tenho a certeza de que todos os Senado-
res e os que ouvem a TV Senado e a Rádio Senado 
vão também ficar comovidos. Permita-me, Senador 
Mozarildo, avançar um pouco.

Sobre o convite da Flip... Aliás, eu falei agora 
mesmo com o Diretor da Flip, Mauro Munhoz, que me 
disse que há cinco anos vinha convidando Oswald de 
Andrade ou Antonio Candido de Mello e Souza e, infe-
lizmente, sempre por algumas razões – sua esposa não 
estava bem de saúde e, infelizmente, veio a falecer –, 
ele não pôde vir. Depois, era a dificuldade de transporte 
na sua idade e tudo. Mas eis que, pelo carinho que ele 
tem para com a filha de Oswald de Andrade, Antonieta 
Marília Oswald de Andrade, ele resolveu dessa vez ir. 
E veja que presente ele nos deu, prezado Presidente 
Mozarildo Cavalcanti. 

Sou muito idoso, daqui a uns dias faço 93 
anos. Considero minha vida intelectual com-
pletamente encerrada. Sou um sobrevivente. 
Não dou entrevista, não dou curso, não publico 
mais nada. Mas eu fui muito amigo do Oswald 
de Andrade, e me dei conta de que provavel-
mente eu sou o último amigo vivo dele. Não 
sou da geração dele, sou 30 anos mais moço, 
quase. Achei que era uma espécie de obriga-
ção contar como eu e minha geração víamos 
aquela personalidade vulcânica do Oswald de 
Andrade. Combinei com José Miguel Wisnik, 
meu aluno, meu grande amigo, que falará sobre 
como a geração dele viu Oswald. Só faltou uma 
pessoa da geração do Oswald de Andrade. Vim 
para dar o meu testemunho. Porque só quem 
conheceu Oswald de Andrade pessoalmente 
pode testemunhar sobre a personalidade ra-
ríssima que ele era. 

Sobre a filosofia de Oswald de Andrade, disse 
Antonio Candido: 

Era um homem que tinha traços de gênio. 
Ele não lia muito, mas o que ele pegava era 
extraordinário. Há pessoas assim. Ele pegava. 
Eu vi um exemplar do Oswaldo (Candido alter-
nou “Oswald” e “Oswaldo” durante a conversa) 
de um livro difícil de filosofia, que é “O ser e o 
nada”, do Sartre. Estava anotado, mas havia 
páginas ainda fechadas. Ele pegava, pulava, 
depois voltava, mas sabia falar perfeitamente 
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sobre “O ser e o nada”. “A marcha das utopias” 
e “A crise da filosofia Messiânica” eu acho 
livros muito interessantes. Oswald é um pre-
cursor. Sobre o papel da mulher, por exemplo. 
A visão que ele tem eu acho extraordinária. A 
ligação que ele faz da visão masculinha com 
a propriedade privada. A mulher é fonte de 
vida, a mulher dá a vida, e não tem o senso 
de posse que o homem tem. Para o homem, 
tudo é dele: minha mulher, meu filho, minha 
casa, meu automóvel. A mulher é muito mais 
do nosso. Então ele dizia que a sociedade fu-
tura só será uma sociedade igualitária quando 
a mulher tiver predominância. Nós estamos 
caminhando para isso. Uma das coisas mais 
positivas do nosso tempo é a presença da 
mulher. Isso Oswaldo viu perfeitamente. Essa 
visão dele é muito bonita. 

Ele era muito inteligente. Fulgurante. Uma 
vez ele queria fazer um concurso de filosofia. 
Eu disse: “não faça isso Oswaldo, você não 
é filósofo”. Ele: “por que não? Sou brasileiro, 
vacinado, maior de 21 anos, posso fazer”. Eu 
falei: “esse negócio de existencialismo, feno-
menologia hoje em dia tem uma terminologia 
muito complicada que você não domina.

Certamente irá para a banca o professor 
Fulano de Tal, que te pega com uma pergunta 
complicada e você não sabe responder’. ‘Então 
faça uma pergunta para mim’ [disse Oswald]. 
[Então] disse [Antonio Candido]: ‘não sei, não 
sou filósofo’, e ele: ‘inventa, inventa uma com-
plicada’. Eu fiz então uma pergunta bem per-
nóstica, do tipo que poderiam fazer no exame: 
‘Senhor candidato, diga-me vossa senhoria 
qual é a empostação hodierna da problemática 
ontológica’. Ele respondeu assim: ‘Está vossa 
excelência muito atrasado. Na nossa era de 
devoração universal a problemática não é on-
tológica, é odontológica’. Isso ele fazia assim 
na hora. Era genial.

BRIGA E RECONCILIAÇÃO. Tínhamos 
boas relações depois escrevi uns artigos so-
bre ele que ele não gostou e ele desceu a 
lenha em mim – ele era terrível, me chamou 
de mineiro malandro –, mas depois eu vi que 
tinha sido um pouco injusto nos artigos e fiz 

um ensaio maior (embora eu sempre tenha 
mantido a crítica severa que fiz sobre a última 
parte da obra dele. Acho que o comunismo fez 
muito mal para o Oswald de Andrade, ele quis 
fazer literatura política participante. Não era o 
gênero dele.)

Senador Lindbergh Farias, veja, então, o que disse 
Antonio Candido sobre Oswald de Andrade:

Ele gostou do ensaio, e aí ficamos ami-
gos, mas muito amigos mesmo. Ele gostava 
muito de mim, e eu gostava muito dele. Como 
os senhores sabem, uma das coisas mais im-
portantes na vida é a gente ter certeza que a 
pessoa gosta da gente, [Presidente Mozaril-
do]. Saber que uma pessoa gosta realmente 
da gente é muito reconfortante. Ele tinha uma 
coisa extraordinária: não tinha rancor.

Estou completamente fora do mundo li-
terário. Inclusive doei grande parte da minha 
biblioteca. Não sei nem quais são os autores 
atuais. Eu saio perdendo, evidentemente. Mas 
há cerca de vinte anos não leio coisa nova 
nenhuma nem do Brasil nem do estrangeiro. 
Eu leio coisas do passado, sobretudo. Autores 
como Dostoievski, Tolstói, Proust, Machado de 
Assis, Eça de Queirós. Não quer dizer que os 
atuais não sejam do mesmo nível. Só que eu 
não os conheço.

Senador Mozarildo Cavalcanti, eu gostaria de ler 
tudo, mas eu tenho que respeitar. Portanto, solicito, res-
peitando o Regimento Interno, que possa ser transcrito 
o restante dessa belíssima e comovente entrevista de 
Antonio Candido. 

Quero cumprimentar esse extraordinário brasilei-
ro, bem como os dirigentes da Feira de Literatura Inter-
nacional de Parati, por terem promovido esse evento 
e tantos outros que serão assistidos por milhares de 
pessoas, que agora frequentam aquela bela cidade 
portuária e histórica do Rio de Janeiro.

Muito obrigado.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra neste instante, pela Lide-
rança do PT, à Senadora Ana Rita.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela Lideran-
ça do PT. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, participantes aqui do plenário, 
primeiramente, quero agradecer ao Senador Hum-
berto Costa, que me concedeu este tempo para que 
eu pudesse também manifestar-me na tarde de hoje, 
e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo, porque hoje é o 
seu aniversário. Quero desejar muita saúde e força a 
ele, que é o nosso Líder. Precisamos dele muito bem. 
Então, quero desejar muita saúde, muita força e muita 
paz a ele e toda a sua família. 

Na verdade, quero aqui, nesta tarde de hoje, 
saudar as trabalhadoras e os trabalhadores de todo o 
País, em especial as trabalhadoras e os trabalhadores 
capixabas, que ontem, 6 de julho, encontravam-se mo-
bilizados em todo o Brasil e também no meu Estado, 
para defender um novo modelo de desenvolvimento 
em que todos conquistem ganhos reais com o cresci-
mento brasileiro. A luta da classe trabalhadora é justa 
e, com certeza, tem o meu apoio.

Somam-se à luta da Central Única dos Trabalha-
dores parceiros combativos, como o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Movimento dos Pe-
quenos Agricultores, a Marcha Mundial de Mulheres e 
a Central de Movimentos Populares.

Quero dizer que esse é mais um momento históri-
co que fortalece a unidade de ação e a luta por direitos 
das trabalhadoras e dos trabalhadores de nosso País. 

Aproveito também a ocasião para destacar que 
a CUT do Espírito Santo lançou ontem, pela manhã, 
dentro do Dia de Mobilizações em meu Estado, a cam-
panha pelo Piso Salarial Estadual superior ao valor do 
salário mínimo nacional. 

No Espírito Santo, a Central caminha com qua-
tro eixos de luta: o Piso Salarial Estadual, a defesa do 
meio ambiente, o fortalecimento do Pronaf estadual 
e a busca de alternativas para a mobilidade urbana. 

A CUT estadual entende que o Espírito Santo tem 
condições de ter um piso salarial estadual diferenciado. 
A CUT já apresentou a proposta ao Governo do Estado, 
que prometeu encaminhar estudos sobre o assunto.

Entre as principais reivindicações da classe tra-
balhadora brasileira, também estão: aumentos reais 
de salário neste segundo semestre; menos impostos 
para quem vive apenas do salário ou da aposentadoria; 
garantia de todos os direitos trabalhistas para quem é 
terceirizado; fim do fator previdenciário, que corroi as 
aposentadorias e pensões da Previdência Social; me-
lhores aumentos para todas as aposentadorias; traba-
lho decente para todos e todas; financiamento público 

de campanha; reforma agrária e apoio aos pequenos 
produtores agrícolas; redução da jornada de trabalho 
para 40 horas semanais, sem redução de salário; fim da 
violência na área rural e nas florestas; fim do imposto 
sindical e liberdade para os trabalhadores decidirem 
como e quando financiar seu sindicato.

E, por fim, que seja garantida a aplicação de 10% 
do Produto Interno Bruto em educação pública.

A CUT e os movimentos sociais querem que o 
Governo Federal mude o projeto do novo Plano Na-
cional de Educação, o PNE. O projeto tramita, atual-
mente, na Câmara Federal e prevê investimento de 
7% do PIB a partir de agora. Os 10%, como querem 
os trabalhadores e as trabalhadoras, só seriam inves-
tidos depois de 2020.

Como integrante da Comissão de Educação e 
Cultura do Senado, adianto que vou esforçar-me – e 
já estou me esforçando ao máximo – para que con-
sigamos atingir um percentual mais elevado do que 
o previsto na proposta em tramitação no Congresso.

As trabalhadoras e os trabalhadores lutam para 
que o percentual de aplicação do PIB na educação 
pública seja aumentado para 10%, para que ocorra 
melhoria nas escolas, investimento maior na forma-
ção de professores, melhores salários e melhoria, é 
claro, na qualidade do ensino público em nosso País.

Aproveito para informar que, na tarde do dia de 
ontem, representantes de várias entidades ligadas à 
educação e à CUT conversaram com os Parlamentares 
federais do Partido dos Trabalhadores sobre essa pauta.

Lembro que a luta por uma educação pública de 
qualidade não é apenas dos trabalhadores e das tra-
balhadoras, mas também de mães, de pais e de uma 
grande parcela da população brasileira que entende 
que a ampliação do investimento é a única forma de 
elevarmos a qualidade do ensino oferecido...

(Interrupção do som.)

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Fora do mi-
crofone.) – Mais um minuto, Sr. Presidente! Já estou 
quase concluindo: é a única forma de elevarmos a 
qualidade do ensino oferecido para as nossas crian-
ças, jovens e adultos.

Quero aqui, então, parabenizar a CUT Nacional e 
a CUT do Espírito Santo pelas mobilizações de ontem 
e por organizar a classe trabalhadora. Parabéns à CUT 
pela luta em defesa da educação pública de qualidade! 

Desejo sucesso nas mobilizações e reforço o 
meu integral apoio à classe trabalhadora.

Era o que eu tinha para dizer no momento, Sr. 
Presidente.

Muito obrigada.
Um abraço a todos!
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra neste instante, como ora-
dor inscrito por permuta com a Senadora Marinor, ao 
Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nobres Colegas, antes de 
mais nada, quero aproveitar o momento e estender os 
cumprimentos a um ilustre catarinense que está aqui, 
na tribuna de honra, o Desembargador Marco Aurélio 
Buzzi, escolhido pelos membros do STJ como um dos 
indicados para ser Ministro daquele Tribunal. Para a 
alegria de nós catarinenses, ele foi o primeiro da lista, 
também já homologada pela Presidenta da República. 
E, na próxima semana, a CCJ deve analisá-lo, como 
também este Plenário.

Aproveito este momento, já que S. Exª se encon-
tra na tribuna de honra, para fazer uma saudação, os 
nossos cumprimentos e desejar que, com certeza, S. 
Exª seja empossado como Ministro do nosso STJ. E 
que todo êxito de V. Exª seja o êxito da Justiça brasi-
leira, não só catarinense.

Sr. Presidente, nobres Colegas, quero, neste 
momento, fazer algumas reflexões sobre o que houve 
ontem, na audiência pública da Comissão de Assun-
tos Econômicos, sobre o movimento de custo Brasil, 
movimento do pessoal da indústria sobre o tema da 
desindustrialização do Brasil. E vou trazer alguns co-
mentários sobre isso.

O cenário econômico nacional exibe hoje uma 
pujança vista em poucos momentos de nossa história, 
de crescimento exponencial e de um vasto leque de 
oportunidades para o futuro.

Mas, se as medidas corretas não forem tomadas 
nesse cenário, o Brasil pode experimentar um apro-
fundamento no processo de desindustrialização com 
consequências nefastas para a sociedade.

Em audiência pública realizada ontem, na Co-
missão de Assuntos Econômicos desta Casa, o tema 
foi debatido por representantes da indústria brasileira 
de variados segmentos, que demonstraram sua preo-
cupação diante do quadro.

Esse processo não é novo, nem exclusivo do Bra-
sil. Teve início nos anos 1980, mas, na década atual, 
com a valorização do real frente a outras moedas e a 
participação crescente da China no mercado interna-
cional, intensificou-se.

O modelo macroeconômico brasileiro tem con-
duzido a uma perigosa primarização da economia: 
somos exportadores de commodities e importadores 
de bens de valor agregado.

Dados da CNI mostram que a participação da in-
dústria no PIB brasileiro caiu de 35,9%, em 1984, para 

15,8% no ano passado; uma queda extraordinária, de 
35% para 15% em apenas 24 anos. O setor que foi 
responsável por 30% de todos os postos de trabalho 
no País, em 1985, hoje emprega apenas 17% do con-
tingente de trabalhadores – vejam bem como o setor, 
nesses anos, desceu no nível também de empregabili-
dade. Claro que essa redução é consequência também 
do incremento de outros setores, como o de serviços 
e o de informática. Isso nós notamos muito fortemen-
te: os bancos se automatizaram. Mesmo se crescesse 
o número de bancos no Brasil inteiro, a mão de obra 
não tem crescido na mesma proporção em função da 
automatização, e os setores da indústria têm sofrido 
com isso, principalmente o setor têxtil, o de confecções, 
que usa muita mão de obra, com intensidade, e esse 
tem sofrido consequências em relação a isso.

Os números da balança comercial são contun-
dentes: de 2001 a 2011, a participação dos produtos 
primários nas exportações brasileiras cresceu de 26% 
para 48%. Vejam bem, de 2001 a 2011, os produtos 
das commodities no campo primário cresceram de 
26% para 40%, enquanto que a de bens manufatura-
dos caiu na mesma proporção, chegando, hoje, a 36%, 
conforme dados do Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior. 

No entanto, o cálculo da Associação de Comércio 
Exterior do Brasil, publicado no jornal Valor Econômi-
co, é diferente. Em sua classificação, Sr. Presidente, 
nobres colegas, as commodities representaram 71% 
do valor total exportado pelo Brasil no acumulado de 
janeiro a maio deste ano. Isso porque são considera-
das commodities também as classificadas como se-
mimanufaturados e as que, em razão de incorporarem 
alguma industrialização, estão enquadradas nas esta-
tísticas oficiais como manufaturados. Podemos citar o 
açúcar refinado, combustíveis, café solúvel, alumínio 
em barras, entre outros. 

Outra informação da balança nos provoca um 
alerta, relativo à classificação dos setores industriais 
exportadores por intensidade tecnológica: 41% são de 
baixa tecnologia – 41% de baixa tecnologia – e ape-
nas 7,3%, de alta tecnologia. Os números denotam, 
Sr. Presidente, nobres colegas, a necessidade de in-
vestimentos pesados em inovação tecnológica. Daí a 
importância da inovação, para que possamos agregar 
mais valores, principalmente no campo científico, e 
assim por diante.

De acordo com a Associação Brasileira da Indús-
tria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) – ele falou 
ontem, na audiência pública da Comissão de Econo-
mia –, o déficit da balança comercial acumulado pelo 
setor de máquinas e equipamentos, de 2004 a 2011, 
permitiu a criação de 191 mil empregos no exterior, 
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que poderiam ter sido gerados no País, se nós tivés-
semos crescido no campo tecnológico também na 
mesma proporção. 

Na origem do problema, estão questões funda-
mentais, basilares, que têm sido discutidas à exaustão 
nesta tribuna e das quais já tratei inúmeras vezes: são 
os baixos percentuais de investimento público, espe-
cialmente em infraestrutura; a elevada carga tributária 
e as altas taxas de juros. Então, são três fatores pri-
mordiais: baixo investimento em infraestrutura, uma 
carga tributária que assusta – de certo modo, assusta 
mesmo – e o custo disso. Quer dizer, a nossa taxa de 
juros todo dia é comentada aqui. Então, esses três fa-
tores são fundamentais para fazer com que se desa-
queça a industrialização. 

Esses fatores compõem o malfadado custo Bra-
sil, que aniquila nossa competitividade internacional. A 
título de exemplo, o custo da energia elétrica no Brasil 
teve aumento de 519% nos últimos 17 anos – e eu sei 
que começa um movimento já da renovação das con-
cessões das geradoras de energia, que precisamos 
questionar muito.

Nossa poupança interna ainda é baixa, 21,9% do 
PIB, e devemos alcançar, no mínimo, 25%, enquanto 
os índices de investimento deveriam se situar no pa-
tamar de 40%. Se nós pudéssemos partir dos nossos 
21,9% para 25%, teríamos alguma coisa a mais no 
campo do investimento. E isso, sem dúvida alguma, 
ajudaria muito.

Medidas pontuais podem ser tomadas para re-
verter o processo em curto prazo. Entre elas, a deso-
neração tributária sobre investimentos e sobre a folha 
de pagamento, que muito se martela – sobre investi-
mentos e sobre a folha de pagamento –, especialmente 
nos setores de intensiva demanda de mão de obra. É 
essencial garantir crédito para investimentos de lon-
go prazo com taxas de juros compatíveis, sem dúvida 
alguma. Os Ministérios da Fazenda e do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior podem atuar em 
estratégias de defesa comercial, criando salvaguardas 
para nossa indústria.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Já parto para o encerramento, Sr. Presidente.

Mas quero destacar, no entanto, que precisamos 
pensar em mudanças de longo prazo. O Brasil neces-
sita de alterações tributárias amplas, com implantação 
gradual, que poderão dar um novo rumo à nossa eco-
nomia. Como venho repetindo à exaustão, é preciso 
reduzir, simplificar e distribuir. Este tripé é fundamental: 
reduzir, simplificar e distribuir.

Somente com essas medidas promoveremos 
investimento público eficiente, de forma descentrali-
zada, que nos garantirá infraestrutura indispensável 
ao crescimento. Teremos uma real desoneração fiscal 
para todos os setores da economia, impulsionando o 
desenvolvimento e o espírito empreendedor brasileiro. 
Vale ressaltar que esses avanços beneficiam igualmen-
te o agronegócio brasileiro, que não pode ter seu valor 
diminuído, bem como o setor de comércio e serviços, 
num ciclo virtuoso de crescimento sólido, sem amea-
ças inflacionárias.

Ouvi de um renomado economista, ao analisar 
o cenário mundial, que o Brasil é a bola da vez, que 
teremos alguns anos de crescimento econômico pela 
frente. No entanto, a diferença entre crescer e cres-
cer muito dependerá das escolhas que fizermos hoje.

Por isso, concluo, dizendo, Sr. Presidente, que 
essas são análises para as quais precisamos estar 
prevenidos. Temos que meditar, refletir, para enfren-
tarmos possíveis solavancos inclusive, pois muitos 
comentários surgem, existem, de que o que ocorre 
agora em Portugal, ora em outros países europeus, 
e assim por diante, poderá, com o tempo, ter reflexos 
não bons para nós. E aí a solidez, os pés no chão, e 
pensarmos a médio e longo prazo é fundamental para 
resistirmos a possíveis trovoadas nesse campo, que 
poderiam pairar sobre nós.

Eram essas as considerações, Sr. Presidente, 
nobres colegas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra, neste instante, à Senadora 
Ana Amélia, para uma comunicação inadiável. 

V. Exª disporá do tempo regimental.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Sr. Presidente, pela ordem, enquanto a Sena-
dora chega. Só para pedir minha inscrição pela lide-
rança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – V. Exª será inscrito. 

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Caro Presidente Mozarildo Cavalcanti, Senadores, 
nossos telespectadores da TV Senado, antes de mais 
nada, eu queria também registrar minha satisfação – 
porque estou chegando a esta Casa – pelo esforço 
do Senador Ricardo Ferraço, pelo trabalho que fez 
de modernização e ajuste no controle de gastos da 
Casa. É uma satisfação que damos, como instituição, 
à sociedade brasileira, de forma especial aos contri-
buintes brasileiros. 

Cumprimentos ao colega Ricardo Ferraço pelo 
trabalho, que não foi nada fácil, porque, quando você 

JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL630



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28157 

mexe com uma estrutura existente aqui, tem que romper 
barreiras e interesses, e isso, realmente, é desgastante. 
Então, mais um motivo para cumprimentar o trabalho 
do Senador Ricardo Ferraço.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste ano, es-
tamos comemorando uma data de grande significado 
para a agropecuária brasileira: um século – um século! 
– da profissão de técnico agrícola. São profissionais 
que dedicam suas vidas ao exercício de uma atividade 
que requer muito trabalho nos 365 dias do ano. Aliás, 
requeri uma sessão especial para celebrar essa data 
à Mesa do Senado.

Muito se tem falado no papel da agricultura, do 
Brasil como celeiro do mundo, como potência agrícola 
mundial na produção de alimentos, do papel histórico 
da agricultura como fonte de financiamento, inclusive 
para o financiamento da própria indústria brasileira, 
mas pouco se tem falado do papel fundamental, in-
substituível, do técnico agrícola e do trabalho realizado 
em três turnos por esses profissionais, sem descanso, 
enfrentando sol e chuva – agora, aquele frio rigoroso 
no meu Estado –, em toda a região Sul, intempéries, 
dificuldades, falta de conforto, estradas esburacadas, 
tudo em favor do desenvolvimento da nossa agricultura. 

Aliás, hoje pela manhã, numa audiência pública 
na Comissão de Agricultura, proposta pelos Senadores 
Blairo Maggi e Carlos Valadares, com representantes 
da Embrapa, com representantes da Anvisa e também 
da Andef, foi reafirmada a necessidade do retorno do 
investimento em extensão rural no nosso País. 

O equilíbrio macroeconômico, Sr. Presidente, o 
combate à inflação, o sucesso do Plano Real, a me-
lhoria dos padrões de alimentação do povo brasileiro, 
o equilíbrio orçamentário, a melhoria da balança co-
mercial, o extraordinário desempenho de nosso balan-
ço de pagamentos, tudo isso muito deve ao trabalho 
realizado pela agricultura ao longo dos anos.

Hoje, a agricultura brasileira reúne todas as con-
dições para suprir a demanda mundial por alimentos. 
O Brasil deverá produzir cerca de 162 milhões de to-
neladas de grãos na safra 2010/2011, o que significa 
um recorde histórico e um aumento de 8,6% sobre a 
safra anterior.

São mais de 10 milhões de toneladas sobre a 
produção da safra passada, com apenas 3,9% de 
aumento da área cultivada. Isso demonstra o elevado 
padrão de eficiência e produtividade de nossa agricul-
tura e a grande capacidade produtiva de nossos em-
preendedores e produtores rurais. Isso revela também 
o fundamental, a base para a discussão do Código 
Florestal, no qual estamos trabalhando.

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que esse resul-
tado extraordinário da nossa agricultura não acontece 

por acaso. Por trás de tudo isso, na base dessa estru-
tura produtiva, está o trabalho incansável do técnico 
agrícola, desde que, em 1910, na província de Viamão, 
no meu Estado, o Rio Grande do Sul, foi fundada a pri-
meira escola técnica de Técnicos Agrícolas do Brasil e 
também da América Latina. 

Durante mais de um século, esse trabalho, muitas 
vezes invisível, tem sido responsável pelo aumento da 
produtividade, da eficiência e da produção, pois está 
na base do extraordinário desenvolvimento de toda a 
nossa agricultura.

É uma atividade muito séria, meritória, produtiva, 
realizada todos os dias, sem holofotes, sem alarde, 
sem o marketing, sem a propaganda enganadora.

Nós todos, Sr. Presidente, que reconhecemos o 
trabalho dos nossos empreendedores agrícolas, dos 
nossos pequenos agricultores, dos pequenos, médios 
e grandes empreendimentos agrícolas, sabemos da 
importância do técnico agrícola.

Ele, como outros profissionais, atua em diversos 
setores de grande importância para a agricultura, como 
assistência técnica, extensão rural, pesquisa agrope-
cuária, cooperativismo, empreendedorismo, para não 
falarmos de outras áreas em que a iniciativa, a capa-
cidade gerencial e a liderança de muitos profissionais 
são atributos requeridos.

Na área política, temos muitos nomes de relevo, 
profissionais oriundos da profissão de técnico agríco-
la, que se destacaram na atividade profissional e na 
área política também.

Quero, neste momento em que comemoramos 
um século da profissão de técnico agrícola, renovar,...

(Interrupção do som.)

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... Sr. 
Presidente, votos de respeito e admiração a todos esses 
profissionais que tanto contribuem para o desenvolvi-
mento da nossa agricultura e da economia brasileira.

Por fim, eu queria fazer uma saudação especial 
ao Carlos Coelho, Presidente do Sintargs, que é a en-
tidade que representa os técnicos agrícolas do meu 
Estado, o Rio Grande do Sul. 

Quero dizer, com alegria, que o dia 11 de maio 
de 2011 ganhou mais um espaço na história dos téc-
nicos. Foi aprovado, pela Câmara dos Deputados, na 
Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Lei 
nº 2.861, de 2008, do Senador Alvaro Dias, que es-
tende o piso salarial a todos os técnicos de nível mé-
dio inscritos nos conselhos regionais de Engenharia, 
Arquitetura, Agronomia e Química. 

O Relator na CCJ, Deputado Osmar Serraglio, 
foi favorável à aprovação do projeto, que já havia sido 
aprovado pela Comissão do Trabalho, Administração e 
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Serviço Público da Câmara. Ele fez questão de destacar, 
no seu relatório, a participação efetiva das entidades 
representativas dos técnicos agrícolas e industriais na 
defesa da proposta. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha..)

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Só fal-
tam duas frases, Sr. Presidente.

Pelo texto aprovado, com as emendas, o piso será 
de R$1.940,00 e o valor será corrigido a cada ano, com 
base no Índice Geral de Preços do Mercado, o IGP-M, 
calculado pela Fundação Getúlio Vargas.

O projeto, que já foi aprovado pelos Senadores, 
ainda depende de uma última votação no plenário da 
Câmara. 

Os técnicos destacam o apoio recebido de vários 
Deputados, especialmente do Presidente da Câmara, 
Deputado Marco Maia, do PT do meu Estado, que se 
empenhou pela aprovação do piso salarial dos técni-
cos agrícolas.

É por isso que faço este registro, repetindo, aqui, 
os votos de cumprimentos a essa categoria tão impor-
tante para a economia brasileira e, sobretudo, para a 
agropecuária: a de técnico agrícola.

Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra, neste instante, por per-
muta com a Senadora Marinor Brito, ao Senador Lin-
dbergh Farias, que, por sua vez, tem o horário cedido 
pelo Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Exatamente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta 
tribuna para falar da empresa individual de responsa-
bilidade limitada. 

Há duas semanas, o Senado aprovou o projeto 
de lei – e, aqui, o Relator foi o nosso Senador, Ministro 
Francisco Dornelles – que cria a empresa individual 
de responsabilidade limitada.

Atualmente, sempre que uma pessoa exerce ati-
vidades empresariais de forma individual, a responsa-
bilidade de sua firma é ilimitada, ou seja, o patrimônio 
da empresa se mistura com o patrimônio pessoal de 
seu dono.

Para que o patrimônio da pessoa jurídica seja 
totalmente independente dos bens da pessoa física, 
é indispensável a constituição de uma sociedade for-
mada por, no mínimo, duas pessoas.

Com o presente projeto, isso muda. A partir de 
agora, é possível que uma única pessoa (sem nenhum 
sócio) constitua uma pessoa jurídica autônoma, com 

patrimônio próprio e responsabilidade limitada, de 
forma totalmente independente de sua pessoa física.

O capital da empresa individual de responsabi-
lidade limitada não poderá ser inferior a 100 vezes o 
salário mínimo vigente no País (o equivalente, hoje, a 
R$54,5 mil). Uma pessoa somente poderá figurar numa 
única empresa individual de responsabilidade limitada. 
Somente o patrimônio social da empresa responderá 
pelas dívidas da empresa individual de responsabili-
dade limitada, não se confundindo com o patrimônio 
da pessoa natural que a constitui.

Conforme se observa, a instituição desse novo 
modelo de firma empresarial é uma inovação bastante 
significativa, que, certamente, trará consequências con-
cretas imediatas para a economia formal. A responsabi-
lidade ilimitada do empresário (pessoa natural) dificulta 
o desempenho eficiente da atividade econômica, pois 
torna todo o seu patrimônio passível de cobrir obriga-
ções relacionadas à atividade empresarial, reduzindo 
a sua disposição de correr riscos.

Além disso, também será, de um lado, um es-
tímulo para que muitos microempresários saiam da 
informalidade e, de outro, auxiliará no aumento da ar-
recadação do Governo.

É importante, Sr. Presidente, ressaltar que o mo-
delo atualmente vigente gera distorções, pois a respon-
sabilidade ilimitada leva a pessoa natural a se juntar 
com outro sócio, que não tem interesse na empresa, 
formando uma sociedade limitada originalmente fictí-
cia (“mero figurante”), apenas para afastar o risco de 
afetação do patrimônio pessoal do empresário.

É comum ver sociedades formadas apenas por 
dois sócios, sendo que um deles tem 99% do capital 
e o outro tem apenas 1%. Isso ocorre porque o sócio 
minoritário só figura na empresa para lhe dar condi-
ções de se tornar uma sociedade de responsabilidade 
limitada, e não por ter qualquer interesse no negócio.

Com essa inovação, tal problema ficaria resolvido, 
na medida em que uma pessoa poderia, individualmen-
te, constituir uma empresa individual de responsabi-
lidade limitada, sem precisar aglutinar artificialmente 
outro sócio para proteger o seu patrimônio pessoal.

Quero lembrar, Sr. Presidente, que esse projeto 
de lei está em sintonia com uma importante política 
do Governo do Presidente Lula, que é a Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, de 2006, conhecida como 
a “lei do empreendedor individual”.

Graças a essa lei, pipoqueiros, encanadores, 
costureiros, profissionais do artesanato, pequenos 
vendedores, entre outros empreendedores individu-
ais, passaram a registrar seu negócio de modo muito 
mais fácil e a usufruir de vantagens que até então não 
existiam, tais como aposentadoria por idade e invali-
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dez, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-
-reclusão, bem como a possibilidade de acesso a ser-
viços bancários, inclusive crédito, obtenção de CNPJ, 
programas de capacitação específicos, dentre outros.

Agora, o projeto de lei que cria a empresa indi-
vidual de responsabilidade limitada dá mais um pas-
so rumo ao estímulo do empreendedorismo no Brasil. 
Essa é uma bandeira da Presidenta Dilma, que pre-
tende, inclusive, criar o Ministério da Micro e Pequena 
Empresa para estimular esse setor que gera tantos 
empregos e renda.

A empresa individual é uma figura jurídica pre-
sente nas legislações mais avançadas do mundo. Ela 
estimulará a atividade econômica, porque valoriza a 
vocação empreendedora de tantos profissionais libe-
rais, intelectuais e técnicos; incentiva o empreendedo-
rismo com transparência e segurança jurídica. Mais do 
que isso, ela acaba com a figura dos sócios fictícios.

Por todas essas razões, quero fazer um apelo 
à Presidenta Dilma para que sancione esse projeto 
de lei. O Senado da República, nobre Senadora Ana 
Amélia, a quem, daqui a pouco, concederei um apar-
te, tem dado uma demonstração de apoio ao Governo. 
Nós temos votado, aqui, medidas provisórias atrás de 
medidas provisórias. Então, eu quero fazer um apelo, 
porque depois de anos de discussão, depois de um 
debate longo na Câmara dos Deputados e no Sena-
do, de um projeto dessa complexidade – e a gente 
sabe como é difícil um projeto ser aprovado nas duas 
Casas –, depois desse amplo debate, eu quero fazer 
um apelo à nossa Presidente Dilma para que sancio-
ne esse projeto.

Eu sei - e tenho debatido sempre com as nossas 
assessorias técnicas dos ministérios do Governo nas 
comissões – que, às vezes, há uma reação a qualquer 
proposição legislativa que surge de um Senador. Eu 
– a Senadora Ana Amélia sabe disso –, em alguns 
momentos, tenho conversado com essas assessorias 
dos ministérios. Então, quero dizer que todas as asses-
sorias que participaram do debate aqui, no Senado, 
aprovaram o projeto desse jeito. Eu sei que a discus-
são está na Casa Civil e há um debate, dentro dessas 
assessorias técnicas, dos mais diversos ministérios. 

Mas quero fazer esse apelo, porque eu conside-
ro que vetar um projeto nesses termos é uma afronta 
a este Poder Legislativo. Eu, então, faço esse apelo, 
principalmente neste momento em que o Congresso 
Nacional e o Senado Federal têm votado tantas me-
didas provisórias.

Eu concedo um aparte à Senadora Ana Amélia. 
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Muito obri-

gada, Senador Lindbergh. Eu fico extremamente con-
fortada pela manifestação e pelo pronunciamento de V. 

Exª, não só porque esse projeto foi relatado aqui com 
muito empenho pelo meu Líder e seu colega do Rio de 
Janeiro, Francisco Dornelles, que conhece muito a eco-
nomia e a importância disso, inclusive para aumentar 
a base de arrecadação tributária do País, tornando-a 
mais justa do ponto de vista da formalidade do empre-
go. No momento em que o Congresso Nacional discu-
te a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, melhor 
se ajusta dentro dos objetivos do Governo de ampliar 
exatamente o apoio à micro e pequena empresa um 
projeto dessa natureza. Eu endosso inteiramente a 
solicitação e o pedido que o senhor encaminha à Pre-
sidência da República, para que sancione sem vetos 
esse projeto do empreendedor individual. Isso é muito 
importante, porque abrimos um espaço grande, enorme 
para o desenvolvimento e para a formalidade do em-
prego, beneficiando muitos profissionais liberais que, 
dessa forma, vão contribuir com seu talento e capaci-
dade para o aumento e para a melhoria da economia 
do nosso País, gerando inclusive possibilidades de 
novos avanços em relação a isso. Parabéns a V. Exª 
e assino embaixo o pedido para sancionar sem vetos 
essa matéria, que é muito importante. Parabéns, Se-
nador Lindbergh Farias. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT - RJ) – Eu 
agradeço à senhora, Senadora Ana Amélia. 

Quero dizer que, ontem, liguei para a Ministra da 
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que foi nossa Senadora e 
que tem sensibilidade política. Aqui, eu discuto o mérito 
– tem tudo que V. Exª falou, nós estamos ajudando na 
formalização, vamos ter um aumento de arrecadação, 
vamos combater essa sociedade fictícia que acaba 
sendo criada, porque as pessoas são forçadas a bus-
car um sócio que tem lá, às vezes, 1% -, mas, além 
das questões do mérito, tem a discussão da relação 
do Poder Legislativo com o Poder Executivo. 

Por isso, fiz esse apelo. E tenho certeza de que 
a Presidente Dilma terá sensibilidade e vai sancionar 
esse projeto depois de tantas discussões nesta Casa.

Muito obrigado a V. Exª.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância 

com que o senhor ofertou a palavra depois de tantas 
permutas – permutamos com o Senador Randolfe, a 
quem agradeço, e depois com a Senadora Marinor Brito.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra, neste instante, para uma 
comunicação de liderança, ao Senador Ivo Cassol, do 
PP, de Rondônia.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Tem V. Exª a palavra, pela ordem.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço que V. Exª 
me inscreva pela Liderança do PSOL, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Será inscrito, Senador.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, é com alegria e satisfação que hoje 
uso mais uma vez esta tribuna, especialmente após 
o Plenário do Tribunal de Contas da União, no dia de 
ontem, por unanimidade, ter acatado o parecer do 
Relator, Ministro Marcos Bemquerer, que recomendou 
o arquivamento das denúncias de superfaturamento, 
restrições à competitividade na licitação e sobrepreço 
das obras do Sistema de Abastecimento de Água de 
Porto Velho, o sistema para se ter água tratada.

É com alegria que quero deixar meu abraço à 
população do nosso Estado de Rondônia, que está 
nos assistindo, especialmente à população de Porto 
Velho, porque vou demonstrar, daqui para frente, a fal-
ta de responsabilidade, a falta de compromisso com 
a causa pública, que é inaceitável. Não podemos, de 
maneira nenhuma, admitir que denúncias vazias em 
anos de eleições venham a atrapalhar especialmente 
aquilo que é mais importante para as pessoas, que é 
a água tratada.

Dessa maneira, a decisão do Plenário do Tribunal 
de Contas da União vem descaracterizando qualquer 
irregularidade apontada por este Vereador Cláudio Car-
valho, com denúncias falsas e mentirosas, com o aval 
e a ingerência, infelizmente, da ex-Senadora Fátima 
Cleide. As obras foram paralisadas no começo do ano 
passado, até o dia de ontem. Mas, agora, o Tribunal de 
Contas da União comprovou que não havia nenhuma 
irregularidade. 

Os serviços poderão ser retomados imediata-
mente. Só dependem do atual Governo do Estado de 
Rondônia retomar e concluir o projeto, com a implanta-
ção de 100% de água tratada no Estado de Rondônia. 

O Tribunal de Contas de União comprovou a li-
sura, a transparência e a responsabilidade com que 
o Governo toca e tocava as obras, especialmente em 
relação aos gastos com os recursos públicos. Isso ficou 
provado, com a responsabilidade tanto minha, como 
Governador, que fui gestor por sete anos e três me-
ses até abril do ano passado, como também do nosso 
Governador João Cahulla, que conduziu o Estado até 
o final do ano passado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa é a 
política dos derrotados e sem votos. Espalharam ou-
tdoors por toda a cidade de Porto Velho, denegrindo, 
na rádio, no jornal e na televisão, a minha imagem e 
a imagem da minha equipe da Secretaria do Planeja-

mento. Enganaram a população, para ver ser ganha-
vam as eleições, mas os dois perderam. O vereador 
era candidato a Deputado Estadual e a ex-Senadora 
não foi reeleita. 

Prejudicaram lá, no meu Estado, inclusive a elei-
ção da Presidente Dilma, que eu tanto defendo e con-
tinuo defendendo, pois foi ela quem levou as obras do 
PAC para o nosso Estado e para nossa capital. Uma 
obra de mais de R$110 milhões, beneficiando todos 
os bairros da capital, ou seja, 100% da população ur-
bana, com água tratada. A obra já estava mais de 50% 
concluída quando foi paralisada. 

Sr. Presidente, só queria registrar que o tempo 
meu está errado. Aqui, está mostrando dois minutos 
e eu... 

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Não, 
não. Está errado, porque não faz cinco minutos que 
estou falando. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Faz, sim, senhor.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Eu que-
ria ter o mesmo tratamento que os demais Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O senhor já falou três minutos e tem mais dois. 

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – São dez, 
são dez minutos. Dez minutos. Não?

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Para todo mundo, estou dando cinco, mas da-
rei a tolerância que V. Exª quiser.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Então, 
está bom. Sei que o senhor vai me dar mais cinco mi-
nutos e, então, posso concluir. Senão, o tempo vai se 
esgotar e vou deixar o discurso pela metade. 

Fizeram de tudo para me atrapalhar. Queriam 
ganhar as eleições de qualquer maneira, pouco se 
importando com a população, uma vez que, hoje, mais 
de 40% da capital não têm água tratada ou água en-
canada. Quem vai arcar com os prejuízos?

Devido à paralisação, ao tempo decorrido e à 
ação dos vândalos, está ocorrendo deterioração dos 
serviços executados até o ano passado. Além disso, 
a empresa contratada se desmobilizou, uma vez que 
não havia previsão de retomada, elevando, com isso, 
os custos da obra. É, mais uma vez, o povo do nosso 
Estado pagando os custos.

Além das falsas denúncias do vereador, a inge-
rência política da ex-Senadora também contribuiu para 
que as obras fossem paralisadas sem qualquer funda-
mento técnico, como ficou comprovado, ontem, pelo 
julgamento do Tribunal de Contas da União. A verda-
de demorou, mas apareceu. É bom que a população 
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de Rondônia, especialmente da nossa capital, Porto 
Velho, saiba quem foram os verdadeiros responsáveis 
pela paralisação.

É só comparar para ver. Todas as obras da minha 
administração quando era Governador estão regula-
res, concluídas ou em andamento. Já são diferentes 
as obras da Prefeitura, pois o vereador, até agora, não 
fez nada, porque, no mínimo, come no mesmo prato. 

Para acompanhar as obras de abastecimento de 
água, foi criada uma comissão interpartidária compos-
ta pelo Ministério Público, Organizações Não Gover-
namentais, Caixa Econômica, Crea, Caerd, para, em 
conjunto, tomar as decisões tanto na elaboração do 
projeto quanto na execução. Tudo passava pela co-
missão, nada foi feito sem o prévio consentimento da 
comissão. Sr. Presidente – para terminar –, além disso, 
todos os passos eram acompanhados em conjunto pela 
Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades. 
No processo licitatório, os técnicos da Secretaria de 
Planejamento não faziam nada sem antes consultar e 
ter a aprovação dos técnicos da Caixa Econômica e 
do Ministério das Cidades. 

Quero agradecer à minha equipe, ao meu ex-
-Secretário de Planejamento, João Carlos, ao Adjunto, 
Luciano Guimarães, e ao engenheiro Vagner, servidor 
de carreira da Caerd do Estado de Rondônia. Tentaram 
colocar o nome de servidores sérios e competentes no 
lixo – e, hoje, o povo de Porto Velho está lá sem água, 
passando por necessidade, e eu quero saber quem 
paga esse custo. É por isso que quero parabenizá-lo 
pela persistência e teimosia e, como técnico, por mos-
trar seriedade e comportamento com a transparência 
em relação à execução das obras de interesse da so-
ciedade brasileira.

Portanto, Presidente, agradeço o carinho. Aqui, 
quero lembrar ao povo do meu Estado e da capital que 
denúncias vazias como essa não têm dinheiro que pa-
gue, pois simplesmente ocorrem em época de eleições 
para se promoverem politicamente, mas Deus é maior 
e, graças a Deus, o povo é sábio e não colocou essas 
pessoas de volta para poderem vir aqui.

Um abraço. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Senador 
Valdir Raupp, por permuta com o Senador José Agripino.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. 
Senadores, venho hoje a esta tribuna, para fazer um 
relato de um marco histórico no Estado de Rondônia.

Na última 3ª feira, a Presidente Dilma Rousseff 
esteve no Estado para participar da cerimônia de início 
de desvio do rio Madeira, na usina hidrelétrica de Santo 

Antônio, passo importantíssimo no andamento desse 
tipo de obra, e para assinar o Decreto nº 7.515, de 5 
de julho de 2011, que regulamenta os arts. 85 e 100 
da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, referentes 
à inclusão em quadro em extinção da Administração 
Federal dos ex-servidores civis e militares oriundos 
do ex-Território Federal de Rondônia. A usina hidrelé-
trica de Santo Antônio representa a concretização do 
projeto estratégico de retomar os investimentos em 
hidroeletricidade no País.

Destaco, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
a importância de uma obra desse porte para a gera-
ção de empregos, uma das principais bandeiras dos 
Governos de Lula e da atual Presidente.

Essas obras – Santo Antônio e Jirau – estão 
empregando, direta ou indiretamente, mais de 50 mil 
trabalhadores treinados, capacitados, na sua grande 
maioria, do Estado de Rondônia. 

É com muita alegria que digo que, depois de muita 
luta e empenho, tanto por parte dos servidores civis e 
militares do Estado de Rondônia, quanto da Bancada 
do Estado no Congresso Nacional, coordenada pela 
Deputada Marinha Raupp, a assinatura do decreto pela 
Presidente representa o reconhecimento do País para 
com esses trabalhadores de Rondônia. 

A justiça é um pouco tardia, mas há um ditado 
que diz “antes tarde do que nunca”. Ela chegou ainda 
em boa hora. 

Peço licença para os meus ilustres pares, a fim 
de fazer uma breve retrospectiva da transposição dos 
servidores do Estado de Rondônia. 

Em 11 de novembro de 2009, foi promulgada a 
Emenda Constitucional nº 60, facultando essa trans-
posição aos integrantes de diversas carreiras e aos 
servidores municipais do Ex-Território Federal de Ron-
dônia, que se encontravam no devido exercício de suas 
funções na data em que o Território foi transformado 
em Estado.

Foi um marco importante também para a história 
de Rondônia a transformação do Território em Estado, 
mas ficou essa dívida, essa pendência com os nos-
sos trabalhadores, para, depois de mais de 20 anos, 
fazer-se justiça.

Na verdade, era uma questão de justiça, pois a 
Constituição de 1988 garantira que os servidores dos 
extintos Territórios de Roraima e Amapá fossem absor-
vidos pela União. Mas ocorre que a Emenda precisava 
ser devidamente regulamentada pelo Poder Executivo, 
para ter a sua eficácia.

Durante dois anos, por diversas vezes, estive 
na tribuna desta Casa, cobrando o governo federal, 
para que regulamentasse a Emenda Constitucional 
nº 60, reconhecendo, dessa forma, os direitos desses 

635ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2011



28162 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2011

trabalhadores. Ressalto que diversas tratativas foram 
feitas com o governo para a elaboração do Decreto, 
regulamentando-se a Emenda.

Muitas vezes, Sr. Presidente, até à meia noite 
ou a uma hora da manhã, a bancada federal estava 
reunida com o Dr. Duvanier, Secretário Nacional de 
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento. 
O Dr. Duvanier foi um abnegado, duro na negociação, 
mas nunca se negou a receber a bancada federal e 
os sindicatos do meu Estado, para conversar a qual-
quer hora que fosse, em qualquer dia, como já falei, 
até de madrugada.

Lembro aqui, Sr. Presidente, que fui o relator da 
matéria no Senado Federal e contribuí, de forma de-
cisiva, para que a PEC tramitasse com maior rapidez, 
nesta Casa. 

Um relatório foi feito pela manhã na CCJ, na 
Comissão de Constituição e Justiça, e votada à tarde 
aqui, quebrando-se todos os interstícios. Agradeço ao 
Presidente José Sarney e, da mesma forma, ao Presi-
dente Michel Temer. Lá, na Câmara, não foi diferente, 
foram várias votações, e o Presidente Michel, o Líder 
e todos os líderes da Câmara Federal contribuíram 
com essa matéria. Da mesma forma, aqui, também, no 
Senado Federal, todas as lideranças da base da opo-
sição; o Presidente do Congresso, da mesma forma, 
no dia da promulgação, também. Foi realmente uma 
tarefa árdua, mas chegamos a uma vitória feliz aqui, 
no Congresso Nacional.

Lembro, também, Sr. Presidente, que já disse, 
em pronunciamento anterior, que esse Decreto não 
é o fim do processo; ao contrário, na prática significa 
mesmo o começo dos trabalhos, para que a transpo-
sição de fato se efetive, já que ele trará a composição 
da comissão executiva responsável pela adoção das 
providências para a transposição.

Servidores da União, servidores do Governo do 
Estado de Rondônia, do Governo Confúcio Moura, 
estão numa sala, em Porto Velho, para recepcionar, 
para receber a adesão de todos os trabalhadores – 
que espero que sejam mais de 20 mil –, do Estado de 
Rondônia e de algumas prefeituras municipais, que 
passem para os quadros da União.

Nesse sentido, tenho a maior alegria em poder 
dizer que, para o Estado de Rondônia, o dia 05 de julho 
de 2011 foi glorioso. O desvio das águas é a demons-
tração clara de que as obras deverão chegar a bom 
termo, prevendo-se que a usina Santo Antonio deve 
começar a produzir energia em dezembro deste ano, 
colocando o Estado no rumo certo do desenvolvimento.

E a usina de Jirau terá o mesmo evento, o mesmo 
barramento, o mesmo desvio do rio para a instalação 
das turbinas a partir do mês de setembro deste ano. 

Possivelmente, a Presidenta da República Dil-
ma Rousseff, o Ministro das Minas e Energia estarão 
novamente em Rondônia, no mês de setembro, para 
esse evento na usina de Jirau.

E o desfecho do drama dos antigos servidores 
foi uma demonstração inequívoca de que a Presidenta 
Dilma Rousseff sabe governar com justiça. Agradeço 
de coração à Presidenta Dilma, à Ministra Mirian Bel-
chior, à Casa Civil do Governo Federal, à coordenação 
política, à bancada federal de Rondônia, aos sindica-
tos, tanto à bancada que saiu como à bancada que 
chegou, porque alguns não saíram candidatos, outros 
não foram reeleitos. Mas todos aqueles que saíram e 
os que aqui chegaram no início deste ano tiveram uma 
contribuição importante para o desfecho desse projeto.

Quero agradecer ao Governo de Rondônia, ao 
Governador Confúcio Moura, com toda a sua equipe, 
que se empenhou também. Tenho certeza de que se 
empenhará também na montagem dessa comissão, 
para fazer a transposição.

Fica aqui, Sr. Presidente, o meu agradecimento 
a todos que contribuíram para que Rondônia tivesse 
esse momento; em especial, à Presidente da República 
Dilma Rousseff pela sua sensibilidade em atender o 
pleito do meu querido Estado de Rondônia.

Eu queria ainda, para encerrar, referir-me às pa-
lavras do ex-governador e Senador Ivo Cassol, que fa-
lou sobre a obra de água. Realmente, nós fizemos um 
esforço muito grande, desde o final do ano passado, 
junto aos organismos, para que pudesse ser aprovado 
o projeto de água, de mais de R$100 milhões, para a 
construção de rede de água em Porto Velho.

Há ainda um projeto que esteve muito complicado, 
mas que já está descomplicado, porque a Comissão de 
Orçamentos o tirou do relatório de obras irregulares e, 
com isso, ele voltou a ser discutido no Ministério das 
Cidades, no Tribunal de Contas da União, enfim, em 
todos os órgãos federais, para que essa obra de es-
gotamento sanitário possa ter um fim feliz, como teve 
a obra de água, que será reiniciada em breve, já com 
a autorização do Tribunal de Contas da União.

Então, quero aqui, encerrando, agradecer o tra-
balho da equipe do governo passado, da equipe do 
Governo atual. Se existem falhas, os dois lados têm 
de trabalhar para que elas sejam sanadas.

Não temos aqui de culpar ninguém, mas simples-
mente de agradecer ao governo anterior e ao Governo 
atual, que vai continuar essas obras tão importantes 
para a saúde pública, para a população de Porto Ve-
lho, para toda a população de Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra, neste instante, para uma 
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comunicação de liderança, ao Senador... Corrigindo, o 
Senador Cristovam cedeu ao Senador Aloysio Nunes 
seu horário de orador inscrito e permuta a oportuni-
dade de falar depois como líder. 

Ele falará após V. Exª, como líder.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, agradeço, 
em primeiro lugar, a cortesia do meu querido amigo de 
tantos anos, nobre Senador Cristovam Buarque, que 
me cedeu sua vez, uma vez que vai falar logo mais, 
pela liderança do seu partido.

Sr. Presidente, venho novamente à tribuna, hoje, 
para tratar do tema da fusão Pão de Açúcar–Carre-
four. O assunto continua nos jornais, uma briga de 
foice entre grupos econômicos, e, até o momento, o 
Governo não conseguiu produzir um único argumento, 
para justificar a sua intervenção nesse episódio, que 
eu poderia classificar como um desvio de finalidades 
na aplicação de recursos públicos. Os R$4,5 bilhões 
para beneficiar um meganegócio, que só beneficia in-
teresses privados.

A notícia da fusão, até agora, apenas confirma 
que as decisões do Governo do PT são feitas, normal-
mente, sob sigilo, sem que a sociedade seja informada 
do real objetivo de suas ações. 

O argumento de que se criará uma multinacional 
verde-amarela faz pouco da inteligência do brasileiro. 
Chega a ser, Sr. Presidente, ridícula a afirmação de 
que a fusão entre dois supermercados abrirá a porta 
para os produtos brasileiros no exterior. E mais ridículo 
ainda é querer que acreditemos que o preço para os 
consumidores, em função disso, cairá.

Como isso se dará? Como o Governo, que está 
promovendo verdadeira concentração no setor, agirá 
ao mesmo tempo para aumentar a concorrência? É a 
quadratura do círculo. 

A consequência que se vislumbra é que negócios 
em setores que têm uma lógica estritamente privada 
– carne de boi, frangos, papel e celulose, e agora o 
grande varejo – passam a ser estatizados.

O Estado brasileiro já atua direta ou indiretamente 
em 675 empresas. E, mais uma vez, a sociedade não 
tem conhecimento de quais são essas empresas e as 
razões que levaram o Governo a se tornar, em mui-
tos casos, o maior acionista delas. O BNDES, hoje, é 
o maior acionista do setor de carnes no Brasil. A sua 
fatia no mercado na JBS passou de 20% para 30%, e 
as ações estão em viés de baixa há meses.

O que o consumidor brasileiro ganha com isso? 
O que a economia nacional ganha com isso, em ter-
mos o BNDES, um banco de desenvolvimento, ven-
dendo carnes?

Se o argumento do Governo de que as fusões 
garantem o surgimento de “campeões nacionais” para 
fazer frente à concorrência internacional, no caso da 
fusão Pão de Açúcar/Carrefour não há o menor sen-
tido nessa afirmação, e ela exige muitas explicações.

Qual a razão de o BNDES pretender tornar-se 
sócio minoritário de um supermercado francês? E se 
o negócio é tão bom como dizem o Governo e gover-
nistas, porque o governo francês, então, não se torna 
sócio de um supermercado brasileiro? Se o negocio 
é tão bom, por que o maior sócio do Pão de Açúcar, 
o Casino, que se tornaria o maior controlador da rede 
em 2012, não foi informado das negociações e agora 
que tomou conhecimento pela imprensa francesa está 
furioso com a hipótese da fusão? Se o negocio é tão 
bom por que os bancos privados não se interessam 
por este negócio?

Ouço o aparte do nobre Senador Randolfe Ro-
drigues.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – V. Exª 
traz um tema – a questão da fusão – relacionado à úl-
tima atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, uma atuação que, talvez, “teme-
rário” seja o adjetivo mais leve...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Mais suave.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – ...mais 
suave a ser apresentado. O mais absurdo é que, sob o 
argumento de desenvolvimento da economia nacional, 
o que estamos vendo é um claro saque aos recursos 
que deveriam ser destinados concretamente ao nosso 
desenvolvimento econômico e social. Veja: já foi dito 
aqui em um debate, inclusive na semana passada, da 
medida provisória, e se não me engano suscitado por 
V. Exª, que a fusão do Pão de Açúcar e do Carrefour 
será com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
e que vai resultar na demissão de trabalhadores. Além 
disso, nós vamos ter o agravante de essas medidas 
ampliarem nossa absurda dívida pública, que consome, 
Senador Aloysio, nada mais nada menos que 45% do 
Orçamento da União. Em todos os sentidos, o adjetivo 
temerário é o mínimo a ser dito para esse tipo de ope-
ração. Essa operação não é de defesa dos interesses 
nacionais. Aliás, se fosse de defesa dos interesses 
nacionais... Aliás, se tivesse a participação de euros 
franceses, aí eu diria que haveria interesses nacionais 
sendo defendidos nessa operação. Mas, veja, o Car-
refour não foi atrás de recursos para essa fusão junto 
ao Ministério da Economia francês. E V. Exª advertiu 
por quê. Porque uma operação desse tipo, na França, 
não teria possibilidade alguma de ser admitida, de ser 
aceita. É uma fusão que não defende nenhum interes-
se nacional. É uma fusão que é feita para construir um 
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holding que vai tomar 30% do mercado nacional de 
supermercados, que vai demitir trabalhadores e que 
vai ajudar a ampliar riqueza de uma meia dúzia de ca-
pitalistas. E alguns nem brasileiros são.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Randolfe. V. 
Exª enriquece o meu discurso com argumentos subs-
tantivos e também adjetivos. Muito obrigado.

De fato, meus caros colegas, as explicações são 
fragílimas, e algumas delas, que vêm de ministros im-
portantes do Governo, contraditórias entre elas. Por 
exemplo, a Ministra Gleise Hoffmann, da Casa Civil, 
mais uma vez, diz que os brasileiros podem dormir sos-
segados porque é uma transação de mercado e nada 
tem a ver com uma decisão de governo. Ela se esque-
ceu de combinar com o seu colega Ministro Fernando 
Pimentel, do Desenvolvimento, porque esse Ministro 
Pimentel argumentou que o negócio tem importância 
estratégica para o Brasil. Cito o Ministro: “As gôndolas 
europeias terão produtos brasileiros”. 

Srs. Senadores, ou é o cúmulo do provincianis-
mo ou então os Ministros fazem pouco da nossa in-
teligência. Fazem tábula rasa da natureza dos fatores 
que tornam nossos produtos pouco competitivos no 
mercado externo – nós já sabemos: câmbio, juros, tri-
butação, infraestrutura sucateada, corrupção. E eles 
fingem ignorar também o feroz protecionismo europeu, 
especialmente em relação aos produtos agrícolas e 
aos produtos do agronegócio.

É claro que o Governo – e inclusive a Presidente 
– está metido até a alma na concretização da opera-
ção, só não afinou ainda o discurso. O que fica claro 
na nota patética do BNDES sobre o assunto, para 
uma operação que conta com um volume expressivo 
de recursos públicos e que representa quase 8% do 
montante de recursos que a Europa dará para salvar 
a economia grega. Com uma diferença gritante: para 
receber 28 bilhões de euros, a Grécia terá que tomar 
medidas altamente restritivas e impopulares, enquanto 
os empresários brasileiros não terão que fazer nenhum 
sacrifício. Pelo contrário, para eles é só alegria.

Segundo...
Ouço o aparte do Senador Cristovam Buarque, 

porque meu tempo já está por se esgotar.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Senador, sem cobrar nada, porque eu tive a honra de 
lhe ceder o horário.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É verdade.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Mas eu fico satisfeito que o senhor traga esse assunto.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Sinceramente, o senhor está falando até como quem 
se preocupasse com a imagem da Presidenta, porque 
isso não vai deixar bem a Presidenta. Por duas razões, 
eu diria: uma é que o senhor está falando mais; unifi-
car grandes empresas de distribuição de alimentos é 
colaborar com a inflação.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Exatamente.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Não há a menor possibilidade de essa unidade ajudar. 
O Presidente do Banco Central esteve aqui, o Dr. Tom-
bini, e fiz uma pergunta a ele.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu me lembro.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – O 
senhor estava lá.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Estava.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
E eu disse a ele – como ele é meu ex-aluno, a gente 
tem que ser mais gentil ainda –: “Não responda se não 
quiser”. Mas ele respondeu, Senador Randolfe, sabe 
como? Ele disse: “Essa pergunta eu prefiro não res-
ponder”. No fundo, foi uma resposta.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Uma resposta eloquente, Senador.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É 
verdade. Uma resposta eloquente. Se o Governo não 
estivesse colocando nem um real, se essa coisa fosse 
só do setor privado, ainda assim, ele deveria entrar no 
Cade para tentar impedir, em defesa do consumidor. 
Mas o outro ponto são os gastos. Queira ou não, esse 
gasto tem a ver com o setor público. Se não for um di-
nheiro que saia do Tesouro, digamos que é um setor 
paraestatal, não é totalmente estatal, mas é. Qualquer 
continha rápida aqui, a gente percebe que, com esse 
dinheiro, dava para financiar sete ITAs (Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica) por dez anos. Nos gastos de 
hoje, não nos gastos médios. Na verdade, daria muito 
mais, porque se a gente criar um ITA da nanotecno-
logia, um ITA da biotecnologia, a gente vai começar 
gastando muito pouquinho. Então, daria para financiar 
vinte, trinta anos, 7,5, na verdade, pelas minhas contas, 
porque são 60 milhões o ITA. Com 4,5 bilhões, você 
faz as contas, dá sete ITAs por 10 anos. Então, não é 
uma operação satisfatória para o Brasil e não vai ficar 
bem para o Governo. Eu digo isso como quem é do 
bloco de apoio e o Senhor está falando como quem é 
da oposição. Nesse ponto, estamos unidos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, Sr. Senador. Estamos 
unidos na defesa do que nos parece o melhor rumo 

JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL638



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28165 

para a economia nacional. Realmente, esse dinheiro, 
aplicado no investimento em setores de alta tecnologia, 
de inovação da economia brasileira a que o Senhor 
se referiu hoje, na Comissão de Relações Exteriores, 
seria muito bem-vindo. Agora, diz o Ministro Pimentel 
que o BNDES vai entrar no negócio porque os bancos 
privados não quiseram entrar. Se os bancos privados 
não quiseram entrar é porque não viram vantagem ou 
pelo menos não estão vendo vantagens que até agora 
só o BNDES está vendo. 

Ora, se o BNDES captou dinheiro junto ao setor 
privado ou mobilizou recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador, como lembrou o Senador Randolfe, 
para realizar a operação, por que esse mesmo setor 
privado não financiou diretamente as empresas de su-
permercado? Na hipótese remota de que isso venha 
a ocorrer, quem perderá será o supermercado, que 
estaria captando recursos mais caros via BNDESPar, 
porque esse teria de cobrar o mesmo que o mercado 
financeiro acrescido do spread administrativo e do 
risco do próprio BNDESPar. 

Não custa lembrar que, na semana passada, o 
Senado aprovou Medida Provisória, com o voto con-
trario da oposição, mais um empréstimo da União para 
o bancão de fomento: são R$55 bilhões, perfazendo 
um total de R$230 bilhões desde 2009. Esse dinhei-
ro, disseram os governistas, vem do BNDESPar. Ora, 
o BNDESPar é uma empresa utilizada para comprar 
e vender ações e outros papéis no mercado financei-
ro. É uma empresa e não é uma instituição financeira 
(logo não disputa o mercado bancário, como alega o 
Ministro do Desenvolvimento). Há tempos nem contrata 
mais funcionários, não tem instalações próprias, não 
tem pessoal próprio: ela só se presta para separar os 
resultados da intervenção do BNDES no mercado acio-
nário das transações tradicionais do mercado bancário. 

O BNDESPar não tem recursos próprios e de for-
ma permanente: só funciona graças ao que o BNDES 
lhe repassa, ora como capital, ora como empréstimos; 
ou seja, o BNDESPar vive de tomar empréstimos do 
BNDES. Por isso, o dinheiro do BNDESPar é dinheiro 
público, uma vez que o capital do BNDES é mobiliza-
do junto ao público, aumentando nessas operações a 
dívida pública.

Em termos contábeis e patrimoniais, isso tem 
pouco significado, porque são sempre consolidados 
nos balanços de todas as empresas do mesmo grupo, 
e aí o crédito do BNDES anula o débito do BNDESPar. 
De fato, o BNDESPar capta recursos privados junto 
ao mercado de capitais através de operações de de-
bêntures. Essas têm que ser de longo prazo, porque 
a empresa também aplica no longo prazo. Como não 

existe tal mercado no Brasil, isso representa uma par-
cela ínfima do BNDESPar.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – No site do BNDESPar encontramos 
documentos abundantes para comprovar a ligação 
umbilical entre os recursos do BNDES, muitos deles 
captados via emissão do Tesouro Nacional, que, por 
sua vez, os capta com a emissão de títulos públicos. 
Isso está amplamente documentado no próprio site 
do BNDES.

É por essa razão, meus caros Senadores, que 
hoje a Comissão de Fiscalização e Controle aprovou 
um requerimento de minha autoria convidando para vir 
ao Senado, para dar explicações sobre essa operação 
tão nebulosa, o Presidente do BNDES, professor Lu-
ciano Coutinho; convidamos também...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... o Presidente da Associação Brasi-
leira de Supermercados e também um advogado es-
pecialista em Direito do Consumidor, o Sr. Roberto 
Pfeiffer, que, até pouco tempo, foi presidente do Pro-
con em São Paulo. 

Eu espero possamos contribuir nessa audiência 
pública para afastar, pelo menos um pouco, as brumas 
que envolvem esse negócio.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque para uma comunicação de Liderança. V. Exª tem 
o tempo regimental.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, desde 1979, 
ou seja, há longo tempo – os jovens vão até se sur-
preender com isto –, sou professor da Universidade 
de Brasília e tenho, Senador Randolfe, muito orgulho 
desse meu trabalho. E continuo até hoje. Não deixei de 
dar aulas como governador, como reitor, como Senador. 
Estou lá toda semana, no Centro de Desenvolvimento 
Sustentável, que eu criei 15 anos atrás.

E o que me atrai na UnB não é nenhuma remu-
neração, Senador Aloysio. Estou de licença sem ven-
cimentos da Universidade. O que me atrai é o clima de 
debates que nós temos ali, o clima de debates sobre 
esses temas, como o desenvolvimento sustentável, e 
o tema de debate em geral na universidade. 

E esse debate seria impossível sem liberdade, 
porque, sem plena liberdade, sem tolerância, não há 
debate. Mas eu queria dizer uma coisa a mais: sem 
discordâncias não há liberdade. A liberdade, em um 
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ambiente sem discordâncias, é uma liberdade que nin-
guém percebe. A gente só percebe a liberdade quando 
há desiguais, diferentes e pessoas com posições que 
não são as mesmas. E eu posso dizer que essa liber-
dade não houve sempre na UnB. Houve um tempo em 
que, na UnB, havia medo de se falar, de se discordar. 
Hoje, é impossível.

Mas vou dizer algo mais: esse clima de tolerância 
não depende do magnífico reitor. Eu conheço o Rei-
tor José Geraldo de Souza e posso falar com a maior 
certeza: é um homem do diálogo absoluto – às vezes, 
até irritantemente absoluto – e sem partido. Claro que 
deve ter sua simpatia partidária, mas não é filiado a 
nada. Eu devo dizer aqui que, por mim, haveria uma 
lei que proibiria reitor com partido. Eu fui reitor e não 
tinha nenhum partido. Eu só entrei em partido depois 
que saí da reitoria da UnB. O Zé Geraldo, o Professor 
José Geraldo é um homem sem partido; agora, com 
convicções, com postura firme, mas sem, em nenhu-
ma hipótese, autoritarismo. Mas, se ele o fosse, não 
conseguiria ser.

Toda semana o Conselho Universitário se reúne, 
em plena liberdade. Em cada conselho, o Conselho 
Departamental se reúne. Nos institutos, que somam os 
departamentos, os conselhos se reúnem. Às vezes, a 
Universidade demora tanto a tomar decisões que irrita, 
por “excesso” até, se a gente pode dizer isso – ponha 
entre aspas o excesso –, de democracia, de debate.

Por isso, eu fico surpreso quando ouço maté-
ria, como a gente viu esta semana, dizendo que há 
na Universidade de Brasília um clima de intolerância. 
Isso não é possível. 

Agora, vamos falar com franqueza: a discordân-
cia muitas vezes é mal-educada.

A liberdade tem um alto componente de má edu-
cação no sentido de educação comportamento, não 
de educação formação. Por isso, de vez em quando, 
é verdade que, no meio de divergências, em vez de 
ouvir respeitosamente, os estudantes vaiam quem 
pensa diferente. Eu lamento muito, mas pode ser uma 
questão de idade.

Eu me preocuparia muito se os jovens universi-
tários nunca vaiassem ninguém, como vaiam o reitor, 
como vaiaram o Lula, como é possível que me vaiem 
se eu fizer uma palestra de que eles não gostem. Claro 
que alguns não gostam do que a gente diz. Tem vaia? 
Tem. É lamentável? É, do ponto de vista da falta de 
respeito e educação. Mas, ao mesmo tempo, é a rea-
lidade dos jovens. 

Tem festas? Tem. Eu acho que no campus pode 
até ter festas; nas salas de aula, não. É capaz de ter 
em sala de aula. Agora, vai-se botar polícia para tirar 

jovem que faz festa numa sala? Não. Têm que encontrar 
um diálogo para que eles prefiram não fazer isso ali.

Tem droga na universidade? É possível que te-
nha. Não sei. É possível que tenha. Agora, onde não 
tem droga hoje? Hoje a droga não é um problema da 
Universidade de Brasília, nem mesmo das universida-
des todas; é da sociedade brasileira. 

Não dá para acusar reitor ou administração pelo 
fato de que os estudantes fazem festas; pelo fato de 
que nas festas tem bebida; e pelo fato de que nas fes-
tas possa até ter droga também.

Então, o que eu quero deixar claro aqui, primeiro, 
é minha manifestação de absoluta confiança no Reitor 
José Geraldo. Segundo, mesmo que eu não confiasse 
nele, eu diria aqui: não há intolerância, porque não é 
possível ter intolerância na administração hoje.

A Universidade hoje é uma instituição democra-
tizada desde 1985. E eu tenho o prazer de dizer que 
dei minha colaboração para isso como primeiro reitor 
depois do regime militar, e reitor eleito. Eu posso di-
zer: ali não há como ter outra vez alguém autoritário. 

Realmente há discordâncias, e essas discordân-
cias levam muitas vezes a comportamentos de que não 
gostamos, a vaias. Vaia não é sinônimo de intolerância; 
vaia é sinônimo de má educação. Mas eu prefiro um 
jovem mal-educado a um jovem passivo. Eu prefiro um 
jovem que vaia a um jovem que não ouve – quando 
vaia é porque ouviu; então, está discordando.

Finalmente, a Universidade hoje – eu tenho or-
gulho disso – é tão grande e importante que estão 
usando veículos e tudo no meio da eleição para reitor 
no próximo ano. E é aí que eu lamento. Eleição de rei-
tor tem que ser uma coisa completamente apartidá-
ria; tem que ser uma coisa que não saia de dentro do 
campus. Não pode ir partido lá influenciar nem meios 
de comunicação de fora. Deixem a disputa interna es-
colher um reitor, qualquer que seja. Fiquem certos de 
que ele pode até enganar os órgãos de fiscalização, 
o TCU; pode até enganar essas coisas, mas não con-
seguirá fazer nada transparentemente errado, porque 
a população, a comunidade não deixa.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – E aí o fato que está levando muito a essas dis-
cordâncias – só um minuto a mais – que é o problema 
das quotas. Há uma paixão muito grande em relação 
às quotas. Eu, pessoalmente, estou de acordo que 
é lamentável que a gente tenha de usar quota, mas 
tem. É como ter dor de cabeça: é lamentável ter, mas 
tem que usar Aspirina. A quota é um jeitinho, é uma 
Aspirina em uma sociedade que tem cinco séculos 
de escravidão explícita ou de escravidão disfarçada. 
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E aí não tem outro jeito, a não ser que a gen-
te queira esperar 20 anos, se começar agora a fazer 
a revolução na educação de base, para acabar com 
esse negócio de quota. Mas, enquanto não houver 
uma revolução na educação de base, vai precisar ter 
quota para dar um jeitinho, porque o jeitinho é melhor 
do que nada.

Eu concluo, Presidente, Senador Mozarildo, di-
zendo: vamos deixar a universidade fazer seus debates 
internos; vamos deixar a universidade continuar com 
sua tolerância, sem que haja envolvimentos externos 
nesse processo, como houve antes dos militares. E, 
agora, seria de partidos; agora, seria de fora para 
dentro. Vamos deixar que a comunidade se encontre 
corrigindo seus erros, porque a liberdade leva a erros 
muitas vezes. A diferença é que a liberdade permite 
corrigir os erros, e as ditaduras não permitem enquan-
to elas não acabam. 

Na UnB a ditadura já acabou! E, depois dela, 
ninguém é capaz de impor sua vontade. Só a própria 
comunidade, de uma forma tolerante, às vezes nem 
tão respeitosa como a gente gostaria, mas tolerante 
mesmo assim.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra como orador inscrito ao 
Senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senado-
res, amigos telespectadores da TV Senado, venho à 
tribuna do Senado tratar de um assunto que muito me 
tem preocupado: o excessivo crescimento populacio-
nal das chamadas regiões metropolitanas. Externo 
essa preocupação porque sou uma pessoa que veio 
do meio rural, que veio do interior do Estado do Para-
ná. Para ser mais sincero, sou do interior do interior, 
porque sou de uma cidade com uma população de 
pouco mais de quatro mil habitantes e morava no in-
terior, inclusive, dessa cidade, até os meus 19 anos. 
E, há muito tempo, venho observando essa crescente 
movimentação do homem do interior que vem para os 
grandes centros. Aconteceu comigo, aconteceu com 
meus irmãos e continua acontecendo com a maioria 
dos jovens residentes em pequenos Municípios do 
País, que migram para os maiores centros urbanos à 
procura de emprego e de oportunidades.

A consequência desse perverso fluxo migratório 
é conhecida e repercute negativamente na qualidade 
de vida da maioria dos cidadãos do nosso País. Afinal, 
o crescimento excessivo dos grandes centros urbanos 
não tem sido acompanhado pela oferta de serviços e 
pela infraestrutura necessária para o atendimento das 
demandas desses grandes contingentes populacionais.

Além disso, a ausência de ofertas de trabalho 
suficientes para aqueles que chegam às principais 
regiões metropolitanas do País tem resultado, irreme-
diavelmente, em aumento dos já elevados índices de 
violência urbana.

Também é evidente que o excesso de pessoas 
que se desloca para os grandes centros causa degra-
dação ambiental, aumento da poluição, dificuldades 
de trânsito para aqueles que lá já vivem e pressões 
na demanda por serviços públicos de transporte, edu-
cação, saúde, moradia, entre outros.

E o pior, Srªs e Srs. Senadores, não se vislum-
bra, a curto prazo, qualquer ação que possa reverter 
essa lógica. Muito ao contrário, a tendência é de piora 
desse quadro.

Tal situação é constatada, por exemplo, em re-
cente e competente estudo do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), de autoria do pesqui-
sador e urbanista Bernardo Alves Furtado, intitulado 
Metrópoles e suas Periferias: Breve Análise Empírica 
como Diagnóstico.

O texto do Ipea, segundo seu autor, busca discu-
tir as vulnerabilidades do meio urbano e metropolitano 
do Brasil. Para tanto, utiliza-se de dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) para ana-
lisar a situação demográfica de nove capitais (Belém, 
Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Re-
cife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo), das suas 
periferias metropolitanas e do interior de seus respec-
tivos Estados.

Em seguida, o estudo observa a distribuição de 
receitas orçamentárias entre os Municípios, a partir de 
dados da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Srªs e Srs. Senadores, chegamos, a partir da 
interpretação dos dados coletados, a algumas impor-
tantes conclusões. 

Primeiramente, constata-se que, nos últimos dez 
anos, dos nove Estados analisados, em sete deles a 
população dos Municípios que compõem as áreas me-
tropolitanas ao redor das capitais foi a que mais cres-
ceu quando comparada ao crescimento populacional 
das cidades do interior e das capitais. 

No Paraná, a taxa de crescimento geométrico 
anual da população, entre 2000 e 2010, na região 
metropolitana – excetuada a capital –, foi de 1,99% 
enquanto que as taxas de crescimento de Curitiba e 
do resto do Estado foram, respectivamente, de 0,96% 
e 0,72%.

Outra constatação preocupante do estudo do 
Ipea é que seis das nove regiões metropolitanas pes-
quisadas possuem rendimento mensal médio per ca-
pita inferior ao percebido nas respectivas capitais e no 
resto do Estado. Mais uma vez, a situação do Paraná é 
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ilustrativa, afinal, enquanto o rendimento mensal médio 
per capita da região metropolitana, segundo dados do 
Pnad/2009, foi de R$659,90, os montantes relativos 
ao resto do Estado e a Curitiba foram de R$730,20 e 
R$1.409,40, respectivamente. 

Srs. Senadores e Srªs Senadoras, observa-se 
que, na maioria dos Estados pesquisados, simulta-
neamente as regiões metropolitanas são as áreas 
que mais cresceram do ponto de vista populacional, 
porém, são aquelas cuja renda média da população 
é a mais baixa. 

Além disso, o estudo conclui que as regiões me-
tropolitanas são as localidades com menor receita or-
çamentária, quando comparadas às capitais e ao resto 
dos Estados, o que resulta, naturalmente, em oferta de 
serviços públicos, por parte das administrações locais, 
muito aquém das necessidades dessas áreas em que 
se encontra expressiva concentração populacional. 

Trata-se, portanto, de um ciclo vicioso que, ine-
xoravelmente, resulta em má qualidade de vida aos 
cidadãos envolvidos. 

Temos que atentar para a necessidade de rever-
são desse cenário. Até por que não podemos esquecer 
que, se de um lado a situação enseja um adensamento 
excessivo de pessoas nas periferias metropolitanas, 
também resulta em grandes dificuldades no interior 
deste País.

Como alguém que efetivamente conhece essa 
realidade, posso assegurar a todas as Srªs e Srs. Se-
nadores que é lamentável verificar a motivação desse 
fluxo migratório, qual seja, a inexistência de oportuni-
dades de trabalho para os habitantes das pequenas 
e médias cidades de nosso País.

A verdade é que os pequenos Municípios são, 
em sua maioria, incapazes de gerar emprego e renda 
em seus domínios e, sendo assim, sobretudo para as 
gerações mais novas, a única alternativa restante é 
procurar oportunidades nas grandes cidades.

Muitos apontam a redistribuição do FPM como 
uma forma de melhorar a capacidade de gestão dos 
Municípios do interior e incentivar a fixação do povo 
nesses locais, porém, se não houver complementar-
mente uma política de geração efetiva de emprego e 
renda no meio rural e nas pequenas e médias cidades, 
não teremos êxito.

Encerro, chamando atenção de toda Casa para 
esta reflexão sobre a importância de promovermos o 
desenvolvimento econômico e social de todo o Brasil, 
incluindo, de forma estratégica para o futuro de nossa 
sociedade, um olhar especial para o interior do País.

Tenho observado, Sr. Presidente, que estamos 
diante de um futuro e iminente grande êxodo dos pe-
quenos e médios Municípios para os grandes centros. 

Talvez seja a segunda grande migração, depois daque-
la que ocorreu nas décadas de 70 e 80 do meio rural 
para as cidades.

Tenho me preocupado bastante com esse as-
sunto, porque nesses Municípios, nessas cidades no 
interior do meu Estado, no interior de todos os Esta-
dos brasileiros, Sr. Presidente, o que está faltando é 
oportunidade de emprego. Na minha observação, são 
duas as formas de fixação do cidadão à localidade. A 
primeira é pelo emprego e a segunda é pelo casamen-
to. Outras também existem, mas são sazonais, como 
pelo estudo. 

O Governo Federal tem incentivado muito o an-
damento do Pronatec – Programa Nacional de Capa-
citação Técnica, que se encontra hoje na Câmara dos 
Deputados. Talvez isso venha a amenizar e a ajudar 
muito o desenvolvimento desses Municípios, mas so-
zinho, isoladamente, sem um programa de incentivo 
à instalação de indústrias nos pequenos e médios 
Municípios, não vamos conseguir segurar o cidadão 
nessas localidades. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Senador 
Randolfe Rodrigues pela Liderança do PSOL.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, todos que nos assistem 
pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, 
anunciei ontem, quando esta Casa ficou sabendo da 
exoneração do Sr. Ministro dos Transportes, Sr. Alfredo 
Nascimento, nossa intenção de representarmos contra 
o Senador no Conselho de Ética desta Casa. 

Venho à tribuna para comunicar pela Liderança 
do PSOL que, daqui a alguns minutos, às 17 horas 
de hoje, protocolaremos o pedido de investigação, no 
Conselho de Ética desta Casa, das graves denúncias 
que pesam contra o Sr. Alfredo Nascimento. Fazemos 
isso, não por vontade livre, mas para que seja garan-
tido ao agora Senador e a esta Casa o direito de se 
resguardarem. 

Essas recentes denúncias, Sr. Presidente, têm 
cunho gravíssimo e precisam ser investigadas. Não 
é o bastante. Não é suficiente. Alguns podem dizer 
que basta a representação ao Ministério Público. Não 
basta! Alguns podem dizer que basta a demissão por 
parte da Presidente da República. Não basta! Alguns 
podem dizer que basta a instalação de uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito. Dizemos que não basta!

Não basta, Sr. Presidente, porque a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, que está sendo solicitada e 
não sabemos se triunfará, busca investigar o conjunto 
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de denúncias que aponta a existência de um esquema 
absurdo de dilapidação do recurso público no Minis-
tério dos Transportes. Não se refere somente ao Sr. 
Ministro mas ao agora Senador Alfredo Nascimento.

A representação ao Ministério Público é de igual 
teor. O espaço institucional para que o agora Senador 
responda é o espaço desta Casa. E eu quero aqui ad-
vertir que o instituto da ética dos Congressistas, o Es-
tatuto da ética dos Congressistas é um estatuto muito 
mais rigoroso do que qualquer estatuto de procedi-
mento ético de qualquer membro dos outros Poderes 
da República. É um estatuto muito mais rigoroso do 
que o estatuto de procedimento de qualquer membro 
do Executivo ou de qualquer membro do Judiciário. 

E assim tem que ser, Sr. Presidente, porque cabe 
a nós, Senadores da República, cabe a nós, membros 
do Congresso Nacional, a tarefa republicana de fisca-
lizar as atividades dos outros Poderes e, em especial, 
as atividades do Executivo.

É por isso que nós temos a nossa instituição para 
apurar os deslizes éticos de qualquer um dos Sena-
dores da República. E qualquer um, cada um de nós, 
Senadores, estamos a ela submetido: essa instituição 
é o Conselho de Ética da Casa. 

Alguns podem argumentar, como eu ouvi, que 
não a composição atual do Conselho de Ética terá 
condições de investigar. Eu espero aqui é que o Con-
selho de Ética cumpra a sua tarefa. Eu não quero falar 
de quem compõe as instituições; eu quero falar das 
instituições. E uma República se faz é com instituições 
fortes. Então, eu quero acreditar no funcionamento do 
Conselho de Ética da Casa. E acreditando nisso, acre-
ditando na Casa que estou e acreditando no Senado 
da República é que nós hoje vamos representar ao 
Conselho de Ética.

E o faremos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para 
que também seja garantido ao Sr. Alfredo Nascimento 
o direito – perdão – o direito à ampla defesa, princípio 
constitucional consagrado que queremos que ele tenha.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Nós faremos, porque há um conjunto de perguntas que 
precisam – já concluo, Sr. Presidente, peço somente 
dois minutos a mais –, há um conjunto de perguntas 
que precisam ser feitas e precisam ser respondidas 
pelo agora Senador Alfredo Nascimento. E o espaço 
para que essas perguntas sejam respondidas, se não 
mais na condição de Ministro, deverá ser aqui na Casa, 
na instituição que cabe, que é o Conselho de Ética. 

Perguntas do tipo: aumento no orçamento de 
obras em ferrovia, que passou de R$11,9 bilhões, em 
março de 2010, para R$16,4 bilhões, um salto de 38%, 

o maior salto da década em orçamento de ferrovias do 
Ministério dos Transportes.

Respostas a perguntas do tipo que, de acordo 
com a revista Veja, havia sido apurado pela revista que 
o partido do Ministro, agora Senador, cobrava uma 
propina de fornecedores no valor de 4%.

É importante que o Ministro venha a responder 
se tinha conhecimento disso. 

A mesma reportagem dá conta que o presidente 
do partido, Sr. Valdemar Costa Neto – que renunciou 
em 2005 por conta de denúncias de envolvimento no 
chamado escândalo do mensalão e é presidente de 
honra do agora Senador, então Ministro – tinha trânsito 
livre no Ministério e cobrava, participava do esquema 
já denunciado pela revista.

É necessário que o Senador responda para nós se 
ele tinha conhecimento sobre isto, sobre o trânsito do 
Sr. Valdemar Costa Neto no Ministério dos Transportes.

São denúncias que dão conta que o próprio Mi-
nistro exonerou, após as denúncias, encarregados 
diretos dele. Foi preciso haver denúncias! Por que so-
mente com as denúncias é que o Ministro tomou esse 
conjunto de providências?

Essas perguntas e tantas outras estão pairando 
sobre a República e serão trazidas aqui para o Sena-
do quando o Sr. Alfredo Nascimento sair, quando o 
Sr. Alfredo Nascimento aqui chegar. Essas perguntas 
estão sendo trazidas por ele.

A sociedade brasileira exige de nós que exijamos 
do Sr. Alfredo Nascimento a resposta para essa e para 
tantas outras perguntas. 

A representação que faremos daqui a pouco é 
para preservar esta instituição, fundamental para a 
República e para a democracia.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Sena-
dor Benedito de Lira, do PP de Alagoas, como orador 
regularmente inscrito.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago um tema, 
na tarde de hoje, que reputo da maior importância para 
este País e, particularmente, para aqueles que estão 
diretamente envolvidos nesse procedimento.

Quero trazer para o Senado da República, para 
conhecimento da população brasileira, exatamente o 
que representa a pequena agricultura ou a agricultura 
familiar do nosso País.

A Presidenta Dilma anunciou, recentemente, a des-
tinação de R$16 bilhões para a safra 2010/2011, além 
da redução das taxas de juros do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, que pas-
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sará a operar com taxas entre 0,5% e 2% – hoje, como 
se sabe, essas alíquotas chegam a até 4%.

Obviamente, é uma boa notícia para os pequenos 
produtores rurais, que, a despeito de produzirem 70% de 
todo o alimento consumido no Brasil, enfrentam toda sorte 
de dificuldades para garantir sua própria sobrevivência.

Entretanto, Sr. Presidente, essas medidas não 
devem alcançar um grande contingente dos pequenos 
produtores rurais – ou pelo menos não chegarão a re-
presentar para eles um alívio. Refiro-me àqueles que, 
por circunstâncias climáticas ou de mercado, não con-
seguiram ainda se desfazer de antigas dívidas junto aos 
bancos que operam o sistema nacional de crédito rural, 
basicamente o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e 
o Banco da Amazônia. A situação aflitiva desses peque-
nos produtores tem sido levada aos citados bancos e a 
diversos outros foros, e aqui mesmo, no Senado Federal, 
foi tema de seminário realizado, no dia 8 de abril pas-
sado, pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. 

A discussão ocorrida nesta Casa sobre o endivida-
mento rural, proposta pelo ilustre Senador e Presidente 
daquela Comissão, Acir Gurgacz, demonstrou que o Go-
verno e o sistema financeiro precisam adotar medidas 
mais eficazes na renegociação das dívidas do setor rural. 

Seria falso e até descabido, Srs. Senadores e Se-
nadoras, dizer que nossas autoridades têm se omitido no 
tratamento dessa questão. Não se trata disso. O que pre-
tendo deixar claro é que as leis e demais normas relaciona-
das com o endividamento rural têm se revelado paliativas.

A renegociação das dívidas, nos últimos anos, 
foi objeto da Lei nº 11.322, de 2006, que possibilitou a 
renegociação das operações contratadas na área de 
atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste; 
da Lei nº 11.775, de 2008, que, ao instituir medidas 
de estímulo à liquidação ou à regularização das dívi-
das, simplesmente fez uma rolagem desses débitos; 
aí veio a Lei nº 12.058, de 2009, que promoveu ajus-
tes no processo de renegociação; e a de nº 12.249, 
de 2010, oriunda do projeto de dei de conversão da 
Medida Provisória nº 1/2010, que autorizou novo fo-
mento de renegociação, com ênfase também na área 
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste.

Essas leis propiciaram um alívio ao setor, mas 
não resolveram efetivamente a questão do endivida-
mento. Nesse ponto, valho-me de um depoimento do 
advogado Carlos Alberto Pereira, especialista em ope-
rações rurais. Diz ele: 

O endividamento do setor rural somente 
será definitivamente solucionado se, para fins 
de renegociação, os valores dos saldos de-
vedores dos contratos rurais forem apurados 
corretamente, com a aplicação integral dos 
critérios e metodologias de cálculo fixadas nas 

normas pertinentes, a contar dos contratos de 
origem. De fato [continua o especialista], de 
nada valerá prorrogar o vencimento das ope-
rações rurais se os valores forem superiores 
ao realmente devido, pois assim implicará em 
ônus futuros insuportáveis aos produtores e 
apenas um adiamento do problema.

Essa condição de inadimplência já vem sendo 
apontada há tempos, Sr. Presidente. Há três anos, 
os Governadores do Nordeste foram acionados pela 
Confederação Nacional da Agricultura, que alertou 
para as graves consequências da situação. Lembrando 
que o endividamento rural superava a simples relação 
entre produtores devedores e instituições financeiras, 
a CNA advertia que sua dimensão “ocasiona graves 
consequências econômicas e sociais, pois reduz a 
renda regional, compromete a geração de empregos e 
expulsa trabalhadores do campo, inviabilizando novas 
aplicações de recursos do FNE e de outras fontes de 
financiamento da atividade rural”.

No documento, a CNA informava que o endividamen-
to rural nordestino alcança 1 milhão e 260 mil contratos de 
financiamento apenas no âmbito do Banco do Nordeste, 
além de outros 360 mil junto ao Banco do Brasil. Os valores 
monetários passíveis de renegociação, à época, somavam 
cerca de R$16 bilhões 200 milhões, o que correspondia ao 
faturamento bruto de toda uma safra da região.

Assim, na melhor das hipóteses, argumenta a 
CNA, se considerado um período ininterrupto sem se-
cas ou enchentes, além de bom comportamento dos 
preços e uma rentabilidade otimista de 10% sobre o 
faturamento bruto, seriam necessários dez anos para 
pagar a dívida se calculada sem o acréscimo de juros.

Esses argumentos são suficientes para demons-
trar a situação de angústia e penúria de numerosas 
famílias inscritas no Pronaf. Apesar da falta de trans-
parência no que concerne à renegociação das dívidas 
rurais, estima-se que 700 mil famílias de pequenos e 
micro agricultores endividados estão sendo executa-
das pelo Banco do Nordeste do Brasil. As informações 
referem-se a um tratamento inflexível por parte do 
agente financeiro, pois as dívidas de pequena monta, 
mesmo amortizadas dentro dos prazos contratuais, al-
cançam patamares inviáveis, especialmente para um 
tipo de atividade como a lavoura, que se desenvolve a 
céu aberto e é absolutamente sazonal e sujeita – ainda 
mais do que os outros setores, dada a perecibilidade 
de sua produção – às oscilações do mercado.

Feitas essas considerações, quero dizer a todos 
que o pequeno agricultor não é inadimplente por malan-
dragem, por frouxidão ou por falta de compromisso. Pelo 
contrário, o pequeno produtor só se torna inadimplente por 
absoluta falta de condições de honrar seus compromissos.
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Essa percepção não é somente minha, Sr. Pre-
sidente. Ela é corroborada por ninguém menos que 
o Diretor de Financiamento e Proteção da Produção 
Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, João 
Guadagnin. No já aludido seminário promovido pela 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, no mês 
de abril, aquele dirigente afirmou que discutir endivida-
mento, embora seja uma coisa dolorosa, é importante 
e necessário. E acrescentou: “Agora, quando se trata 
de agricultura familiar, de Pronaf, não é tão desagra-
dável assim, porque a agricultura familiar brasileira é a 
que mais paga. A inadimplência no Pronaf é uma das 
mais baixas em todo o sistema de crédito que nós te-
mos hoje no Brasil.” Informou, na ocasião, que há ainda 
cerca de 3 milhões e 300 mil contratos no âmbito do 
Pronaf, em todas as suas modalidades, e estimou que 
o índice de inadimplência médio nacional não chega 
a 4%, índice que é menor do que o de qualquer outra 
linha ou programa de crédito neste País.

O pequeno produtor, Sr. Presidente, presta um ser-
viço inestimável ao Brasil. Aliás, diria que o setor agro-
pecuário presta um serviço inestimável, mostrando-se 
pujante e competitivo apesar da elevada carga tributária.

É absolutamente inacreditável e inaceitável que 
ainda nós tenhamos de pagar juros para produzir ali-
mentos neste País, Sr. Presidente. Era interessante que 
a Presidenta Dilma pudesse fazer uma reflexão através 
do seu setor financeiro para evitar que os pequenos pro-
dutores do nosso País pagassem juros dessas dívidas.

Esse setor, que nos países desenvolvidos é tra-
tado com pompa e subsídios, não é valorizado como 
deveria em nosso País. Alega o Ministério do Desen-
volvimento Agrário que tem se empenhado em socorrer 
os produtores rurais, mas que há limitações técnicas 
para o alongamento das dívidas.

Não ficou suficientemente claro o que são essas 
limitações técnicas, mas é difícil acreditar que sejam 
de ordem financeira. Afinal, a União está com os co-
fres cheios. Nunca se arrecadou tanto em nosso País, 
conforme a mídia noticia periodicamente.

No primeiro quadrimestre do ano, a Receita Fede-
ral registrou um aumento real de 11,5% de arrecadação 
em relação ao mesmo intervalo de 2010 – nada menos 
que R$311 bilhões, Sr. Presidente, incluindo impostos, 
contribuições federais e contribuições previdenciárias.

A prodigalidade do Governo brasileiro se mani-
festa também na ajuda internacional a países como o 
Haiti, o Paraguai, com instalação de fábricas de me-
dicamentos contra a Aids em Moçambique, fazendas 
experimentais no Senegal e em Mali ou capacitação de 
docentes no Timor Leste. O volume de recursos desti-
nados à cooperação internacional, apenas no período 
de 2005/2009, chegou a US$2 bilhões e 900 milhões.

Não critico esse tipo de ajuda, Sr. Presidente, 
nem acho que devemos renegar nosso espírito de so-
lidariedade. Apenas cito esse fato para dizer que, se 
podemos ajudar outros povos em dificuldade, podemos 
e devemos muito mais salvar da insolvência os nossos 
pequenos produtores.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 
Presidente, peço a paciência de V. Exª, porque o assun-
to é, a meu ver, muito importante e estou encerrando.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, nossa agricul-
tura tem demonstrado a sua pujança no mundo. Dada a 
importância dessa atividade em nosso País – seja para 
equilibrar nossa balança de pagamentos nos tempos 
de crise, seja para garantir o alimento nas mesas das 
famílias brasileiras –, o Governo deveria dar a ela tra-
tamento idêntico ao que tem sido concedido a outros 
segmentos do setor produtivo.

O endividamento do setor agrícola, especialmen-
te da agricultura familiar, exige uma pronta e efetiva 
resposta de nossas autoridades. Lembro, mais uma 
vez, que o produtor rural é bom pagador, mas as di-
ficuldades por ele enfrentadas, seja em função das 
oscilações do mercado, seja em consequência das 
intempéries, são agravantes da sua saúde financeira. 
A simples rolagem das dívidas, com o acúmulo dos 
encargos financeiros anteriores, acabará por sufocar 
muitos produtores familiares.

Por tudo isso, apelo, nesta oportunidade, às nossas 
autoridades, especialmente à Presidenta Dilma, para que 
não sejam executadas as dívidas do pequeno produtor, 
porque as condições da safra anterior não foram sufi-
cientes para ele salvar as suas dívidas e, muito menos, 
para alimentar e vender para que isso pudesse acon-
tecer. Só assim poderemos evitar a insolvência desse 
segmento; só assim poderemos evitar o desemprego e 
o êxodo rural; só assim poderemos garantir o abasteci-
mento dos lares brasileiros, Sr. Presidente.

Eu queria, para encerrar, agradecer a V. Exª a 
paciência, aos meus pares, e dizer que esta Casa tem 
o compromisso maior de resolver essa situação. Eu 
não posso acreditar nessa história de renegociação de 
dívida. Temos de encontrar o caminho para minimizar 
essas dificuldades.

Melhor dizendo, Sr. Presidente, vamos encontrar 
caminhos, através desta Casa e da equipe econômica 
do Governo, para fazer uma anistia aos débitos dos 
pequenos produtores da agricultura familiar do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – Concedo a palavra neste instante ao Senador 
Walter Pinheiro, por permuta com a Senadora Lúcia Vânia. 
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui me 
somar a esse apelo veemente feito pelo nosso Senador 
Benedito de Lira para uma causa com a qual todos nós 
temos um envolvimento direto e imediato. 

Eu dizia ao Senador Benedito de Lira, agora, no 
momento em que subia à tribuna, que não me recordo, 
desde o primeiro dia em que cheguei aqui ao Congres-
so Nacional – vivenciei quatro mandatos de Deputado 
Federal –, de não ter, em nenhum ano, este Parlamen-
to produzido uma legislação para ir ao encontro desse 
anseio, desse desejo e, principalmente, para corrigir 
esses problemas no campo, porque é simples. É a rene-
gociação da dívida, a redução de juros, a identificação 
e, eu diria até, a compreensão da natureza dos proble-
mas que enfrentam os pequenos e médios agricultores, 
seja no extremo do País, no extremo sul, com relação 
às geadas ou às chuvas, ou no Norte e Nordeste, no 
período de longa estiagem; ou até em outras situações 
envolvendo o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste. 

Portanto, a partir dessa constatação, temos a 
obrigação de promover aqui, a partir do Parlamento, 
a apresentação de um caminho para solucionarmos 
esse problema. Fizemos isso, recentemente, com a 
questão da aquisição de máquinas, quando reduzimos 
a taxa de juros. Na Bahia, inclusive, meu caro Sena-
dor Benedito, colocamos em zero a taxa de juros no 
Programa Mais Alimentos, para aquisição do facão até 
o trator. Então, portanto, essa medida urge e é impor-
tante que o Congresso Nacional, mais uma vez, dê 
uma resposta contundente para solucionarmos esse 
problema no campo, até porque é agora que estamos 
liberando o Plano Safra. Se esse pequeno agricultor, 
médio agricultor não resolver o problema da sua inadim-
plência, como é que vai acessar o novo crédito? Não 
adianta nada. Nós vamos aplicar agora R$16 bilhões 
no Plano Safra. Se não solucionarmos esse problema, 
meu caro Mozarildo, não tem como esse agricultor ter 
oportunidade de contrair ou de encontrar-se com as 
ferramentas necessárias para tocar sua produção, que 
é a assistência técnica, o crédito, a comercialização, a 
compra antecipada, a aquisição de máquinas, enfim, 
todo um conjunto necessário para que esse agricultor 
possa da sua terra continuar extraindo o seu sustento.

É isso, Senador Benedito de Lira e, com certeza, 
V. Exª contará com o apoio não só deste senador que 
vos fala, mas tenho a certeza de que a Casa inteira 
deve se somar a essa sua importante iniciativa.

Mas quero, Sr. Presidente, aqui, na tarde de hoje, 
até porque hoje, no início desta sessão, foi lida uma 
medida provisória que trata da redução da contribuição 
previdenciária para o microempreendedor individual, 

importante projeto que nós aprovamos aqui, no Con-
gresso Nacional. Hoje, nós já temos mais de 1,2 mil 
trabalhadoras e trabalhadores inseridos e cadastrados, 
melhor dizendo, 1,2 milhão de microempreendedores no 
País, cadastrados, portanto, já tendo acesso a crédito, 
já estando, literalmente, na linha dos direitos, porque 
essa é uma briga histórica nesta Casa. E agora nós 
vamos reduzir a participação para a Previdência, per-
mitindo assim que essas pessoas que viviam à mar-
gem, excluídas do direito previdenciário, tenham opor-
tunidade de contribuir com a Previdência e construir o 
caminho da boa expectativa para sua aposentadoria.

Mas se soma a esse projeto que chegou aqui, 
no dia de hoje, uma outra coisa importante. Na tarde 
também deste dia, o Senador Lindbergh Farias tocou 
nesse assunto, dando sequência a um apelo feito pelo 
Senador Francisco Dornelles, que aprovou nesta Casa 
um importante projeto que trata exatamente da agora 
chamada empresa individual. 

Se nós avançamos com o microempreendedor 
individual, a boa ideia que nasceu na Câmara dos 
Deputados com o projeto de lei do Deputado Marcos 
Montes, Minas Gerais, abraçado aqui pelo Senador 
Francisco Dornelles, e eu diria corretamente cobrada 
a sua sanção por parte da Presidência da República 
pelo Senador Lindbergh Farias. Isso permitirá, por 
exemplo, que diversas empresas criadas a partir de 
um indivíduo se livrem da burocracia.

Com essa nova lei, a pessoa poderá abrir uma 
empresa efetivamente individual, sem precisar fazer 
aquele caminho de chamar amigos – eu não sei nem 
se não seriam amigos da onça, meu caro Benedito, 
porque, de vez em quando, o sujeito coloca sócios que 
terminam depois gerando muito mais dor de cabeça do 
que efetivamente apoio. Essa nova empresa individual 
exigirá capital mínino de 100 salários míninos, R$54 
mil, a garantia financeira para a chamada linha da re-
dução de riscos. Portanto, pela legislação em vigor, o 
microempreendedor, além de ser obrigado a ter sócios, 
não separa o seu patrimônio pessoal do patrimônio da 
empresa. Assim, eu poderia até dizer aqui que, em caso 
de problemas financeiros, ele poderá ser obrigado a 
entregar seus bens pessoais, casa, veículo e até de-
pósitos bancários, para cobrirem prováveis prejuízos 
da sua empresa. Então, é importante essa iniciativa. 

Hoje, são cerca de 5 milhões de empresas no Bra-
sil, sendo que 3,4 milhões não têm funcionários, segundo 
dados do Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE. 
Logo, estamos falando dessa formação de microempre-
sa por prestadores de serviços. Grande parte desses ou 
a maior parte é constituída por profissionais individuais 
que trabalham em parceria com outras empresas. 
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Por isso, Sr. Presidente, quero louvar essa iniciativa 
e me somar a essa atitude corajosa do Senador Fran-
cisco Dornelles que, neste momento em que consagra-
mos o programa de microempreendedor individual, vem 
consolidar a microempresa individual. E ainda na linha 
do que de forma muito correta colocou aqui o meu cole-
ga do Rio de Janeiro Senador Lindbergh, para que não 
permitamos que esse projeto seja vetado. A luz de quê?

Prováveis prejuízos, o que poderia chegar a uma 
queda na arrecadação. Quantas empresas nós tería-
mos condição de criar? 

Na realidade, seria importante experimentarmos 
essa novidade para que nós tivéssemos oportunidade 
– aí sim – de contribuir com esses profissionais por-
que, às vezes, podem ter contratos. Hoje muita gente 
abre até empresa virtual. Então, estamos legalizando, 
como fizemos com o microempreendedor individual.

Por isso, faço um apelo ao nosso Governo, para 
deixar muito claro que no Brasil os empreendedores fa-
zem parte do desenvolvimento apesar das dificuldades. 
Essa parte com que eles contribuem nesse processo 
de desenvolvimento... Esperamos que a Presidenta 
Dilma não perca a oportunidade de facilitar mais ainda 
a vida desses colaboradores. 

Eu quero encerrar, Sr. Presidente, pedindo a V. 
Exª que considere na íntegra nosso pronunciamento.

Também quero registrar aqui outro pronuncia-
mento em que falo exatamente da questão da plena 
safra de álcool. Fomos sacudidos repentinamente, ou 
intempestivamente, quando os produtores brasileiros 
resolveram aumentar, nesta semana, o preço dos com-
bustíveis. Isso é grave e poderá acarretar um repique 
inflacionário, jogando por terra todo o esforço que nosso 
Governo vem fazendo para conter a inflação.

Então, peço a V. Exª que acate o nosso pedido 
de receber, na íntegra, esse nosso pronunciamento 
que fala exatamente da questão do abastecimento e 
dessa atitude no que diz respeito à produção. Sei que 
o açúcar está extremamente valorizado no mercado 
internacional e há uma tendência natural de as usinas 
produzirem até mais açúcar do que álcool, o que pro-
voca essa escalada de preço. Entretanto, é importante 
que os produtores também assumam responsabilidades 
com a Nação e não pratiquem a elevação do preço do 
combustível, porque ele é o fator mais utilizado para 
elevar o preço dos diversos produtos.

Era isso, Sr. Presidente, que gostaria de registrar 
nesta tarde de hoje.

Muito obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR WALTER PI-
NHEIRO.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, Projeto de lei da Câmara, do depu-
tado Marcos Montes (DEM-MG), já aprovado nesta 
Casa, aguardando apenas a sanção da presidenta 
República, poderá dar margem a uma nova fase do 
empreendedorismo no Brasil.

Livre da burocracia, da perda de tempo e de 
gastos exigidos para abertura de empresas de grande 
porte, o projeto cria a Empresa Individual de Respon-
sabilidade Limitada. 

Com a nova lei a pessoa poderá abrir uma em-
presa efetivamente individual, sem precisar recorrer 
a amigos ou parentes para participarem de cotas do 
empreendimento, como ainda ocorre hoje.

A nova empresa individual exigirá um capital 
mínimo de 100 salários mínimos, 54 mil reais, para 
garantias financeiras e redução dos riscos. A respon-
sabilidade do empreendedor ficará limitada a esse 
valor, sem comprometer sues bens ou de sua família.

Pela legislação em vigor, o microempreendedor, 
além de ser obrigado a ter sócios, não separa seu pa-
trimônio pessoal do patrimônio do patrimônio da em-
presa. Assim, em caso de problemas financeiros, ele 
pode ser obrigado a entregar bens como carro, casa 
ou depósitos bancários para pagar dívidas.

Ao proteger o patrimônio pessoal, a lei dará mais 
segurança para o empreendedor se arriscar no mer-
cado. Trata-se de um estímulo significativo. 

Dos cerca de cinco milhões de empresas exis-
tentes no Brasil, 3,4 milhões não têm funcionários, de 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). 

São microempresas formadas por prestadores 
de serviços. Grande parte são profissionais individu-
ais que trabalham em parceria com outras empresas. 

Não se tratam de grandes empresas, donas de 
imóveis ou grandes valores, mas de profissionais que 
deixaram empregos com carteira assinada para se tor-
nar empreendedores e possuem apenas seu patrimônio 
pessoal.A dispensa do sócio para abrir a empresa tem 
outra vantagem, além da redução da burocracia. Atual-
mente, a maioria das empresas tem um sócio dono de 
99% das ações e outro com 1%, usado apenas para 
cumprir uma formalidade exigida pela lei. É um recurso 
usado para limitar a responsabilidade do proprietário. 

É nessa posição também que se coloca o laranja, 
aquela figura usada para esconder o verdadeiro res-
ponsável por alguma ação. 

Os empresários individuais também terão vanta-
gens tributárias, como declarar impostos pelo Simples 
ou pela modalidade de lucro presumido. O Brasil é um 
dos países com mais empreendedores. Cerca de 21,1 
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milhões de pessoas desempenhavam alguma atividade 
empreendedora no país, de acordo com uma pesqui-
sa feita no ano passado pelo Global Entrepreneurship 
Monitor. O alto índice de empreendedorismo contras-
ta, porém, com as condições que os empreendedo-
res brasileiros encontram pela frente. Todos os anos, 
o Banco Mundial faz um levantamento para medir as 
condições que um país proporciona para pequenos e 
médios empresários fazerem negócios. 

Os técnicos examinam indicadores como a fa-
cilidade para abrir e fechar empresas, obter crédito, 
registrar propriedades, a carga de impostos e a prote-
ção a investidores. Ao combinar todos esses dados, a 
pesquisa mostra que os brasileiros enfrentam um am-
biente hostil. O Brasil aparece no fim da fila, em 127º 
lugar entre 183 países. A classificação mostra que é 
muito difícil ser empresário no Brasil. Entre as principais 
dificuldades estão a burocracia para abrir a empresa, 
a carga tributária (uma das maiores do mundo) e as 
dificuldades para fechar a empresa.

A maioria dos países desenvolvidos incentiva seus 
cidadãos a abrir empresas, se arriscar no mercado. 
Recentemente, os Estados Unidos tomaram medidas 
ao detectar uma queda na taxa de empreendedorismo. 

No Brasil, os empreendedores fazem sua parte, 
apesar das dificuldades. Espera-se que a presidente 
Dilma não perca a oportunidade de facilitar a vida de-
les, sancionando a nova lei.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, em plena safra do álcool, os produtores 
brasileiros decidiram intempestivamente aumentar esta 
semana os preços do combustível.

Isso é grave porque poderá acarretar um repique 
inflacionário jogando por terra todo o esforço que o 
governo vem fazendo para reconduzir a inflação para 
o centro da meta.

Recentemente, diante do aumento dos preços do 
barril de petróleo no mercado internacional, os Estados 
Unidos liberaram parte dos seus estoques estratégicos 
e com isso conseguiram segurar os aumentos que já 
ameaçavam complicar ainda mais o quadro inflacio-
nário dos países ricos.

O simples anúncio da liberação desses estoques 
– 60 milhões de barris, ou dois milhões de barris por dia, 
ao longo de um mês – provocou uma imediata redução 
nos preços internacionais do petróleo da ordem de 6,1%. 

O que causa desconforto é assistir lá fora os pa-
íses exercerem controle sobre fenômenos externos, 
o que dentro de nossas fronteiras não conseguimos.

No início do ano, a entressafra e o contágio dos 
preços internacionais na cotação do açúcar pressio-
naram os preços do combustível no mercado interno.

A pressão afetou até mesmo o preço da gasolina, 
dada a mistura do álcool presente nesse derivado de 
petróleo na razão de 25%.

Na ocasião, pregamos deste plenário a neces-
sidade de se reduzir o percentual dessa mistura para 
18%, para aumentar a oferta de álcool, provocando a 
redução dos preços, e evitando também seu contágio 
sobre os preços da gasolina.

Por um período muito breve chegamos a expe-
rimentar uma redução dos preços do combustível, 
proporcionada pelo início da safra de cana-de-açúcar 
para a produção de álcool.

Mas de repente, para espanto geral dos consu-
midores brasileiros, os produtores de álcool voltaram 
a reajustar seus preços.

O argumento pouco convincente é que a queda 
nos preços pressionou o consumo e o produto voltou 
a escassear.

De tal forma que hoje o álcool novamente dei-
xou de ser competitivo com a gasolina na maioria dos 
Estados brasileiros.

O grave nesta situação é a insegurança que vi-
vemos no abastecimento de combustíveis para a mo-
vimentação da frota nacional.

Uma frota altamente subsidiada pelo governo, e que 
lamentavelmente não conta com a compreensão dos pro-
dutores de álcool, em última análise os maiores benefici-
ários dessa renúncia fiscal em toda a cadeia automotiva.

O aumento do preço do álcool ocorre em meio 
a um difícil momento vivido pela economia brasileira, 
quando as autoridades se utilizam de todos os instru-
mentos de política econômica para reverter a espiral 
inflacionária que se insinuou no início do ano.

Ainda hoje, o IBGE informou que a inflação me-
dida pelo Índice Nacional de preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) fechou junho com alta de 0,15%, ante 
avanço de 0,47% em maio.

A gasolina, e não o álcool ajudou no resultado 
menor do IPCA. O preço da gasolina recuou 3,94% em 
junho, após uma alta de 0,85% em maio, tornando-se um 
dos principais fatores para a desaceleração da inflação.

Já o álcool, apesar de estarmos em plena safra 
da cana-de-açúcar neste mês, sofreu na última sema-
na um aumento de 15,9%. 

Segundo dados do Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, 
no último dia 15 os usineiros aumentaram os preços do 
litro do álcool anidro vendido às distribuidoras para R$ 
2,4727, contra R$ 2,1331 na semana anterior.

Em relação aos R$ 1,5507 cobrados há um mês 
(dia 18 de março), o aumento é de quase 60%. 

Como a gasolina tem 25% de álcool anidro, os 
consumidores podem esperar por novos reajustes de 
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preços do combustível nos próximos dias já que, se-
gundo as distribuidoras, essa nova alta ainda não foi 
repassada para as bombas.

O álcool combustível já subiu 28% este ano. Ga-
solina, 8%.

Diante dessa realidade, só nos resta renovar o 
apelo para que o governo reveja urgentemente o per-
centual de mistura do álcool à gasolina.

Com o que vier a ser economizado na redução 
da mistura pode-se iniciar a formação de um estoque 
estratégico para que, a exemplo do que fez os Esta-
dos Unidos com os preços do petróleo, o Brasil possa 
também, dentro de suas fronteiras, oferecer o mínimo 
de garantia de abastecimento aos consumidores.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinhei-
ro, o Sr. Mozarildo Cavalanti deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Be-
nedito de Lira.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Senador Benedito de Lira.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – Comunico a V. Exª, nobre Senador Pinheiro, 
que o seu pronunciamento será recebido de acordo 
com o que estabelece o Regimento. 

Pela ordem, tem a palavra o eminente Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Senador, são praticamente, 
17 horas e eu queria solicitar que a gente entrasse na 
Ordem do Dia. Sei que a pauta está obstruída, mas 
há alguns temas que podemos votar, como a questão 
do Parlasul e também a questão do requerimento. Se 
V. Exª entrar na Ordem do Dia, todos os Senadores 
serão beneficiados, porque, após a Ordem do Dia, o 
tempo é de 20 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – Nobre Senador Paim, dentro de mais alguns 
minutos nós daremos início à Ordem do Dia, atenden-
do à solicitação de V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Certo, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Concedo a palavra ao eminente Senador 
Sérgio Petecão.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srs. Senadores e Srªs Senadoras presentes nesta 
tarde de quinta-feira, tenho a honra de usar a tribuna 
sob a presidência do nosso ilustre Senador Benedito 
de Lira, da nossa querida Alagoas, que foi quem me 
deu o título de quarto Senador por Alagoas.

Mas venho à tribuna na tarde de hoje para fazer 
um registro que considero da maior importância.

Ontem, na Comissão de Assuntos Sociais, em 
caráter terminativo, foi votado o projeto que regula-
menta a profissão de taxista. Acompanhei o projeto na 
CCJ, Senador Paim, que é uma pessoa que sempre 
tem lutado pela classe trabalhadora, e entendo que 
esse projeto que regulamenta a profissão de taxista é 
da maior importância.

Eu, pessoalmente, tenho um carinho muito es-
pecial pela classe. Posso dizer que nasci dentro de 
um posto de gasolina, sempre fui frentista de posto de 
gasolina, Senador Paim, e passei boa parte da minha 
vida em contato com essa classe dos taxistas. E aonde 
eu chego neste País, graças a Deus, sempre procuro 
estreitar minha relação com os taxistas, por quem te-
nho um respeito muito grande, pois são pessoas que 
têm um serviço prestado ao nosso País.

Estava passando da hora de esta Casa... Não 
quero roubar a ideia do projeto, que é do hoje Gover-
nador de Rondônia, Confúcio Moura, e ele deixou esse 
projeto. O Senador Eunício Oliveira foi uma pessoa que 
também se empenhou muito. Ele foi relator na CCJ e 
na Comissão de Assuntos Sociais.

Dentro das minhas possibilidades, eu procurei 
dar também a minha contribuição, por entender que 
com esse projeto, com certeza, nós vamos corrigir uma 
injustiça. Quantos e quantos taxistas pais de família já 
se foram, e não puderam deixar nenhum tipo de es-
trutura para as suas famílias? Por quê? Porque não 
tinham uma profissão regulamentada. E hoje, graças a 
Deus, estou muito feliz por ter dado a minha pequena 
contribuição no sentido de corrigir essa injustiça que 
vinha sendo feita, por não existir ainda a regulamen-
tação dessa profissão tão bonita.

Eu queria aqui, na pessoa do presidente dos ta-
xistas do meu Estado, o companheiro Teonísio Bonfim, 
uma pessoa que tem um serviço maravilhoso, um ser-
viço prestado à classe lá no meu Estado, parabenizar 
todos os taxistas.

Quando foi votado na CCJ, eu já tive a preocupa-
ção de levar o projeto e passar em alguns pontos de 
taxistas lá no meu Estado, na minha capital Rio Branco. 
Amanhã vou me dirigir ao Município de Manoel Urbano, 
vou a Feijó e vou até Tarauacá. E já vou aproveitar para 
que os taxistas tomem pé da situação, porque muitos, 
às vezes, não sabem nem a dimensão, o alcance desse 
projeto que nós acabamos de aprovar aqui no Senado, 
que com certeza vai ajudar a classe em todos os sentidos.

Estou com o projeto na mão, é um projeto longo 
e, ao devido ao tempo, eu vou me ater só a fazer este 
registro por entender que foi um grande ganho dessa 
classe por quem eu tenho um carinho muito grande. 
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Nos momentos mais difíceis, tanto como Deputado 
Estadual, como Deputado Federal, os taxistas sempre 
tiveram ali, dando aquele apoio à minha candidatura. 
E sou muito grato. Devo isso a eles. O que eu puder 
fazer para sempre fortalecer essa classe aqui no Se-
nado, eles podem ter certeza de que estarei fazendo. 

Queria, mais uma vez, parabenizar, na pessoa 
do presidente dos taxistas lá do Estado do Acre, Te-
onísio Bonfim, todos os taxistas do meu Estado e do 
Brasil como um todo, mas principalmente os taxistas 
acreanos por essa nossa grande conquista.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Pete-
cão, o Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Se-
nhora Presidente da República a Mensagem nº 61, de 
2011-CN (nº 238, de 2011, na origem), encaminhando 
o Projeto de Lei nº 16, de 2011-CN, que altera a Lei 
n° 11.653, de 7 de abril de 2008, e a Lei n° 12.309, de 
9 de agosto de 2010. 

É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – A matéria será publicada em avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 8 de julho do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – 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, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 81, de 2009, do Sena-
dor Delcídio do Amaral, que outorga isenção do 
Imposto de Importação, do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados, da Contribuição para os 
Programas de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público e da Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade So-
cial incidentes na importação aos equipamentos 
hospitalares sem similar nacional;

– Projeto de Lei do Senado nº 155, de 2009, do Se-
nador Sérgio Zambiasi, que dispõe sobre a cria-
ção de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Itaqui, no Estado do Rio 
Grande do Sul;

– Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2009, do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei nº 
7.853, de 24 de outubro de 1989, para instituir 
medida de amparo à pessoa portadora de defi-
ciência na área da assistência social; e

– Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2010, do 
Senador Mário Couto, que altera a Lei 8.212, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a 
organização da Seguridade Social, institui o 
Plano de Custeio e dá outras providências, 
para dar nova redação ao art. 16 e disciplinar 
a participação da União no financiamento da 
Seguridade Social.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 155, de 2009; e 43, de 2010, rejeitados, 
vão ao Arquivo; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
81 e 249, de 2009, aprovados, vão à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 137, 
138, 139 e 160, de 2011, do Presidente da Comis-
são de Assuntos Econômicos, comunicando que foi 
dado conhecimento aos membros daquele Órgão 
técnico do inteiro teor dos Avisos nºs 48, 50, 51 e 52, 
de 2011, respectivamente, e recomendando os seus 
arquivamentos.

São os seguintes os Ofícios:

Of. 137/2011/CAE

Brasília, 24 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 17ª Reunião, Ordinária da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 24 de maio, foi dado co-
nhecimento à Comissão do Aviso nº 48 de 2011 (nº 
557-Seses-TCU-Plenário), de 4 de maio de 2011, 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando có-
pia do Acórdão proferido nos autos do processo nº 
TC-22.063/2010-2, pelo Plenário daquela Corte, na 
Sessão Ordinária de 4-5-2011, bem como do Rela-
tório e do Voto que o fundamentam. O Acórdão em 
questão é referente acompanhamento da operação 
de crédito autorizada pela Resolução nº 36 de 2010 
desta Casa.

O expediente foi encaminhado aos membros da 
Comissão por meio do Of. CAE nº 15/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O projeto vai à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação do projeto:

Leitura: 7-7-2011

até 12/7 prazo para publicação e distribuição de avulsos;

até 2/8 prazo para apresentação de emendas;

até 7/8 prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas apresentadas; e

até 22/8
prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminha-

mento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
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Of. 138/2011/CAE

Brasília, 24 de maio de 2011

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 17ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 24 de maio, foi dado co-
nhecimento à Comissão do Aviso nº 50 de 2011 (nº 
567-Seses-TCU-Plenário), de 4 de maio de 2011, do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia 
do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC-
22.066/2010-1, pelo Plenário daquela Corte, na Ses-
são Ordinária de 4-5-2011, bem como do Relatório e 
do Voto que o fundamentam. O Acórdão em questão 
é referente ao acompanhamento da operação de cré-
dito autorizada pela Resolução nº 40 de 2010 desta 
Casa. O expediente foi encaminhado aos membros da 
Comissão por meio do Of. CAE nº 15/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of.139/2011/CAE 

Brasília, 24 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 17ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 24 de maio, foi dado co-
nhecimento à Comissão do Aviso nº 51 de 2011 (nº 
580-Seses-TCU-Plenário), de 11 de maio de 2011, 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia 
do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC-
25.599/2010-0, pelo Plenário daquela Corte, na Ses-
são Ordinária de 11-5-2011, bem como do Relatório e 
do Voto que o fundamentam. O Acórdão em questão 
é referente ao acompanhamento da operação de cré-
dito autorizada pela Resolução nº 53 de 2010 desta 
Casa. O expediente foi encaminhado aos membros da 
Comissão por meio do Of. CAE nº 15/2010-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF.160/2011/CAE

 
Brasília, 31 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 20ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 31 de maio, foi dado co-
nhecimento à Comissão do Aviso nº 52 de 2011 (nº 
599-Seses-TCU-Plenário), de 18 de maio de 2011, 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia 
do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC-
022.067/2018, pelo Plenário daquela Corte, na Ses-
são Ordinária de 18/5/2011, bem como do Relatório 
e da Proposta de Deliberação que o fundamentam. O 
Acórdão em questão é referente ao acompanhamento 
da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 
38 de 2010 desta Casa. O expediente foi encaminha-
do aos membros da Comissão por meio do OF.CAE 
nº 18/2011-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os Avisos nºs 48, 50, 51 e 52, de 2011, vão 
ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
Ofício n º 1/11 – GSALFN

Brasília, 7 de julho de 2011

Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos, informo a Vossa Ex-

celência que, a partir desta data, retorno ao Senado 
Federal para assumir a cadeira de Senador pelo Es-
tado do Amazonas.

Atenciosamente, – Senador Alfredo Nascimento.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 0954/2011/

GSVREG, de 2011, do Senador Vital do Rêgo, que en-

caminha relatório da participação na 100ª Conferência 

Internacional do Trabalho, realizada pela OIT, em Genebra 

na Suíça, no período de 1º a 17 de junho do corrente, re-

presentando esta Casa, por designação da Presidência.

São os seguintes o Ofício e o relatório:

Ofício nº 954/2011/GSVREG

Brasília, 30 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o respeitosamente, tenho o 

prazer de encaminhar à Mesa do Senado Federal, 
relatório da minha participação na 100ª Conferência 
Internacional do Trabalho, realizado pela OIT, em Ge-
nebra na Suíça, no período de 1º a 7 de junho do cor-
rente, representando esta Casa por determinação de 
Vossa Excelência.

Atenciosamente, – Senador Vital do Rêgo.Com 
cópia ao Presidente da Comissão de Relações Exte-
riores, Senador Fernando Collor de Mello
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Brasília, 7 de julho de 2011.

Senhor Presidente,
No dia 14-6-2011, presidi os trabalhos da Comis-

são de Assuntos Econômicos (CAE), conforme pode 

ser verificado na lista de presença que encaminho em 

anexo, mas por um lapso, não registrei minha freqüên-

cia no Plenário desta Casa.

Diante do exposto, solicito a V. Exª, que  seja au-

torizado o registro de minha presença no referido dia, 

de modo a evitarmos transtornos posteriores.

Cordialmente, – Senador Lobão Filho.
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Of. GSFC nº 179/2011

Brasília, 6 de julho de 2011

Senhor Presidente José Sarney,

Solicito que seja justificada minha ausência na 
votação nominal do dia 5 de julho de 2011 (indicação 
do Sr. Marcio Fortes para Presidente da Autoridade 
Olímpica), em virtude de ter me ausentado do Plenário 
para recepção de embaixadores estrangeiros (Albânia 
e Hungria) em meu gabinete, o que inviabilizou o meu 
deslocamento a tempo de participar da referida votação.

Observo que, além de ter registrado minha pre-
sença no painel eletrônico, neste mesmo dia proferi 

discurso no Plenário da Casa como primeiro Orador 
Inscrito, como pode ser constatado nos Anais do Se-
nado Federal.

Cordialmente, com o apreço do Senador Fer-
nando Collor.

Ofício nº 312/2011-GSMC

Brasília – DF, 4 de julho de 2011

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos valho-me 

do presente para informar a Vossa Excelência a inter-
rupção da licença médica recentemente a mim conce-
dida, conforme comunicado à Junta Médica, em anexo.

Atenciosamente, – Senador, Marcelo Crivella.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 85, de 
29 de junho de 2011, do Ministro de Estado do Es-
porte, em resposta ao Requerimento nº 234, de 2011, 
de informações, do Senador Pedro Taques.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente.

O requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avi-
sos de Ministros de Estado:

– Nº 87, de 1º de julho de 2011, do Ministro de Estado 
dos Transportes, em resposta ao Requerimento nº 

269, de 2011, de informações, da Senadora Vanes-
sa Grazziotin;

– Nº 133, de 4 de julho de 2011, do Ministro de Estado 
de Minas e Energia, em resposta ao Requerimento 
nº 204, de 2011, de informações, do Senador Ricar-
do Ferraço;

– Nº 191, de 30 de junho de 2011, do Ministro de Estado 
da Fazenda, em resposta ao Requerimento nº 308, de 
2011, de informações, do Senador Armando Monteiro;

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Sobre a mesa, propostas de emenda à Cons-
tituição que passo a ler.

São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – As propostas de emenda à Constituição que 
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições cons-
tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 830, DE 2011

Nos termos do art. 50 da Constituição Federal e 
nos arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Sena-
do Federal, e tendo em vista a importância do normal 
funcionamento do tráfego aéreo brasileiro, bem como 
da estruturação dos aeroportos brasileiros, solicito 
que sejam prestadas pelo senhor Ministro Chefe da 
Secretária Nacional de Aviação Civil, o seguinte pedi-
do de informação:

Quais as providências que esta Secretaria, vem 
desenvolvendo, para divulgar amplamente a Resolu-
ção nº 141 de 15 de março de 2010 da ANAC, que 
trata de assegurar o direito à informação e reparação 
material dos passageiros, em caso de problemas nos 
vôos, incluindo os passageiros estrangeiros;

Se esta Secretaria tem algum planejamento de 
trabalho conjunto com as empresas de aviação civil 
em território brasileiro para melhorar o tráfego aéreo 
brasileiro, tendo em vista os eventos da Copa de 2014 
e Olimpíadas de 2016;

 Justificação

O transporte aéreo brasileiro é um tema muito 
discutido na atualidade tendo em vista que o desen-
volvimento sócio-econômico experimentado pelo país 
na última década possibilitou um grande crescimento 
da classe média brasileira e por conseqüência foi ge-
rado um aumento na demanda por vôos nacionais e 
internacionais.

Tal fato aumentou a discussão acerca do tema 
uma vez que se faz necessário modernizar e aumen-
tar a capacidade dos aeroportos brasileiros, vez que 
por seguidos anos ocorreram crises na aviação civil 
brasileira decorrente da falta de estrutura dos aero-
portos, bem como de certos abusos cometidos pelas 
empresas de aviação civil ao realizarem o overbooking, 
cancelamento de vôos, dentre outros fatores.

No bojo disso e após a comoção geral da socie-
dade a ANAC no ano de 2010 publicou a Resolução n. 
141 para regulamentar alguns deveres das empresas 
de aviação civil e determinar os direitos dos passa-
geiros nos aeroportos brasileiros, frente a situações, 
como por exemplo, atraso de vôos.

Todavia, como foi recentemente noticiado, a rea-
lidade brasileira após um ano de publicada a referida 
resolução é de descumprimento das normas vigentes 
por parte das empresas aéreas, que somente tomam 
atitudes quando os consumidores vão exigir seus direi-
tos, alijando os passageiros que não são informados 
de seus direitos, principalmente, os estrangeiros que 
fazem conexão em território brasileiro e por vezes são 
surpreendidos por atrasos e cancelamentos de vôos 
dentre outros problemas.

É, justamente, nesse sentido que se devem bus-
car meios capazes de exigir das empresas de aviação 
civil que tem atividades em território brasileiro o devi-
do cumprimento das normas vigentes, garantindo-se 
também ampla informação aos consumidores acerca 
de seus direitos por quaisquer meios que se façam 
necessários. 

Sala das Sessões, 6 de julho de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin. 

REQUERIMENTO Nº 831, DE 2011

 Nos termos do que prescreve o art. 50 da Cons-
tituição Federal e nos arts. 215 e 216, do Regimento 
Interno do Senado Federal, solicito que seja prestado 
pelo senhor Ministro da Justiça, o seguinte pedido de 
informação. 

Tendo em vista a importância do reconhecimen-
to e demarcação das terras indígenas no Brasil e em 
especial no Estado do Amazonas, uma vez que tais 
providências perduram, em alguns casos há décadas, 
solicito as seguintes informações:

Quais são os motivos apontados pela FUNAI para 
não incluir as 107 áreas de terras nos seus planos de 
reconhecimento;

Há algum planejamento a ser executado pela 
FUNAI que inclua tais áreas;

Se já existe tal planejamento, qual o cronograma 
previsto para iniciar a formação dos grupos de trabalho 
no sentido de realizar a delimitação das terras indíge-
nas reivindicadas;

E quais são as providências que estão sendo to-
madas por este Ministério no sentido de avançar com 
o processo de reconhecimento de terras indígenas.

 Justificação

A delimitação e reconhecimento de terras indí-
genas é hoje uma questão muito delicada e que deve 
receber uma atenção especial dos poderes públicos 
envolvidos, assim como merece ser foco de ampla 
discussão em todos os âmbitos da sociedade brasi-
leira, em razão dos vários interesses sociais, políticos 
e econômicos que representa.
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Desta forma, a delimitação das terras indígenas 
é um pleito que está a muitos anos em pauta para ser 
concretizado, pois representa nada mais que um reco-
nhecimento aos direitos dos indígenas em ter garanti-
dos um pedaço de terra próprio para viver dignamente, 
praticar a pesca, a caça, repassar seus ensinamentos, 
professar sua religião dentre outros aspectos próprios 
de manifestação cultural.

Em busca, então, de garantir um direito básico 
de qualquer cidadão brasileiro, o Conselho Indígena 
Missionário (CIMI) realizou um levantamento que apon-
tou a existência de 322 terras indígenas que não estão 
contempladas nos planos de reconhecimento fundiá-
rios da FUNAI. Dentre estas, inclusive, 107 estão no 
estado do Amazonas.

Estes dados foram base da pesquisa realizada 
pela Professora Lúcia Rangel, antropóloga da USP-
-SP, intitulada “Violência contra os Povos Indígenas no 
Brasil’’, onde se demonstra a importância e a urgência 
que se tem no reconhecimento das terras indígenas 
para que os conflitos sociais entre fazendeiros, índios 
dentre outros personagens inseridos neste contexto, 
possam ter uma solução definitiva acerca das reivin-
dicações há anos pleiteadas.

Sala das Sessões, 6 de julho de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO Nº 832, DE 2011

Nos termos do que prescreve o art. 50 da Cons-
tituição Federal e nos arts. 215 e 216, do Regimento 
Interno do Senado Federal, solicito que sejam prestados 
pelo senhor Ministro da Justiça, o seguinte pedido de 
informação, tendo em vista a importância do controle 
de migração de estrangeiros para o território brasileiro.

Se há um levantamento do número de haitianos 
que estão migrando para o norte do Brasil. Principal-
mente no estado do Amazonas;

Há algum planejamento para esses estrangeiros, 
adaptarem-se ao costume, cultura e lingüística do povo 
brasileiro, tão diferente das suas;

Se há um controle mais rigoroso na entrada e 
permanência desses estrangeiros em território bra-
sileiro, para evitar que os mesmo possam ficar sem 
trabalho e moradia.

 Justificação

Após a tragédia ocorrida no Haiti em 2010, onde 
milhares de vidas foram vitimadas, o que desestrutu-
rou o país como um todo, iniciou-se um processo de 
saída em massa de haitianos para os países vizinhos 
à ilha, a qual está localizada no Caribe, tendo como 
um dos seus principais destinos, justamente o territó-

rio brasileiro, mas especificamente os municípios de 
Tabatinga e Manaus.

Nesse sentido, foi recentemente noticiado que 
segundo estimativas levantadas após verificação de 
concessão de permanência de haitianos no país, em 
torno de 1,3 mil já vivam em Manaus, o que vem pre-
ocupando as autoridades locais. A preocupação estar 
em como absorver esses estrangeiros com relação à 
moradia, emprego e renda, bem como a adaptação em 
função das diferenças culturais e lingüísticas. 

Dados indicam que ainda há pelo menos 300 pe-
didos de permanência em território nacional, principal-
mente, na cidade de Manaus sem que haja qualquer 
planejamento para tanto.

Sala das Sessões, 6 de julho de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTONº 833, DE 2011

Nos termos do que prescreve o art. 50 da Cons-
tituição Federal e nos arts. 215 e 216, do Regimento 
Interno do Senado Federal, solicito que seja prestado 
pelo senhor Ministro das Comunicações, o seguinte 
pedido de informação:

Tendo em vista a importância da expansão da 
internet banda larga no Brasil, o que possibilitará a 
inclusão digital de inúmeros brasileiros, solicito as se-
guintes informações:

Quais as medidas que este Ministério vem ado-
tando para readequar o Plano Nacional de Banda Larga 
a nova realidade brasileira, uma vez que o pacote de 
dados de 1 mbps é um patamar já defasado no mer-
cado brasileiro, visto o grande aumento na procura de 
internet com velocidade 2 mbps ocorrido no ultimo ano;

Se há um planejamento por parte deste Minis-
tério para ampliar o Plano Nacional de Banda Larga, 
no sentido de proporcionar a todo cidadão brasileiro 
acesso à internet de qualidade. Caso positivo, espe-
cificar o prazo e os estados beneficiados;

Sobre os estados da Região Norte especificar os 
planos de cada um;

 Justificação

O acesso à internet banda larga no Brasil passa 
por um processo de expansão contínuo nos últimos 
anos, visto o grande desenvolvimento social e econô-
mico que o país está vivendo, objetivando-se propor-
cionar uma internet de qualidade e barata ao cidadão 
brasileiro.

A discussão acerca do tema torna-se crucial 
quando observado que o país busca ser uma grande 
potência mundial, investindo em estudos e pesquisas 
científicas, produzindo novas tecnologias, gerando 
assim maiores oportunidades de negócios, bem como 
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atraindo grandes empresas produtoras de tecnologia 
de ultima geração.

Todavia, para que o Brasil chegue a um patamar 
econômico comparado às grandes potências mundiais, 
faz-se necessário investir, de forma urgente, em fatores 
estruturais básicos, capazes de sustentar o desenvol-
vimento econômico visado.

Sendo assim, passa por tais fatores a implemen-
tação de uma rede de informação, através da internet, 
que contemple preços acessíveis, alta qualidade de 
transmissão de dados, bem como o país inteiro inte-
grado a rede mundial de computadores com internet 
banda larga.

Nesse sentido, após o desenvolvimento social 
percebido no país, hoje a internet de 1 mbps já está 
ficando defasada para o mercado brasileiro, pois a 
procura por acesso com mais de 2 mbps já cresceu 
114%, sendo necessário readequar o Plano Nacio-
nal de Banda Larga pensado para os anos de 2010 a 
2014, a fim de adequá-lo ás novas realidades do país

Sala das Sessões, 06 de julho de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin. 

REQUERIMENTO Nº 834, DE 2011

Nos termos do que prescreve o art. 50 da Cons-
tituição Federal e nos arts. 215 e 216, do Regimento 
Interno do Senado Federal, solicito que sejam presta-
do pelo senhor Ministro da Saúde, o seguinte pedido 
de informação. 

Tendo em vista a importância do combate e diag-
nóstico preventivo do câncer de mama, bem como do 
atendimento de qualidade que garanta de forma eficaz 
o direito à saúde, solicito as seguintes informações:

Se há previsão de investimentos, por parte deste 
Ministério, aos estados da Federação para a aquisição 
de mamógrafos. Caso positivo, especificar os prazos 
e valores, por estados, bem como os valores da con-
trapartida desses estados;

No caso do estado do Amazonas, especificar por 
municípios/Unidade Hospitar.

Se há, por parte desse Ministério, levantamento 
da situação dos mamógrafos localizados no estado do 
Amazonas. Caso positivo, especificar por município/
Unidade Hospitalar;

Justificação

A questão da mamografia e sua regular realiza-
ção tem sido alvo de grandes discussões em âmbito 
nacional, visto que as políticas públicas recentes estão 
voltadas para a diminuição dos índices de mortalidade 
pelo câncer de mama entre as mulheres.

Desta forma, faz-se mister aumentar os investi-
mentos e estudos sobre câncer de mama. Nesse sen-

tido, é que já está previsto um investimento na área no 
montante de R$ 4,5 bilhões até 2014, para garantir uma 
saúde pública de qualidade para todo cidadão brasileiro.

Todavia, o quadro atual não se mostra próximo 
do que deveria ser o ideal, uma vez que foi constatado 
que o estado do Amazonas tem 25% de seus apare-
lhos de mamografia sem funcionamento, bem como 
foi constatado que no Brasil há uma enorme concen-
tração desses aparelhos somente na região sudeste, 
prejudicando a plena oferta do exame. 

Sala das Sessões, 06 de julho de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 835, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nos 16, de 2008; 
e 340, de 2011, por versarem sobre o mesmo assunto.

Sala das Sessões, 28 de junho de 2011. – Se-
nador Romero Jucá.

REQUERIMENTO Nº 836, DE 2011

Requeiro com base nos termos do inciso II, do 
art. 279, combinado com o inciso II, alínea c, item 12, 
do art. 255 e com o inciso I do art. 99, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da 
Câmara nº 137, de 2010, que acrescenta inciso ao 

art. 473 da Constituição das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, a fim de permitir ao empregador deixar de 
comparecer ao serviço sem prejuízo do salário para 
acompanhar filho em virtude de enfermidade, receba 
também a oitiva da Comissão de Assuntos Econômi-
cos – CAE. – Senador Armando Monteiro.

REQUERIMENTO Nº 837, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, que sobre o Proje-
to de Lei da Câmara nº 7, de 2011 (nº 5.358/2009, na 
Casa de origem, do Deputado Laerte Bessa), que altera 
dispositivos da Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009, 
que dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil e dá 
outras providências, para substituir a expressão “Bom-
beiro Civil” por “Brigadista Particular”, além da Comis-
são constante do despacho inicial de distribuição, seja 
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ouvida, também, a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. – Senador Luiz Henrique da Silveira.

REQUERIMENTO Nº 837-A, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 255, II, “c”, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, que sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2011 (nº 5.358/2009, na 
Casa de origem), do Deputado Laerte Bessa), que al-
tera dispositivos da Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de 
2009, que dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil 
e dá outras providências, para substituir a expressão 
“Bombeiro Civil” por “Brigadista Particular”, além da 

Comissão constante do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

Sala das Sessões – Senador Luiz Henrique da 
Silveira.

 O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Foi lido anteriormente Parecer nº 667, de 
2011, da Comissão de Assuntos Sociais, concluindo 
pelo arquivamento do Aviso nº 36, de 2010. 

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha a matéria ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

ORDEM DO DIA

Tendo em vista que hoje transcorre o primeiro dia 
em que consta da pauta o Projeto de Lei de Conversão 
nº 18, originário da Medida Provisória nº 528, e não 
tendo esta Presidência nenhuma informação sobre 
acordo de lideranças no sentido da sua apreciação, a 
matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão. 

É o seguinte o item:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 18, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 528, de 2011)

Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 2011, 
que altera os valores constantes da tabela do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e al-
tera as Leis nºs 11.482, de 31 de maio de 2007, 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de 
26 de dezembro de 1995, 9.656, de 3 de junho 
de 1998, e 10.480, de 2 de julho de 2002 (pro-
veniente da Medida Provisória nº 528, de 2011).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pergunto ao Plenário, principalmente ao Sena-
dor Anibal Diniz, que é Relator do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 138, de 2011, se nós poderemos apre-
ciá-lo, porque é aquele projeto que pode ser apreciado, 
da União das Nações Sul-Americanas, celebrada em 
Brasília, em 23 de maio de 2008. 

É um acordo que foi feito pelo Brasil.
O parecer é favorável, da Comissão de Relações 

Exteriores. Foi Relator o Senador Anibal Diniz. 

É o seguinte o item:

Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 138, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 138, de 2011 (nº 
1.669/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado Constitutivo da União 
de Nações Sul-Americanas, celebrado em Bra-
sília, em 23 de maio de 2008. 

Parecer favorável, sob nº 632, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem revi-
são do orador.) – Exatamente, Sr. Presidente. 

Agradeceria muito se nós pudéssemos colocá-
-lo em votação hoje, por se tratar de um assunto que 
conta com praticamente a unanimidade desta Casa e 
já teve parecer favorável, aprovado por unanimidade 
na Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a manifestação de V. Exª, consulto o Ple-
nário se há algum orador que deseje discutir a matéria.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Só para reforçar, Pre-
sidente Sarney, gostaria de me inscrever, rapidamen-
te, para dizer que o Tratado Constitutivo da União das 
Nações Sul-Americanas – Unasul foi celebrado em 
Brasília, no dia 23 de maio de 2008. 

Foi encaminhado pelo Poder Executivo ao Con-
gresso, através da Mensagem nº 537, em 22 de julho 

de 2008, e, na Câmara dos Deputados, foi aprovado, 
depois de passar pela Comissão de Relações Exterio-
res e também pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça, no dia 31 de maio de 2011. Ela se encontra aqui 
no Senado desde o dia 6 de junho de 2011 e, a partir 
do dia 15 de junho de 2011, foi designada a este Re-
lator pelo Sr. Senador Collor de Mello, Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores. 

Trata-se da realização, a concretização de um 
grande sonho, que é o sonho da integração das nações 
latino-americanas. Por isso, esse projeto teve o parecer 
favorável por unanimidade, aprovado na Comissão de 
Relações Exteriores, e seria um marco histórico para 
a política de relações exteriores do nosso País se pu-
déssemos concluir esse trabalho hoje, com a aprova-
ção em definitivo do Tratado Constitutivo da União das 
Nações Sul-Americanas, Unasul, nesta sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Encerro a discussão e submeto à votação do Plenário. 

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem per-
maneçam como se encontram. (Pausa)

Aprovado. 
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 138, DE 2011 

(nº 1.669/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Tratado Constitutivo 
da União de Nações Sul-Americanas, cele-
brado em Brasília, em 23 de maio de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto de Tratado Consti-

tutivo da União de Nações-Americanas, celebrado em 
Brasília, em 23 de maio de 2008.

§ 1º Ficam sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revi 
são do referido Tratado, bem como quaisquer emendas, 
protocolos adicionais, acordos executivos ou ajustes 
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 
da Constituição Federal, acarretem encargos ou com-
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

§ 2º Ficam sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional os tratados e acordos que, nos termos do 
art. 13 do tratado, venham a criar outras instituições 
e organizações vinculadas à União de Nações Sul-
-Americanas – UNASUL.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do Tratado encontra-se publicada no DSF de 
7/-6-2011.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem, se possível. 

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de apelar a V. Exª se pudesse colocar em votação o 
Requerimento nº 15. Não é de minha autoria, mas é 
um projeto que V. Exª está discutindo comigo, do aviso 
prévio proporcional. Na época, eu e V. Exª conversamos 
e eu tinha um projeto da Unamatra que foi apresentado 
e houve um requerimento para que ele vá para a CCJ.

Eu só queria que fosse aprovado o requerimento 
e que ele vá para a CCJ. Trata do aviso prévio propor-
cional o Requerimento de nº 15, se eu não me engano.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Se não houver objeção do Plenário, trata-se 
de um requerimento simples, pedindo para ouvir a Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Consulto se posso submeter o requerimento.
(Pausa.) 

Todos de acordo.

É o seguinte o item:

Item 15:

REQUERIMENTO Nº 969, DE 2010

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
969, de 2010, do Senador Gilberto Goellner, solicitan-
do que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 112, de 
2009, além da Comissão constante do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (altera a CLT para 
dispor sobre a alteração do aviso prévio).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o requerimento.(Pausa.) 

Sem haver nenhuma manifestação contrária, dou 
como aprovado. 

E a matéria vai à Comissão de Constituição e 
Justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Mozarildo Cavalcanti, também em 
aditamento ao seu Requerimento nº 114, solicita que 
o Período do Expediente da sessão de 19 de agosto 
seja destinado a homenagear a Maçonaria brasileira 
pelo transcurso do Dia do Maçom. (Requerimento nº 
826, de 2011.)

Na realidade, ele está pedindo a transferência de 
uma sessão já marcada pelo Plenário. 

Se todos estiverem de acordo...(Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quero anunciar que foram encaminhados à 
Mesa, em obediência a Resolução nº 3, do Congres-
so Nacional, os nomes dos candidatos do Senado à 
eleição para comporem a Comissão Representativa 
do Congresso Nacional, prevista no § 4º do art. 58 da 
Constituição Federal, com mandato para o período de 
19 a 31 de julho de 2011. 

Na verdade é a Comissão Transitória que fica 
aberta durante o recesso do Congresso.

Pelo PT: o Senador Lindberg Farias e Antonio 
Carlos Valadares, como suplente; Magno Malta e Acir 
Gurgacz e Senadores Inácio Arruda e Marcelo Cri-
vella suplentes. 

Pelo Bloco Parlamentar da Maioria, Senadores 
José Sarney, Francisco Dornelles, Renan Calheiros e 
Vital do Rêgo. 

Pelo Bloco Parlamentar da Minoria, Aloysio Nu-
nes Ferreira e Alvaro Dias. 

E pelo PTB, Gim Argello e Epitácio Cafeteira.
Em votação a aprovação da Comissão. 
Os Srs e as Srªs Senadoras que aprovarem per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Eu só quero fazer uma pergunta à Mesa, se 

possível: se a Mesa já recebeu a indicação de todos 
os membros do Parlasul por parte dos Partidos, para 
que essa Comissão possa ser empossada e iniciar os 
seus trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa tem apenas um problema para ler. É 
que há uma certa divergência entre o número de Se-
nadores que sejam indicados pelo Bloco da Maioria e 
o Bloco de Apoio ao Governo.

E as démarches estão sendo feitas e acredito 
que dentro de mais algumas horas nós teremos uma 
conclusão sobre o assunto.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de in-
dagar a V. Exª duas questões.

O primeiro questionamento que faço a V. Exª é 
que, a partir de um acordo, pelo menos anunciado na 
noite de ontem e hoje novamente verbalizado pelo Se-
nador Demóstenes Torres – e me refiro ao PL nº 116, 
que está com urgência –, se nós teríamos a possibili-
dade efetiva da apreciação dessa matéria, conforme 
acordo anunciado, na próxima sessão de terça-feira, 
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tendo em vista que na sessão de hoje, na sua abertura, 
foi lida a medida provisória, o que, consequentemente, 
nos coloca numa situação de pauta trancada.

Então, indago de V. Exª, a partir desse acordo, 
se nós teremos oportunidade de concretizar essa 
possibilidade de apreciação do PL nº 116 ainda nes-
ta Legislatura, tendo em vista que a partir de quarta-
-feira reservaremos os horários para o encontro do 
Congresso Nacional, na perspectiva de apreciação da 
LDO, antecedendo o nosso recesso. 

Essa era a primeira indagação que eu gostaria 
de fazer a V. Exª.

A segunda tem a ver com o acordo que nós ha-
víamos feito em relação à PEC que trata das MPs.

Em virtude do ocorrido com o Senador Aécio Ne-
ves, nós adíamos o processo de negociação na CCJ 
e, durante o dia de hoje, em conversa com o Senador 
Eunício Oliveira, soube que há uma convocação da 
Comissão de Constituição e Justiça para a próxima 
segunda-feira, quando devem ser apreciados os no-
mes de membros do Judiciário, e também uma convo-
cação da Comissão de Constituição e Justiça já para 
a próxima terça-feira. 

Em conversa com o Presidente da Comissão, 
apresentei a ele as alternativas – que também estamos 
apresentando ao Senador Aécio – de uma compati-
bilização entre a emenda constitucional apresentada 
por V. Exª e as emendas apresentadas em plenário 
por mim e pelo Senador Valadares, de Sergipe, para 
que, com essa – eu diria – concertação, nós tenhamos 
oportunidade de produzir um texto final para, pelo me-
nos, no primeiro turno, apreciarmos isso ainda antes 
do recesso parlamentar. 

Então, indago quanto a essas duas questões, e 
gostaria de saber qual encaminhamento V. Exª pode 
dar acerca delas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quanto à primeira, respondo a V. EXª que na 
terça-feira nós já colocaremos na pauta a medida pro-
visória que foi lida.

E, desde que a pauta seja liberada, o primeiro 
projeto a ser apreciado será o referido por V. Exª, o 116.

Quanto à segunda parte, posso declarar que, se 
a Comissão de Constituição e Justiça conseguir dar 
um parecer – e espero que assim seja, porque acho 
que já está há bastante tempo lá –, concluída e vindo 
para Mesa, posso convocar, na forma regimental, uma 
sessão extraordinária para apreciar exclusivamente 
essa medida.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as demais matérias 
não apreciadas e transferidas para a próxima 
sessão deliberativa ordinária:

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.

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 de-
correntes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais no-
táveis, à proteção do meio ambiente, ao comba-
te à poluição em qualquer de suas formas e à 
preservação das florestas, da fauna e da flora e 
altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
–  emissão de pareceres da CRA e da CMA.)

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. 
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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.

(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e CDH;
– emissão de parecer da CRE.)

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 801, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010 
(nº 29/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Paulo Bornhausen), que dispõe sobre a comu-
nicação audiovisual de acesso condicionado; 
altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 
de setembro de 2001, e as Leis nºs 11.437, 
de 28 de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de 
julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, 
e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras 
providências.

(Pendente de emissão de pareceres da 
CCJ, CAE, CE, CMA e CCT.)

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Rela-
tor: Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a 
Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta, 
com voto vencido, ad hoc, da Senadora Ma-
risa Serrano.

6 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o pro-
cesso e julgamento colegiado em primeiro 
grau de jurisdição de crimes praticados por 
organizações criminosas; altera os Decretos-
-Leis nºs 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal, e 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal, e as 

Leis nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
e 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e dá 
outras providências.

Parecer sob nº 231, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 
oferecendo a redação do vencido.

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Paulo Paim, CDH)

7 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 153, DE 2011

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
153, de 2011, de iniciativa da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que 
estabelece a obrigatoriedade da aprovação, 
pelo Senado Federal, dos nomes dos esco-
lhidos para titular de Aditância nas represen-
tações diplomáticas.

Parecer sob nº 592, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relatora: Vanessa Grazziotin, 
oferecendo a redação do vencido.

(Relator no turno único: Senador Gim 
Argello, CRE)

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2007 (nº 7.711/2007, 
na Casa de origem, de iniciativa do Presi-
dente da República, que acresce o art. 19-A 
à Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, que 
estabelece normas para a organização e a 
manutenção de programas especiais de pro-
teção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, 
institui o Programa Federal de Assistência a 
Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dis-
põe sobre a proteção de acusados ou conde-
nados que tenham voluntariamente prestado 
efetiva colaboração à investigação policial e 
ao processo criminal.

Parecer favorável, sob nº 1, de 2011, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 102, de 2007 (no 3.129/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Val-
verde), que altera o art. 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar 
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os efeitos jurídicos da subordinação exercida 
por meios telemáticos e informatizados à exer-
cida por meios pessoais e diretos.

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, 
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de 
Constituição de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Casildo Maldaner.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 32, de 2011 (nº 7.621/2010, 
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 23ª Região 
(MT) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 548, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Pedro Taques.

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 
nº 5, de 2008 e do Requerimento nº 591, de 2011, 

de adiamento da discussão – art. 279, III)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador 
Demóstenes Torres, que regulamenta o em-
prego de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Proje-
to): favorável, nos termos do Substitutivo, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das apresentadas ao Substitutivo, em turno 

suplementar, perante à Comissão): favorável, 
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

14 
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno.

16 
REQUERIMENTO Nº 756, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 756, de 2011, do Senador Pedro Taques, 
solicitando a constituição de uma Comissão 
composta por sete juristas para, no prazo de 
cento e oitenta dias, elaborar projeto de Código 
Penal adequado aos ditames da Constituição 
de 1988 e às novas exigências de uma socie-
dade complexa e de risco.

17 
REQUERIMENTO Nº 760, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 760, de 2011, do Senador Ricardo Ferra-
ço, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 30, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática (altera 
o Código Florestal).

18 
REQUERIMENTO Nº 777, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 777, de 2011, de autoria do Senador Ciro 
Nogueira, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 142, de 2008, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2011, 
por regularem matéria correlata (adaptação 
de veículos automotores a pessoas com de-
ficiência física).

19 
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 778, de 2011, de autoria do Senador An-
tonio Carlos Valadares, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2009, 
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além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Constituição, Justiça e Cidadania (altera o 
Estatuto da Cidade).

20 
REQUERIMENTO Nº 784, DE 2011

Votação, em turno único, do(a) Requeri-
mento nº 784, de 2011, de autoria do(a) Sena-
dor Wellington Dias, que solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2010, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Agricultura e Reforma Agrária (equoterapia 
para pessoa com deficiência).

21 
REQUERIMENTO Nº 785, DE 2011

Votação, em turno único, do(a) Requeri-
mento nº 785, de 2011, de autoria do(a) Se-
nador Humberto Costa, que solicitando que, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 264, de 
2010, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia, ora-
dora inscrita.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Benedito de Lira.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta 
tribuna para tecer comentários sobre a importância 
da infraestrutura para o atual estágio de desenvolvi-
mento do Brasil.

Ontem, mais uma vez, a Comissão de Infraes-
trutura, por mim presidida, antecipou-se, aqui no Se-
nado, em audiência pública, a uma das discussões 
mais pertinentes do momento, ao colocar em debate 
o vencimento das concessões para produção, trans-
missão e distribuição de eletricidade.

Além dos aspectos controversos e complexos que 
envolvem a questão, a discussão nos permite, como 
instância legislativa, levantar ideias sobre a necessi-
dade de revisão de algumas das políticas públicas do 
Brasil no setor de energia. 

A audiência pública, realizada em conjunto com 
a Comissão de Assuntos Econômicos, teve como foco 
a crucial importância da proximidade da renovação 

das concessões do setor elétrico, pelas repercussões 
econômicas e sociais para o País.

É até ocioso dizer o quanto o homem contem-
porâneo necessita e depende da energia elétrica no 
seu dia a dia. A sua falta, ainda que momentânea, traz 
transtornos e prejuízos incalculáveis, como bem o de-
monstram os últimos apagões.

Com cerca de 8,5 milhões de quilômetros qua-
drados e mais de 7 mil quilômetros de litoral, além 
de condições climáticas extremamente favoráveis, o 
Brasil possui um dos maiores e melhores potenciais 
energéticos do mundo.

Dentro desse contexto está um grupo de gera-
doras estaduais, do porte da Companhia Estadual de 
Energia Elétrica, do Rio Grande do Sul, da Companhia 
Energética de São Paulo, das Centrais Elétricas de Mi-
nas Gerais e da Companhia Paranaense de Energia; 
e federais, como a Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco, a Eletronorte e Furnas.

Juntas, respondem por parte considerável da 
produção de eletricidade do País, estão atentas às 
discussões sobre o vencimento de um grande lote de 
concessões de geração, previsto para 2015.

O impasse consiste no fato de que, pela legisla-
ção vigente, as usinas hidrelétricas que tiveram as suas 
concessões renovadas por uma vez e que estão diante 
de novo vencimento, em 2015, terão que devolvê-las 
ao poder concedente.

Um resumo do quadro que se nos apresenta nos 
indica que, até 2015, estarão vencidos mais de 28 mil 
megawatts entre as concessões para aproveitamento 
de potenciais hídricos na produção de energia elétrica. 
Além de vencerem 33% dos contratos de transmissão 
e 55% dos contratos de distribuição de eletricidade. 

Estes últimos representam 9 dos 30 contratos de 
transmissão e 36 dos 65 de distribuição de eletricidade.

A importância da questão avulta quando pensa-
mos no impacto desses contratos no conjunto do setor 
elétrico, além de considerarmos que alguns já funcio-
nam a título precário, com base em decisão governa-
mental que carece de fundamentação legal mais segura.

Trago aos meus pares algumas das posições que 
emergiram ontem na audiência pública a que me referi.

Os representantes das concessionárias defende-
ram a prorrogação dos atuais contratos de concessão 
e que o fato de o Brasil ter a terceira mais cara ener-
gia elétrica do mundo deve-se à grande quantidade de 
impostos e encargos.

Paulo Skaff, Presidente da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fiesp) foi enfático ao 
afirmar que o Brasil está perdendo competitividade em 
função do alto custo da energia elétrica que produz.
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O Presidente da Associação Brasileira das Em-
presas Geradoras de Energia Elétrica (Abrage), Flávio 
Antônio Neiva, disse que a tarifa de energia elétrica 
do Brasil é a terceira mais cara no mundo. A diferen-
ça está no imposto que é cobrado. Para se ter uma 
idéia, no Japão é de 30%. Já no Brasil é de 36%, sem 
os encargos.

O Diretor Executivo da Associação Brasileira das 
Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica 
(Abrate), Cesar de Barros Pinto, teceu considerações 
sobre a geração, a transmissão e a distribuição. Mas 
ressaltou que “a transmissão é a espinha dorsal do 
setor elétrico”.

Segundo o Presidente da Associação Brasileira 
de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Nel-
son Fonseca Leite, um quarto do custo da conta de luz 
brasileira destina-se à concessionária de distribuição 
e que 45% são encargos. Ele divulgou números afir-
mando que hoje o Brasil tem sessenta e sete milhões 
de unidades consumidoras, atende a dois milhões de 
novas ligações de energia elétrica anualmente e que 
o setor emprega sessenta mil pessoas.

Fonseca Leite afirmou que o setor elétrico é o ser-
viço público mais universalizado do momento no Brasil 
e que conta com um índice de satisfação de consumi-
dores residenciais de 77,3%. Ele explicou que, somen-
te no último ano, a receita bruta foi de R$118 bilhões. 

Em encargos e tributos, foram recolhidos R$44 
bilhões, além de atenderem a um mercado de 375 
KW/h. Isso significa uma participação no Produto In-
terno Bruto (PIB) de 2.2%. 

Por outro lado, o setor investe anualmente, em 
média, R$8 bilhões e, com a economia crescendo a 
5%, necessitará investir R$11 bilhões por ano.

Não há dúvida, portanto, de que, pela dimensão 
do problema, teremos de nos debruçar sobre os aspec-
tos jurídicos, legais, sociais e econômicos e os seus 
reflexos para a sociedade brasileira como um todo.

Sr. Presidente, são matérias como essa que te-
mos discutido na Comissão de Infraestrutura. Fizemos 
daquela Comissão um fórum de debates em que dis-
cutimos os setores elétrico, ferroviário, aeroportuário, 
enfim, debatemos os grandes temas da infraestrutura 
do País. 

Temos procurado, naquela Comissão, responder 
aos anseios da sociedade brasileira, especialmente 
do setor produtivo, no sentido de fazer com que a in-
fraestrutura do nosso País seja discutida, debatida e 
solucionada.

Portanto, ao encerrar esta sessão legislativa, na 
próxima semana, faremos um balanço do que foi feito 
naquela Comissão. Acreditamos ter cumprido a nossa 
missão durante este período, presidindo, com a com-

preensão e a colaboração de todos os Srs. Parlamen-
tares membros daquela Comissão.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 

– AL) – A Mesa agradece a manifestação da Senadora 
Lúcia Vânia, que traz um assunto muito importante ao 
plenário desta Casa.

Dando continuidade, concedo a palavra ao Se-
nador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero nesta 
oportunidade trazer ao conhecimento desta Casa dois 
importantes eventos realizados pela Comissão de As-
suntos Sociais e, mais precisamente, pela Subcomissão 
Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes 
Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas.

Tivemos, na última terça-feira, uma importante 
audiência pública com a representação de lideranças 
da classe trabalhadora, da Central Única dos Trabalha-
dores, da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura – Contag e, hoje, de lideranças patro-
nais. Nós tivemos, hoje, a Confederação Nacional da 
Indústria, a Confederação Nacional do Comércio e 
mais a presença da Petrobras.

Não posso deixar aqui – saudando a Senado-
ra Ana Amélia, que tem tido importante papel nesse 
trabalho – de registrar os avanços, o quanto estamos 
conseguindo arrancar boas experiências para o Brasil.

Qual é o objetivo da comissão, Presidente Be-
nedito de Lira? 

Primeiro, que o Brasil tenha um sistema capaz 
de lidar com esse tema; que o Brasil tenha uma rede, 
uma rede que seja capaz de atuar na prevenção, atuar 
na área do tratamento da reinserção social e, também, 
do acolhimento, além de ter políticas voltadas para a 
redução de dependentes químicos: dependentes do 
álcool, do crack, da maconha, da cocaína, de medica-
mentos e de tantas outras coisas que tantos problemas 
afligem a população.

Pois bem, o fato é que, além do poder público, 
além de trabalhar para que nós tenhamos uma rede 
capaz de garantir, quando alguém é dependente, um 
tratamento... Ter lá na atenção básica, por exemplo, 
que coloco como um papel importante desse trabalho: 
a Presidenta Dilma abriu, agora, para a qualificação 
profissional de 14,7 mil profissionais da área da saú-
de, da área de assistência social. Então, são médicos, 
psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais que pas-
sam a ter condições de fazer uma especialização, um 
mestrado, enfim, na área da dependência química, po-
dendo, com isso, exercer um papel mais competente, 
com melhores resultados para o Brasil. 
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Tivemos agora uma mudança importante, que 
também credito a esse trabalho. Era uma negociação 
que vínhamos travando. E quero aqui parabenizar a 
representação das federações, das comunidades te-
rapêuticas, em que, numa parceria com o Ministério 
da Saúde e o Ministério da Justiça, por intermédio da 
Secretaria Nacional de Política sobre Álcool e outras 
Drogas, mudou a chamada Resolução nº 101, que é 
uma resolução da Anvisa. Ela, muitas vezes, impedia 
essa relação do Governo Federal com as comunida-
des terapêuticas, com os grupos de auto-ajuda. E a 
Presidente assumiu o compromisso de abrir as vagas 
necessárias para que possamos atender a essa de-
manda que hoje é colocada em todo o Brasil.

Estivemos em seu Estado, Presidente Benedito 
de Lira, na sua companhia, com o Deputado Carimbão, 
entusiasmado com esse trabalho, com o Governador 
Teotônio Vilela. E a exemplo de Alagoas, da Paraíba, 
do Piauí, amanhã estarei com o Senador Anibal, com 
o Senador Jorge Viana, com o Governador Tião Via-
na, enfim – e há pouco dizia aqui também o Senador 
Petecão –, no Estado do Acre, visitando lá também 
experiências, a convite do Governador Tião Viana e 
dos nossos Senadores daquele belo Estado. Estare-
mos tratando de outros temas, como o pré-sal e outras 
áreas, mas esse também é um tema que eu gostaria 
de conhecer numa área de fronteira, como quando 
estivemos em Pontaporã, em Mato Grosso do Sul, no 
Rio Grande do Sul, no Paraná, com a hoje Ministra 
Gleisi, que à época era Senadora, estava conosco no 
mandato. Então, eu sinto que há algo positivo aconte-
cendo no Brasil.

Pois bem. Fruto dessas audiências, eu quero 
destacar alguns pontos fundamentais. De um lado, a 
importância de os trabalhadores colocarem na pauta 
da relação com os seus patrões a política de saúde 
voltada para essa área da dependência química. Veja 
que, na área do álcool, já está regulamentado, já é 
considerado uma doença. Se alguém tem dependên-
cia do álcool, é um alcoólatra, como a gente chama, 
ele não é mais demitido, ele não é mais expulso do 
mundo do trabalho. Ele é levado a um tratamento. Ele 
tem uma licença remunerada, tem o apoio do Minis-
tério da Previdência, da Saúde e da empresa para o 
seu tratamento.

Então, queremos que isso possa, de modo muito 
forte, prevalecer para todas as drogas. Se for a maco-
nha, se for o crack, se for outra droga, isso também 
tem de acontecer.

E, hoje, a gente ouviu o depoimento da Petrobras. 
A Petrobras colocou uma visão moderníssima: para 
cada R$1,00 que a Petrobras investe na prevenção da 
dependência química, da política sem drogas na em-

presa, ela ganha R$8,00. Essa é a avaliação de uma 
empresa moderna. Ou seja, quando alguém não cuida 
dessas pessoas, o que acontece? Aumenta a ausên-
cia ao trabalho, reduz a produtividade, aumentam as 
licenças por enfermidade, aumentam os acidentes de 
trabalho. E a Petrobras comprova isso com seu exemplo. 

Destaco aqui, também, na mesma linha, a expe-
riência da Federação das Indústrias do Rio Grande do 
Sul, com o SESI – aqui, hoje, também representada: as 
empresas que já estão aderindo a esse sistema, que 
tem lá condição de prevenção, de tratamento, de uma 
política sem drogas dentro da empresa estão conse-
guindo reduzir em pelo menos 30% as ausências ao 
trabalho, no dia a dia, reduzir em 34% os acidentes e 
aumentam a produtividade. Isso é um ganho para as 
empresas.

Então, o que queremos, Presidente José Sar-
ney? Queremos que o nosso Senado Federal possa 
ter dentro do seu sistema uma política como essa para 
os seus servidores, coligados, enfim. Cito, como exem-
plo, a Petrobras e várias empresas do Rio Grande do 
Sul, que se espalham agora em vários pontos do Brasil. 

Ouvimos ali a Confederação do Comércio tam-
bém relatando na mesma linha.

Aqui, a gente ouviu da Contag que o álcool e as 
outras drogas já estão chegando à zona rural, ou seja, 
aos cortadores de cana, ao colhedor de café, nas plan-
tações de soja, na plantação da fruticultura do nosso 
Nordeste, por exemplo. É preciso que tenhamos uma 
política nacional integrada, envolvendo o setor públi-
co, o setor privado, as empresas, os trabalhadores, os 
gestores municipais, os gestores estaduais. 

Então, é disso que se trata. E não posso deixar 
de registrar aqui, com alegria, que estamos avançando.

Já ouvimos vários setores, visitamos, fizemos reu-
niões de trabalho. Qual é o fruto que queremos colher 
desse trabalho da Comissão de Assuntos Sociais, na 
Subcomissão de Políticas sobre o Álcool, o Crack e 
Outras Drogas? Ter um projeto, um projeto completo, 
integrado, e quero aqui dizer, para minha alegria, abra-
çado também pela Presidente Dilma, para, no segundo 
semestre, a gente poder realizar, no Brasil, a primeira 
conferência nacional de políticas sobre drogas, para que 
a gente tenha uma pactuação entre todos os setores, 
com a experiência, com o conhecimento da ciência, 
dos nossos cientistas, que hoje colocam o dependen-
te de droga como doente – e a nossa legislação está 
avançando nesse sentido. É uma doença. Assim como 
alguém que é alcoólatra, ele tem que ser visto como 
alguém doente, cujo organismo, quando amanhece o 
dia, já sente necessidade do álcool. Ele amanhece já 
com vontade de beber uma pinga, beber uma cerveja, 
beber alguma coisa, porque o organismo dele care-
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ce daquele patamar de álcool no sangue. Da mesma 
forma, o dependente da maconha, o dependente da 
cocaína, o dependente do crack.

Então, veja, é preciso tratar de forma moderna. 
Qual é o problema? Não há uma rede pronta para isso. 
Não há uma rede.

Aqui, todos nós, Senadores e Senadoras, sa-
bemos do desespero de uma mãe, de um pai, de um 
irmão, de alguém próximo quando tem um filho, uma 
filha ou alguém da sua família dependente de alguma 
droga. Ele sai por aí sem saber o que fazer. Então, o 
que nós queremos? Queremos trabalhar, em primeiro 
lugar, a prevenção, Benedito de Lira. A prevenção é a 
forma mais barata. E, repito, ela tem de ser uma rede, 
uma rede que englobe todo o corpo dos trabalhado-
res, da área pública e do setor privado, e, junto com 
isso, no campo e na cidade. Mas, se não conseguimos 
garantir a condição dessa prevenção... E dá resultado. 
Cito aqui o exemplo também da Petrobras: quando eles 
começaram esses trabalhos, tinham lá entre 17% e 
18% dos seus trabalhadores dependentes de drogas; 
e reduziram para 7%, já fruto desse trabalho, segundo 
as últimas pesquisas, os últimos levantamentos. En-
tão, isso significa que vale a pena atuar nessa direção.

Então, imagino o Governo brasileiro fazendo isso 
com os servidores federais, os governos estaduais, 
os municipais, as empresas de todos os ramos de 
atividade. 

Vou estar, agora, sábado, no congresso nacio-
nal dos bancários e quero lá defender que a categoria 
abrace na sua pauta incluir nos seus acordos a política 
sobre drogas; da mesma forma, a Fenaban e a fede-
ração dos bancos públicos, repito, a exemplo da Pe-
trobras e de outras empresas, que possam caminhar 
na mesma direção.

Então, se fizermos esta pactuação, o Brasil tem 
uma grande chance, a chance de compreender que 
nós podemos ser ainda mais fortes, mais desenvolvi-
dos, com uma população saudável. 

Assim, como já temos a preocupação em várias 
áreas de prevenção de doenças como as ocasiona-
das pelo HIV, como a dengue, enfim, hoje a Ciência 
domina mecanismos para tratar desse tema. O que se 
sabe? Sabe-se que a droga afeta diretamente o cére-
bro, afeta os neurotransmissores; altera de tal maneira 
que afeta, por exemplo, o desejo de alimentação, o de-
sejo de beber, beber bebida saudável; altera o desejo 
sexual, por isso causa impotência; causa situação de 
emagrecimento brusco; por isso resseca os lábios, a 
pele; por isso que causa hepatite e um conjunto de ou-
tras doenças. Então é isso que o Brasil tem que saber. 

E o trabalho da nossa comissão vai nesta direção 
de organizar todo o acumulado no Brasil e no mundo. 

Na próxima terça feira, dia 12, vamos ouvir a Embai-
xadora da Suécia. A Suécia é um país que se coloca 
no mundo como o mais avançado nessa área, um país 
que tinha 12% de dependentes de drogas entre a sua 
população e agora comemora cerca de apenas 2% de 
dependentes de drogas na sua população. O que fez 
esse país? Que medidas tomou? Qual a política que 
adota sobre a porta de entrada para a droga que são 
as bebidas alcoólicas, o fumo, medicamentos depres-
sivos e outros. Qual a política que foi adotada? É isso 
que o Brasil tem que fazer. E, não posso deixar de di-
zer, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Não se 
pode ter a mesquinhez de se precisar de 300 milhões 
de reais para atender a 20 mil vagas em comunidades 
terapêuticas e o Brasil ficar aí, achando que não dá, 
que tem que adiar, tem que deixar para depois. Não 
tem que adiar. As pessoas estão morrendo, morrendo 
no trânsito, matando outras pessoas de forma muitas 
vezes violenta, e é com isso que estamos lidando. E 
estamos alertando.

Concedo, com o maior prazer, a palavra à Sena-
dora Ana Amélia.

A Srª. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Wellington Dias, é uma alegria muito grande estar com-
partilhando com o caro colega e outros Senadores e 
Senadoras desse trabalho que é uma responsabilidade 
enorme ante a gravidade do problema representado 
pelo crescimento do consumo de drogas, especialmente 
do crack. Essa subcomissão vem fazendo audiências 
públicas e até agora aprendemos muito, caro Senador 
Wellington Dias. Esse é um problema que não é de 
partido, não é de governo, nem de União, nem de Es-
tados, nem de Municípios; é de todos nós. Tal como a 
educação básica precisa melhorar, essa é uma guerra 
que precisamos juntos vencer. A sociedade não pode 
ficar de costas nem alheia a esse drama que tende a 
crescer. O que tem me chamado muito a atenção é que 
a fragilidade está exatamente na faixa mais vulnerável 
da população, que é o jovem. Hoje ouvimos o depoi-
mento da Petrobras, da Federação das Indústrias e do 
Sesi no Rio Grande do Sul, com o modelo exemplar 
junto com as Nações Unidas e também do sistema 
do CNC. Eu queria ressaltar exatamente a relevância 
da afirmação de que o jovem é que está mais sujeito 
a esse problema. É o que essas empresas e essas 
instituições também vêm detectando. Portanto, nos-
so trabalho vai ter uma validade muito grande se, ao 
final, como disse V. Exª, o setor privado, assim como 
as centrais sindicais, tiverem esse envolvimento junto 
com o Congresso Nacional, junto com as autoridades. 
A sociedade toda está voltada para isso. Eu também 
defendo, como V. Exª, recursos para as comunidades 
terapêuticas, porque elas têm sido o único refúgio para 
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dar um atendimento adequado a essas pessoas, por-
que pessoas com posse podem recorrer a tratamen-
tos mais dispendiosos e mais prolongados. Esse é um 
dos caminhos que podemos trilhar. Temos de receber 
também os exemplos de outros países. Como V. Exª 
anunciou, na próxima audiência pública ouviremos a 
Embaixadora do Suécia no Brasil. Então nós estamos 
cumprindo o dever. Também queria registrar a minha 
preocupação porque, segundo o relato da Contag, a 
questão do transporte escolar está sendo um cami-
nho quase sem volta para que a criança que não vai à 
escola esteja sujeita à oferta da droga nas pequenas 
cidades. A criança não frequenta aula e acaba caindo 
nas garras do tráfico. Esse é um gravíssimo problema. 
Para finalizar esse aparte, Senador Wellington, eu 
chamaria a atenção dos juízes e dos promotores de 
justiça e dos conselhos municipais de educação, para 
que lancem um olhar sobre essa necessidade muito 
séria. Muito obrigado, Senador.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
é que agradeço. Incorporo ao meu pronunciamento a 
fala de V. Exª.

Destaco exatamente este ponto: o relato da Con-
tag, o qual aponta, nos estudos feitos, que o fato de 
não haver escola na comunidade, de não haver sala 
de aula perto do lugar onde está a família, sob o olhar 
do pai, da mãe, dos parentes, dos vizinhos, leva esse 
jovem – é uma alternativa – a se deslocar no transporte 
escolar para a cidade.

Lá na cidade, muitas vezes longe do olhar dos 
pais, ele tem as suas iniciações. E mais ainda: às ve-
zes traz para a comunidade, podendo virar até um 
vendedor da droga na comunidade.

Então, creio que o Ministério da Educação – nós 
vamos estar alertando – deverá cuidar de modo muito 
forte para evitar essa situação.

Então, Senador Benedito de Lira, quero aqui 
destacar, finalmente, que estamos tendo que introdu-
zir uma nova cultura. Cientificamente, uma parcela da 
população, normalmente em torno de 55% a 60%, tem 
o organismo mais resistente à dependência de determi-
nadas drogas. Cerca de 20% a 25% estão na área de 
risco. Desses, aproximadamente 10%, normalmente, se 
tornam dependente do álcool, para citar um exemplo. 

Vejam que estamos falando de um mundo de 
pessoas cuja situação podemos conhecer. Ora, se 
você tem o exame de rotina, o exame médico, que é 
a finalidade da atenção básica de saúde, você passa 
a ter ali a definição de quais são aqueles mais ou me-
nos vulneráveis.

Então, acredito que temos que introduzir uma nova 
cultura. A Petrobras foi citada. Há mais ou menos trin-
ta ou quarenta anos, para dar um exemplo, a cerveja 

era uma coisa natural no local de trabalho, nas suas 
festividades, era um benefício do trabalhador. Aliás, a 
Federação das Indústrias, eu lembrava, no Rio Gran-
de do Sul, as empresas incentivavam ao consumo, 
no almoço, do vinho. Muitas vezes não se sabia que 
algumas pessoas ali poderiam se tornar dependentes. 

Cito esses exemplos para dizer que ali se intro-
duziu uma nova cultura de se evitar o abuso, de se 
evitar que essas pessoas se tornassem dependentes.

Finalmente, Sr. Presidente, quero parabenizar, 
mudando totalmente de assunto, desta tribuna, a tur-
ma de 1961 da Faculdade Nacional de Direito da an-
tiga Universidade do Brasil, que completa, em 2011, 
cinquenta anos de formatura.

Faço isto em nome do Desembargador Nildomar 
da Silveira Soares, do Deputado Federal José Francis-
co Paes Landim e do amigo, de Floriano, residente em 
Fortaleza, advogado aposentado do Banco do Brasil, 
Dr. José Pedro Barguil, que são dessa turma. Além 
deles, aqui destaco o Senador Dornelles, que também 
foi aluno dessa primeira turma.

Eu queria fazer este registro e dar como lido um 
pronunciamento sobre esse tema.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, tenho a satisfação de parabenizar, nesta 
tribuna, a turma de 1961, da Faculdade Nacional de 
Direito da antiga Universidade do Brasil que completa, 
em 2011, 50 anos de formatura.

Grandes piauienses, como o amigo desembarga-
dor Nildomar da Silveira Soares, o Dep. Federal José 
Francisco Paes Landim e o amigo de Floriano, residen-
te em Fortaleza, advogado aposentado do Banco do 
Brasil, Dr. José Pedro Barguil, são dessa turma. Além 
deles, o excelentíssimo senador Francisco Dornelles 
também foi aluno desse curso.

A Faculdade Nacional De Direito funciona em um 
edifício histórico no Centro do Rio de Janeiro. Depois 
da Independência do Brasil, o prédio passou a abri-
gar o Senado Imperial, cujas salas testemunharam 
importantes episódios da história nacional como a as-
sinatura da Lei Áurea em 1888. Com a Proclamação 
da República, o prédio continuou a sediar o Senado 
Federal até 1924. 

No dia 12 de maio de 1920 ocorreu a fusão de 
duas Faculdades, criadas em 1891. Surge, então, o 
nome FACULDADE NACIONAL DE DIREITO, por oca-
sião da criação da primeira Universidade brasileira, a 
Universidade do Brasil – hoje UFRJ. 
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Com seu 120º aniversário em 2011, conside-
rando-se aquelas duas Instituições que se fundiram e 
deram-lhe origem ao nome, a FND mantém-se como 
o maior curso público na área jurídica e uma das me-
lhores Faculdades de Direito no Brasil.

Lá estudaram e lecionaram grandes juristas e 
políticos do Brasil sempre com um ensino jurídico de 
qualidade, associado à pesquisa e à extensão. 

Transcorre, também, neste ano o 95º aniversário 
do glorioso Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, o 
conhecido Caco, de trajetória ímpar na vida democrá-
tica brasileira.

Desde seu surgimento, em 1916, o Centro Aca-
dêmico Cândido de Oliveira, que os estudantes cari-
nhosamente chamam Caco, esteve envolvido em mo-
vimentos políticos em prol do Direito e dos princípios 
democráticos em que se apóiam os alunos da Facul-
dade Nacional de Direito, hoje Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O Caco surgiu como “Grêmio Jurídico Litterario” 
em 29 de Maio de 1916, em assembléia da antiga Fa-
culdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, elegendo 
o Conselheiro Cândido Luiz Maria de Oliveira, seu 
patrono.

O Caco trouxe importantes contribuições para a 
História: exerceu importante papel no incentivo ao in-
gresso do Brasil na 2ª Guerra Mundial. Em 1945 luta 
pela redemocratização do Brasil; em 56 foi de suma 
importância para a criação do campus universitário da 
então Universidade do Brasil.

Em 1961, brigou pela legalização do Governo 
João Goulart. A Faculdade foi cercada por forças mili-
tares, na noite de 1º de Abril de 64, por ter apresentado 
resistência ao Golpe que depôs João Goulart. 

A diretoria do Caco foi arbitrariamente destituída, 
detida e processada. O Centro Acadêmico foi, por fim, 
fechado em 1969 pelo Diretor da Faculdade. 

Mas, tanto o Caco quanto a Faculdade Nacional 
de Direito recuperaram a sua liberdade e exercício do 
pensamento crítico com a redemocratização do Brasil. 

Parabéns aos egressos desses dois centros de 
excelência pelas conquistas alcançadas nos últimos 
50 anos.

Era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Será recebido o pronunciamento de V. Exª, 
de acordo como estabelece o Regimento.

Dando continuidade à relação dos Senadores 
inscritos, concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Benedito de Lira, Srªs e Srs. Senadores, 

telespectadores da TV Senado, é com muita alegria 
que subo a tribuna hoje, para, primeiro, manifestar 
que, nesses poucos meses de experiência aqui no 
Senado, já desenvolvi uma convicção: a de que, na 
Ordem do Dia, nós temos que votar as matérias e, os 
debates, podemos fazer com maior tranquilidade no 
Grande Expediente, momento em que sobra tempo 
para fazermos reflexões e estabelecermos um diálo-
go mais aberto com toda a sociedade. Na Ordem do 
Dia, efetivamente, ocorre a votação de matérias, a fim 
de que elas não fiquem emperradas aqui no Plenário. 

Hoje tivemos a votação do PDL 138, matéria 
importante que aprova o texto do Tratado Constitutivo 
da União das Nações Sul-Americanas, celebrado em 
Brasília no dia 23 de maio de 2008, encaminhado pelo 
Poder Executivo ao Congresso Nacional, por meio da 
Mensagem 537, em 22 de julho de 2008. 

Foi aprovado na Câmara depois de ter passa-
do pela Comissão de Relações Exteriores e também 
pela Comissão de Constituição e Justiça, no dia 31 de 
maio de 2011. Veio para o Senado Federal no dia 6 de 
junho de 2011. Fui designado Relator pelo Presidente 
da Comissão de Relações Exteriores, Senador Fernan-
do Collor de Melo no dia 15 de junho de 2011. Hoje, 
a matéria foi aprovada aqui no plenário do Senado. 

E isso é muito significativa essa aprovação porque 
é um assunto de máxima importância para o fortaleci-
mento da política de relações exteriores do nosso Brasil. 

Vale a pena, agora, além de fazer um agrade-
cimento especial ao Presidente do Senado, Senador 
José Sarney, que colocou a matéria em votação na 
sessão de hoje, fazer um agradecimento especial aos 
Senadores presentes, que puderam votar, tratarmos 
um pouco sobre qual o significado da união das nações 
sul-americanas desde o início, desde os primórdios 
desse movimento, porque as primeiras tentativas de 
integração dos países latino-americanos remontam aos 
primeiros anos de independência. A mais difundida des-
sas iniciativas foi o Congresso Anfictiônico do Panamá, 
de 1826, convocado pelo libertador Simon Bolívar, que 
defendia a criação de uma espécie de federação de 
estados latino-americanos. Como é de conhecimento 
geral, a proposta integracionista do precursor dessa 
discussão de integração latino-americana nunca se 
concretizou, em razão de interesses externos e das 
oligarquias locais, que levaram a América espanhola 
a fragmentar-se em diversas nações independentes, 
o que inviabilizou, naquela época, qualquer iniciativa 
de fusão de caráter político-institucional.

Na década de 60 do século XX, influenciados por 
estudos desenvolvidos no âmbito da Comissão Eco-
nômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), os 
países sul-americanos instituíram o primeiro modelo 
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consolidado de integração regional, baseado na eco-
nomia, com a criação da Associação Latino-Americana 
de Livre Comércio (Alalc). O acordo de criação da Alalc 
previa a constituição de uma área de livre comércio na 
região, no prazo de 12 anos. O descumprimento dos 
prazos e as dificuldades referentes à eliminação de 
tarifas, com base no princípio da cláusula da nação 
mais favorecida, são alguns dos fatores usualmente 
relacionados ao fracasso da Alalc.

O descontentamento com os rumos da Alalc 
conduziu Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Peru a 
firmarem, em 1969, o Acordo de Cartagena, que ins-
tituiu o Pacto Andino. Segundo Hugo Eduardo Meza 
Pinto e Márcio Bobik Braga, “além da insatisfação pe-
los resultados da Alalc, a motivação para a formação 
do Pacto Andino era o vislumbramento da integração 
regional seguindo os padrões internacionais e tendo na 
sua composição certa uniformidade econômica entre 
os países-membros”.

Com o malogro da Alalc, os Estados Partes deci-
diram criar, em 1980, a Associação Latino-Americana 
de Integração (ALADI), cuja denominação, apesar de 
sugerir objetivos mais amplos, limita o projeto de in-
tegração regional à esfera comercial. Ao contrário da 
Alalc, o acordo da Aladi é mais flexível, porquanto não 
estabelece prazos rígidos para a formação de uma área 
de livre comércio, tampouco prevê a eliminação auto-
mática de barreiras tarifárias entre seus membros, o 
que, segundo o pactuado, somente é possível por meio 
da assinatura dos chamados acordos preferenciais. 

Os últimos anos da década de 80 marcam o início 
do período de redemocratização dos países sul-ameri-
canos, com o fim dos regimes militares. Esse cenário 
político inaugura uma nova fase de aproximação en-
tre as nações da região, em particular no denominado 
Cone Sul. O ponto culminante dessa aproximação foi 
a assinatura, em 26 de março de 1991, do Tratado de 
Assunção para a Constituição de um Mercado Comum 
do Sul, o Mercosul. 

Pois bem, o presente Tratado Constitutivo da 
União das Nações Sul-Americanas – cuja autoriza-
ção da adesão do Brasil foi aprovada hoje na Ordem 
do Dia do Plenário do Senado Federal – representa 
a culminação de um longo processo histórico feito de 
marchas e contramarchas, da tão sonhada integração 
da América do Sul e da América Latina, objetivo que 
consta da nossa Constituição.

Embora a Unasul não tenha uma dimensão co-
mercial econômica própria, ela tem uma relevante di-
mensão político-diplomática...

Como eu estava dizendo, Sr. Presidente, embora 
a Unasul não tenha uma dimensão comercial econô-
mica própria, ela tem uma relevante dimensão político-

-diplomática que já se desdobra na conformação de 
uma geoestratégia comum.

Para o Brasil, a Unasul representa a consolida-
ção formal de seu protagonismo na America do Sul, 
diretriz-chave da sua política externa. Diretriz esta que 
vem produzindo resultados muito positivos. Saliente-
-se, a esse respeito, que a Aladi, organização econô-
mica que congrega os países da América do Sul, já 
absorve cerca de 42% das nossas exportações de 
manufaturados.

O Brasil é hoje um ator internacional de primeira 
grandeza, em grande parte porque é um líder regional 
indiscutível. Não há quem coloque em dúvida que o 
Brasil é o grande protagonista dessa discussão sobre 
a união sul-americana. 

Agregue-se que o projeto do Mercosul e o projeto 
da Unasul não são incompatíveis; eles são complemen-
tares, porque a Unasul agrega, política e diplomatica-
mente, países que não fazem parte (ou não querem 
fazer parte) da tarifa externa comum do Mercosul.

Parte da oposição vem usando o argumento da 
suposta incompatibilidade concorrencial entre os pro-
jetos da Unasul e do Mercosul para demandar a revi-
são ou a anulação do Tratado Constitutivo da União 
da Nações Sul-Americanas. Segundo a opinião des-
ses Parlamentares, a Unasul ameaçaria o Mercosul, 
ao “usurpar” os seus objetivos e funções.

Entretanto, estamos tratando de dois projetos 
que são plenamente compatíveis e complementares. 
A Unasul vem, na realidade, para fortalecer os objeti-
vos já estabelecidos para o Mercosul e consegue ser 
mais amplo, agregando muito mais países.

A real intenção da Unasul é formar um bloco fun-
damentalmente político que se anteponha a quaisquer 
ingerências externas sobre a América do Sul, parti-
cularmente as provenientes dos Estados Unidos da 
América e outras grandes potências. Há países, como 
a Colômbia, que têm como eixo central de sua política 
externa as relações bilaterais com os Estados Unidos. 
Isso gera tensões, especialmente com a Venezuela e 
Equador, nações que possuem uma visão crítica do 
papel que os Estados Unidos da América historica-
mente jogaram e jogam no nosso Continente.

A Unasul surge, assim, como tentativa de formar 
um bloco que promova coesão política de todos os paí-
ses da América do Sul e discuta, em âmbito interno, os 
problemas e os rumos da região. Tal bloco representa, 
na realidade, uma alternativa, nem sempre conflitante, 
à Organização dos Estados Americanos. 

Evidentemente, o Brasil, país que procura cada 
vez mais se afirmar como potência média e que tem 
renovado e amplo protagonismo internacional, possui 
grande interesse no sucesso da Unasul e é o seu prin-
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cipal propugnador. O Brasil é o país que lidera essa 
discussão, e hoje o Senado Federal, a Câmara Alta 
do nosso País, deu plena autorização ao Governo 
brasileiro para levar adiante a sua política de relações 
exteriores no sentido de fortalecer e ampliar a união 
das nações sul-americanas.

Já o Mercosul é um projeto que tem, fundamen-
talmente, base econômica e comercial, embora não 
exclua, evidentemente, a articulação política. No en-
tanto, o Mercosul não tem, hoje em dia, uma ampla 
capacidade de agregação diplomática, porque há pa-
íses da região que têm dificuldades em tornarem-se 
membros plenos do bloco, dado o seu regime tarifário 
muito aberto. É o caso do Chile, por exemplo, que é 
membro associado desde 1994 (participa da área de 
livre comércio do Mercosul), mas recusou o convite 
de se tornar membro pleno, pois suas tarifas de im-
portação estão bem abaixo da Tarifa Externa Comum 
do Mercosul. Ou seja, o Mercosul tem restrições que 
impedem a adesão de alguns países. A Unasul vai per-
mitir a unificação de todos os países latino-americanos.

Infelizmente, alguns países da America do Sul e 
da America Latina (Chile, México e Colômbia) apostam 
na integração individual às economias mais desenvol-
vidas. Outros, como os Estados Partes do Mercosul, 
apostam na integração à economia mundial a partir de 
uma posição estratégica conjunta que lhes dá maior 
força e protagonismo. Essas diferenças nas estraté-
gias de integração à economia mundial limitam a ca-
pacidade agregadora do Mercosul na região. Ademais, 
há países na America do Sul que não fazem parte da 
Aladi (Associação Latino-Americana de Integração), o 
que, pelo Tratado de Assunção, os impediria de aceder, 
como membros plenos do Mercosul. São os casos de 
Guiana e Suriname.

O ideal, é claro, seria o Mercosul incluir todos os 
países da região como membros plenos, mas isso es-
barra, como já mencionei, nos regimes econômicos e 
tarifários diferenciados de algumas nações. Evidente-
mente, isso não seria impossível. Entretanto, tal objetivo 
demandaria a harmonização dos regimes tarifários e 
das estratégias de inserção econômica internacional, 
o que não está colocado neste momento histórico. 

Devemos pensar na Unasul e no Mercosul não 
como compartimentos separados e estanques, mas sim 
como círculos concêntricos que englobam os países 
da região. Um maior, a Unasul, com funções essen-
cialmente políticas, e outro menor, o Mercosul, com 
a função principal de construir um mercado comum. 

É possível que, no futuro, tais círculos se con-
vertam numa só esfera, o que seria o ideal para os 
interesses do Brasil. Mas, até lá, a América do Sul 
precisa de uma organização política ampla que arti-

cule endogenamente os interesses da região. Daí a 
importância da Unasul. Na verdade, ao cumprir a sua 
função, a Unasul poderá até pavimentar a constituição 
de um mercado ampliado.

Há, na realidade, portanto, uma sinergia potencial 
entre os dois projetos, o projeto da Unasul e o proje-
to do Mercosul, que pode e deve ser crescentemente 
aprofundada. 

Mesmo com o evidente mérito do Tratado, na 
Câmara dos Deputados criou-se uma pequena polê-
mica relativa ao Artigo Transitório do Tratado, o qual 
determina a designação de uma comissão especial, 
coordenada pelo Conselho de Delegadas e Delega-
dos e integrada por representantes dos Parlamentos 
Nacionais, Sub-Regionais e Regionais com o objetivo 
de elaborar um Projeto de Protocolo Adicional, esta-
belecendo a composição, atribuições e funcionamento 
do Parlamento Sul-Americano.

O Deputado Marcondes Gadelha, Relator da ma-
téria na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional da Câmara dos Deputados, chegou a sugerir 
que o Artigo Transitório deveria ser renegociado, por 
subordinar uma comissão integrada por Deputados e 
Senadores à coordenação do Conselho de Delegadas 
e Delegados, que, nos termos do art. 9, é formado por 
representante acreditado(a) por cada Estado Membro, 
presumivelmente diplomatas de carreira.

No nosso entendimento, trata-se de uma im-
propriedade de redação. A coordenação referida no 
Artigo Transitório não implica, e nem poderia implicar, 
subordinação. E a proposta do Deputado Marcondes 
Gadelha foi precisa no sentido de garantir que Sena-
dores e Deputados Federais, representantes do Par-
lamento de cada país, não podem ficar subalternos, 
mas sim são protagonistas da constituição do proto-
colo, e assim será feito. Inclusive em relação à sede 
do Parlamento, o que também ficou decidido. Assim, 
os diplomatas de tal comissão terão, no máximo, um 
papel de coordenação administrativa, apoiando as ati-
vidades dos parlamentares. Não terão, e não poderão 
ter, evidentemente, uma função de coordenação po-
lítica que cabe aos representantes legítimos de cada 
uma das Nações. 

Então, Sr. Presidente Benedito de Lira, faço esse 
relato para dizer da grande satisfação de pertencer ao 
Senado da República Federativa do Brasil nessa data 
em que se aprova, nesta Casa, o Tratado Constitutivo 
da União das Nações Sul-Americanas, que é um mar-
co histórico de grande importância para a diplomacia 
brasileira e para a política de relações exteriores do 
nosso País. 

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de informar, 
em rápidas palavras, que logo mais estaremos viajan-
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do para o Estado do Acre juntamente com o Senador 
Jorge Viana e o Senador Wellington Dias e estare-
mos, amanhã, fazendo uma discussão, na Biblioteca 
Pública do Estado do Acre, em Rio Branco, sobre a 
redistribuição dos recursos advindos dos royalties do 
petróleo, principalmente a partir do pré-sal, que é um 
movimento puxado pelo Senador Wellington Dias, mas 
que conta com o apoio de todas as Bancadas do Norte 
e Nordeste, no sentido de que a gente possa refletir o 
Brasil para os brasileiros.

Então, nós que tivemos, no início do século pas-
sado, que fazer uma revolução para ser Brasil, porque 
o Acre teve que fazer uma revolução para ser Brasil, 
agora teremos que participar também desse movimen-
to, desse levante dos Parlamentares e Governadores 
do Norte e Nordeste para que possamos fazer uma 
redistribuição justa dos recursos advindos dos royalties 
do petróleo porque, ainda que os Estados não sejam 
produtores de petróleo, são Estados brasileiros e nes-
ses Estados vivem brasileiros que têm plenos direitos. 
E aí a gente pode discutir uma política específica de 
investimentos para esses recursos que seja centrada 
na educação, na cultura, nas novas tecnologias, em 
novos parques tecnológicos para a geração de mui-
tos empregos nas regiões que mais precisam desses 
recursos.

Então, amanhã, às quatro da tarde, estaremos 
com o Senador Wellington Dias, que nos vai fazer uma 
visita de cortesia ao Estado do Acre.

(Interrupção do som.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Somos 
muito agradecidos ao Senador Wellington Dias pela 
delicadeza de se fazer presente para conduzir esse 
debate conosco no Estado do Acre, na Biblioteca Pú-
blica, e aproveitamos a audiência da TV Senado para 
convidar as pessoas que se quiserem fazer presentes. 

É um debate aberto e, certamente, do maior inte-
resse para prefeitos, vereadores e para a comunidade 
geral de Rio Branco e de todos os Municípios. É um 
debate que está acontecendo e sendo organizado pe-
los gabinetes do Senador Jorge Viana e Anibal Diniz. 

Vale a pena dizer que eu, como Coordenador 
da Bancada Federal do Acre, assino, com o Senador 
Wellington Dias e com todos os coordenadores da 
Bancada, o documento de intenção para que iniciemos 
e restabeleçamos um novo critério de redistribuição 
desses recursos advindos dos royalties do petróleo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Muito obrigado a V. Exª, nobre Senador 
Anibal. Cumprimento-o pelo pronunciamento ao tempo 
em que desejo, a V. Exª e aos Senadores Wellington 

Dias e Jorge Viana, uma boa reunião amanhã, porque 
precisamos realmente mobilizar o País para fazer a 
redistribuição dos royalties com mais equanimidade, 
para que todos os Estados tenham participação na 
riqueza nacional.

Na sequência, quero convidar o Exmº Senador 
Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. 
Senador Benedito de Lira, é com satisfação que venho 
à tribuna, nesta tarde, para falar sobre quatro temas. 
Um deles, Sr. Presidente, é quanto à decisão tomada 
pela própria OIT de que nós devemos, e assim o Bra-
sil entendeu, fazer com que a empregada doméstica 
tenha os mesmos direitos dos outros trabalhadores.

Sr. Presidente, já em 2009 apresentei na Casa – e 
tenho parecer favorável da nossa querida ex-Senadora 
Marisa Serrano, que se licenciou para assumir um car-
go no Tribunal de Contas do seu Estado – um projeto 
de lei que visa a simplificar a verdadeira máquina de 
burocracia para que o empregador doméstico pague 
os direitos da empregada doméstica. Vou remeter esse 
projeto, que simplifica toda a burocracia, ao Ministério 
do Trabalho, porque sei que a intenção do Ministério é 
encaminhar um nessa linha.

Por que apresentei esse projeto, que recebi no final 
de 2008, em 2009? Aqui na justificativa explico por quê. 

O que propomos, Sr. Presidente , é fruto de su-
gestão recebida, por e-mail, no meu gabinete, de um 
empregador doméstico, que, para recolher volunta-
riamente o FGTS do seu empregado doméstico, foi à 
Superintendência Regional do Ministério do Trabalho 
e Emprego, que o mandou procurar a Caixa Econô-
mica Federal, onde recebeu orientação para se dirigir 
ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que fi-
nalmente o encaminhou à Receita Federal, onde fez 
a inscrição no Cadastro Especifico do INSS e depois, 
com orientação de um contador, foi-lhe explicado que 
teria de fazer um contato na CEF, na chamada Conec-
tividade Social, para receber uma senha para poder 
encaminhar adequadamente.

Depois disso tudo, disse ele: “Senador Paim, 
desisti. O que é que eu fiz? Abri uma poupança e ali 
eu guardo aquilo que no futuro pretendo dar a minha 
empregada”.

Faço um projeto, Sr. Presidente, e agradeço muito 
à Consultoria do Senado na época, que simplesmente 
faz toda a burocracia com o número do CPF da em-
pregada, que ela fornece para o empregador. Aqui, 
no caso, ele propôs a Caixa Econômica Federal, de-
positam-se lá todas as contribuições, correspondente 
àquilo que a empregada tem direito, e, por sua vez, a 
Caixa, baseada no próprio CPF da mesma, distribui 
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para o correspondente, no caso do exemplo que ele 
dá, a própria Previdência.

Então, estou deixando essa contribuição aqui, 
da tribuna do Senado. Não tenho problema nenhum 
com os projetos que estão tramitando na Casa, desde 
que eles venham, a Casa os aprove e seja bom para 
a sociedade brasileira. É isso que eu quero.

Então, quero deixar essa contribuição ao Minis-
tério. Li na imprensa que eles estavam discutindo essa 
possibilidade de diminuir a burocracia, principalmente 
a partir da PEC que provavelmente o Congresso apro-
vará, seguindo a orientação da OIT, e, com esse pro-
jeto, nós terminaríamos com toda essa burocracia, o 
empregador somente com o CPF da sua empregada 
e, naturalmente, a carteira profissional. Ele assina e a 
partir dali ele faz as devidas contribuições.

Além desse pronunciamento, Sr. Presidente, que-
ro fazer um outro que remete a um instrumento funda-
mental para as pessoas que não têm visão.

O pronunciamento fala sobre a Portaria do Minis-
tério das Comunicações, a chamado audiodescrição 
na televisão aberta brasileira.

Veja como eu começo, Sr. Presidente. Por favor, 
peço a atenção para que todos entendam o significado 
deste pronunciamento, do que vou falar aqui. Obser-
vem bem: A câmera mostra um homem caminhando 
por uma trilha, com o sol se pondo atrás. Ao lado, va-
cas, cachorros, ovelhas junto a um curral, e galinhas 
ciscando no chão. Sr. Presidente, essa é uma cena de 
um filme de audiodescrição. Se não fosse a minha fala, 
quem é cego não estaria percebendo nada, a não ser 
uma música ao fundo da cena do filme. Quando falo 
aqui, a pessoa que está, neste momento, ouvindo a 
TV Senado, embora seja cega, consegue ver a cena 
que eu aqui descrevi.

Por isso, defendo a tese muito correta... Meus 
cumprimentos ao Governo, à Presidência da Repú-
blica e à Ministra Maria do Rosário, da Secretaria de 
Direitos Humanos. Se não fosse esse recurso, a mes-
ma cena talvez tivesse apenas uma música suave ao 
fundo, passando somente a impressão, para quem 
ouve a música, de uma cena bucólica.

Sr. Presidente, o Luciano Ambrósio, funcionário 
do meu gabinete, meu assessor, que é cego, disse-me 
o seguinte: “Paim, Senador, a audiodescrição coloca o 
cego dentro da cena.” Segundo ele, que é cego: “É algo 
assim fantástico! É como se eu estivesse enxergando.”

Com esse pequeno depoimento, muito importante 
para mim, começo a minha fala sobre a importância 
da audiodescrição.

No dia 20 de junho último, na Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência da República, ocorreu o 
anúncio da assinatura da audiodescrição na televisão 

aberta brasileira. Trata-se da Portaria nº 188, de 24 de 
março de 2010, do Ministério das Comunicações, na 
qual as tvs abertas, no Brasil, que operam em sinal 
digital têm de disponibilizar pelo menos duas horas 
de sua programação semanal com o recurso de au-
diodescrição. Esse tempo de programação aumentará 
a cada dois anos, até que, no prazo de dez anos, a 
programação seja, então, ampliada.

No ato em que foi feito o anúncio de audiodes-
crição, o sentimento geral era de se estar vivendo um 
momento histórico.

Esse sentimento foi compartilhado por todos os 
integrantes da mesa. Estavam lá os especialistas Lívia 
Mota e Paulo Romeu; o Secretário Nacional de Pro-
moção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antô-
nio José; o Ministro Adjunto das Comunicações, meu 
amigo gaúcho, companheiro, parceiro de muitas horas, 
Cézar Alvarez; e a Ministra Maria do Rosário, compa-
nheira de partido – caminhamos juntos durante muito 
tempo em campanhas –, esposa de Eliezer Pacheco, 
Ministra da Secretaria Nacional de Direitos Humanos.

Parabéns, Maria do Rosário! Parabéns, Ministros! 
Parabéns, Cézar Alvarez!

Serão beneficiadas por este ato, Sr. Presidente, 
aproximadamente 2,5 milhões de pessoas cegas em 
todo o Brasil.

Segundo o site Bengala Legal, o norte-americano 
Gregory Frazier foi o primeiro a usar essa técnica com 
o nome de audiodescrição, em sua tese de pós-gra-
duação, defendida na Universidade de São Francisco, 
no ano de 1975.

Nos anos seguintes, especialmente durante a 
década de 80, a técnica se espalhou pelos Estados 
Unidos, na exibição de filmes, programas de TV, peças 
de teatro. Em 1989, no festival de Cannes, na Fran-
ça, alguns filmes mostram a audiodescrição como 
algo fantástico, reconhecido por todos. Na década de 
90, festivais de cinema em toda a Europa e Austrália 
passaram a introduzir o recurso em muitos dos filmes 
exibidos por essa nova técnica.

Atualmente, a acessibilidade nos meios de comu-
nicação está em pauta em todo o mundo, sendo que, em 
alguns países, como Alemanha, Reino Unido, França, 
Espanha, Estados Unidos e Uruguai, a audiodescrição 
já é uma realidade em cinemas, teatros, museus, pro-
gramas de televisão e DVDs. Sr. Presidente, festivais 
de cinema na Espanha, como o Iberoamericano de 
Huelva e o Festival de Móstoles, oferecem em suas 
sessões esse recurso.

Em abril deste ano, no Uruguai, o teatro Solis, em 
Montevidéu, apresentou pela primeira vez uma peça 
com audiodescrição. Foi a peça El enfermo imaginário, 
do dramaturgo e ator francês Moliere. 
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Sr. Presidente, a audiodescrição é a narração, 
como fiz aqui, em Língua Portuguesa, integrada ao som 
original da obra audiovisual, contendo descrições de 
sons, elementos visuais e qualquer informação adicio-
nal que seja relevante para possibilitar a melhor com-
preensão desta por pessoas que são, infelizmente, eu 
diria – é uma realidade –, possuidoras de deficiência 
visual, o que lhes traz esse prejuízo da visão.

Sr. Presidente, no dia 7 de junho, a Associação 
de Cegos do meu Rio Grande do Sul (Acergs) pro-
moveu o primeiro concurso Miss Deficiente Visual do 
Rio Grande do Sul. O evento contou com o recurso 
exatamente de audiodescrição, feito em parceria com 
a empresa Mil Palavras. A vencedora – fica aqui meu 
abraço, meu respeito, meu carinho – foi Giselle Hub-
be, que representará o Estado em um concurso na-
cional que acontecerá lá no Rio Grande do Norte, no 
dia 23 de julho. 

Registro, ainda, a iniciativa da produtora Cristiane 
Oliveira, do Clube Silêncio de Porto Alegre, que teve a 
feliz ideia de promover filmes de curta-metragem com 
audiodescrição, a partir de um roteiro de sua autoria, 
cuja personagem principal, o sujeito, a heroína do filme, 
é cega. Os filmes foram apresentados no Cine Santan-
der de Porto Alegre e incluídos no Festival de Curtas 
de São Paulo, promovido pelo Museu da Imagem e 
do Som, em agosto de 2006. Assim, parabenizamos 
esse tipo de iniciativa.

Sr. Presidente, quero destacar também que o 
SBT adaptou o seriado Chaves, que vai ao ar todas 
as sextas, das 18 às 19h30, e a edição de sábado do 
Jornal SBT Manhã. A MTV elegeu o programa Comé-
dia MTV. A Globo afirma que terá cerca de três horas 
de audiodescrição. A Record também aponta no mes-
mo sentido.

Sr. Presidente, a audiodescrição é um recurso in-
dispensável para que as pessoas com deficiência visual 
tenham acesso de modo pleno à informação, à comu-
nicação, ao entretenimento e, naturalmente, ao lazer.

Assim, é condição fundamental para garantir o 
direito da acessibilidade, como define o Projeto de Lei 
do Senado nº 6, de 2003, de nossa autoria, em que 
nós criamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no 
seu art. 101, que o Senado já aprovou, e espero que 
a Câmara vote ainda este ano.

Muitas cobranças eu tenho feito aqui. E posso 
fazer apenas apelos porque, se eu for brigar, aí é que 
eles não votam mesmo; ficam bravos comigo e não 
votam. Então, faço um apelo para que a Câmara vote 
os projetos que a gente aprova aqui. Vou repetir: fa-
tor previdenciário, reajuste dos aposentados, estatuto 
da pessoa com deficiência... O Estatuto da Igualda-

de Racial ficou quase oito anos lá; por fim, hoje é lei, 
aprovamos.

Enfim, o que eu digo no artigo 101: a acessibili-
dade é condição de alcance para a utilização, com se-
gurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos modernos, das edificações, 
dos transportes... Enfim, relato aqui a importância da 
acessibilidade.

Sr. Presidente, acreditamos que o Brasil tem ca-
minhado bem, Senador Benedito de Lira, neste cam-
po da acessibilidade, mas precisamos avançar ainda 
mais, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência é um 
passo seguro nessa direção.

Enfim, cumprimento aqui o Governo Federal pela 
brilhante iniciativa, pela publicação da Portaria nº 188, 
de 2010, que prevê – repito – a audiodescrição na te-
levisão aberta brasileira.

Por fim, Sr. Presidente, nestes últimos seis minu-
tos, quero agradecer muito, da tribuna do Senado, o 
convite que recebi do Prefeito de Pelotas, Rio Grande 
do Sul, Sr. Adolfo Antonio Fetter Júnior, para que eu 
participasse hoje da festividade das comemorações 
dos 199 anos desse Município e da abertura da pro-
gramação dos 200 anos.

Em razão das minhas atividades aqui no Senado 
da República... Estive hoje com o Relator da Comissão 
de Orçamento, da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, para discutir a questão dos aposentados; estive 
em um congresso, em mais um evento da Anfip, Sr. 
Presidente – por isso, não fui ao Rio Grande –, deba-
tendo a desoneração da folha de pagamento; participei, 
como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
da audiência pública que debateu o trabalho escravo. 
Por isso, não fui a Pelotas. 

Tenho enorme carinho pela cidade de Pelotas. 
Todos sabem da quantidade de negros que nós te-
mos lá em Pelotas; não só por isso, negros, brancos, 
enfim, Pelotas é uma cidade multirracial. Portanto, ex-
terno aqui o meu carinho e meu respeito a todos os 
pelotenses. E faço isso usando ainda estes últimos 
quatro minutos, Sr. Presidente. Sei que teremos lá a 
Cavalgada da Integração.

Por isso me socorro aqui dos versos de “Minha 
Querência”, de Gilda Souza Soares:

De manhã muito cedinho, quando o sol 
devagarinho 

Vem rasgando a escuridão
Ouço a voz da peonada, no galpão ar-

rinconada
Em roda de chimarrão
De cacimba vem chegando, a velha pipa 

derramando
Gotas d’água pelo chão
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Vacas mansas na mangueira e ciscan-
do, muy faceira

No terreiro a criação
Meu rio Grande do Sul, meu lindo pago, 

meu chão
Minha querência eu te trago, na forma 

de coração”.

Sr. Presidente, faço essa homenagem, nesse dia, 
à nossa querida cidade de Pelotas.

Informo também, Sr Presidente, pela correspon-
dência que recebi do prefeito, que o programa vai ser 
muito, muito, muito interessante. Quem for lá não vai 
se arrepender. 

Vai haver lá a 11ª Cavalgada da Integração, or-
ganizada pela 26ª Região Tradicionalista; lançamento 
dos Selos e Carimbos dos Correios, comemorativos 
dos 200 anos; inauguração do relógio da contagem 
regressiva para os 200 anos e, às 19 horas, será reali-
zada Celebração Eucarística em Ação de Graças pela 
Criação da Província Eclesiástica de Pelotas.

Então, além da inauguração do relógio, às 19 ho-
ras, haverá a missa na continuação das festividades.

Por fim, Sr. Presidente, quero deixar nos Anais da 
Casa o projeto que comentei ontem sobre a importân-
cia de estarmos criando a Polícia Ferroviária Federal. 
Foi aprovada, ontem, emenda vinda da Câmara, resul-
tado de uma luta que estamos travando há décadas. 

Ainda ontem recebi, no encerramento dos traba-
lhos, cerca de 300 policiais da Ferrovia Federal, que 
buscam essa integração perante o Ministério da Justiça. 
E a melhor forma de homenageá-los hoje, Sr. Presi-
dente, é mediante essa emenda. Estamos articulando 
junto à Casa Civil, para que não haja veto. 

Eu leria, se me permitisse, Sr. Presidente, meia 
página, a justificativa do projeto que apresentei há 
três anos.

É a seguinte:

Busca o referido projeto resgatar dois 
objetivos do Parlamento brasileiro, inscritos 
na Constituição Cidadã [de cuja elaboração 
fiz parte]. A regulamentação da Polícia Ferro-
viária Federal e, ao mesmo tempo, a criação 
de um quadro da mesma, tendo como base os 
próprios funcionários [do Governo].

De lá para cá, muitas coisas se altera-
ram. Mas os objetivos dos ilustres Constituin-
tes estão mantidos mais atuais do que nunca, 
na medida em que o avanço da violência e a 
criminalidade se tornam uma preocupação 
central de todos os brasileiros [e as pesquisas 
de opinião pública mostram isso]. 

“Os caminhos de ferro” tornaram-se ar-
térias desguarnecidas, à mercê do contraban-
do, do descaminho e do crime organizado. [E 
por isso] busco o apoio dos meus pares (...).

E aí termino nestes quarenta segundos.
A Constituição Federal prevê, em seu art. 144, 

inciso III e § 3º, a existência legal da Polícia Ferroviá-
ria Federal [que vai estar subordinada ao Ministério 
da Justiça].

Temos certeza, Sr. Presidente, de que esse so-
nho, que é uma luta deles – nós, que estamos aqui há 
mais de 25 anos, somos instrumentos –, vai-se tornar 
realidade e nós teremos a nossa Polícia Ferroviária 
garantida, vinculada ao Ministério da Justiça.

Era isso.
Agradeço a V. Exª, principalmente pela tolerância, 

meu querido amigo e Presidente, Benedito de Lira, e 
peço que considere na íntegra meu pronunciamento.

SEGUEM , NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de agradecer o convite do prefeito 
de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul, srº Adolfo 
Antonio Fetter Júnior, para participar, no dia de hoje, 
das comemorações dos 199 anos desse município e 
da abertura da programação dos 200 anos. 

Em razão das minhas atividades aqui no Senado 
da República fiquei impedido de deslocar-me até a cida-
de de Pelotas. Portanto, quero externar o meu carinho 
e o meu respeito a todos os pelotenses através dos 
versos “Minha Querência”, de Gilda Souza Soares...

“De manhã muito cedinho, quando o sol 
devagarinho / Vem rasgando a escuridão

Ouço a voz da peonada, no galpão ar-
rinconada / Em roda de chimarrão

De cacimba vem chegando, a velha pipa 
derramando / Gotas d’água pelo chão

Vacas mansas na mangueira e ciscando, 
muy faceira/ No terreiro a criação

Meu Rio Grande Do Sul, meu lindo pago, 
meu chão

Minha querência eu te trago, na forma 
do coração.”

Sr. Presidente, informo também que várias ati-
vidades estão programadas, como, por exemplo: 11ª 
Cavalgada da Integração, organizada pela 26ª Região 
Tradicionalista, lançamento dos Selos e Carimbo dos 
Correios, comemorativos dos 200 anos, Inauguração 
do Relógio da Contagem Regressiva para os 200 anos, 
e, às 19h, será realizada celebração Eucarística em 
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Ação de Graças pela criação da Província Eclesiásti-
ca de Pelotas.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, por favor, muita atenção no que vou falar. 
Observem bem, a câmera mostra um homem caminhan-
do por uma trilha, com um sol se pondo atrás. Ao lado, 
vacas junto a um curral e galinhas ciscando o chão.

Sr. Presidente, esta é uma cena de um filme com 
audiodescrição. 

Se não fosse esse recurso, a mesma cena talvez 
tivesse apenas uma música suave de fundo, passando 
somente a impressão de uma cena bucólica.

O Luciano Ambrósio, que é meu assessor, me dis-
se que a audiodescrição coloca o cego dentro da cena. 
Segundo ele, que é cego,... “É algo assim, fantástico!”

Com este pequeno depoimento, mas muito sig-
nificativo, começo a minha fala sobre audiodescrição. 

No dia 20 de junho último, na Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência da República, ocorreu o 
anúncio da assinatura da audiodescrição na televisão 
aberta brasileira. 

Trata-se da Portaria Nº 188, de 24 de março de 
2010, do Ministério das Comunicações.na qual as tvs 
abertas do Brasil que operam com sinal digital tem de 
disponibilizar pelo menos 2 horas de sua programação 
semanal com o recurso de audiodescrição. 

Este tempo de programação aumentará a cada 
2 anos, até que no prazo de 10 anos, a programação 
seja de 20 horas semanais. 

Na solenidade em que foi feito o anúncio de audio-
descrição, o sentimento geral era de se estar vivendo 
um momento histórico.

Este sentimento foi compartilhado por todos os 
integrantes da mesa. Os especialistas: Lívia Mota e 
Paulo Romeu, o Secretário Nacional de Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José, o 
Ministro Adjunto das Comunicações, Cézar Alvarez, e 
a ministra da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, 
Maria do Rosário.

Serão beneficiadas por este ato, aproximada-
mente 2,5 milhões de pessoas cegas em todo o Brasil.

Segundo o site Bengala Legal, o norte-america-
no, Gregory Frazier, foi o primeiro a usar essa técnica 
com o nome de audiodescrição em sua tese de pós 
graduação, defendida na Universidade de São Fran-
cisco, no ano de 1975.

Nos anos seguintes, especialmente durante a 
década de 1980, a técnica se espalhou pelos Esta-
dos Unidos, na exibição de filmes, programas de TV, 
peças de teatro. 

Em 1989, no festival de Cannes, Na França, al-
guns filmes da mostra contaram com a audiodescrição. 

Na década de 90, festivais de cinema em toda 
a Europa e Austrália, passaram a introduzir o recurso 
em muitos dos filmes exibidos. 

Atualmente, a acessibilidade nos meios de co-
municação está em pauta em todo o mundo, sendo 
que em alguns países como Alemanha, Reino Unido, 
França, Espanha, Estados Unidos e Uruguai, a au-
diodescrição já é uma realidade em cinemas, teatros, 
museus, programas de televisão e DVDs.

Festivais de cinema na Espanha como o de Pam-
plona, o Iberoamericano de Huelva e o Festival de 
Móstoles, oferecem em suas sessões o recurso de 
audiodescrição. 

Em abril deste ano, no Uruguai, o teatro Solis, em 
Montevidéu, apresentou pela primeira vez uma peça 
com audiodescrição. Foi a peça “El enfermo imaginá-
rio” do dramaturgo e ator Francês Moliere.

Sr. Presidente, de acordo com a Portaria 188 
de março de 2010, “Audiodescrição é a narração, em 
língua portuguesa, integrada ao som original da obra 
audiovisual, contendo descrições de sons e elementos 
visuais e quaisquer informações adicionais que sejam 
relevantes para possibilitar a melhor compreensão 
desta por pessoas com deficiência visual e intelectual.” 

No dia 7 de junho, a Associação de Cegos do Rio 
Grande do Sul – ACERGS -, promoveu o 1º concurso 
Miss Deficiente Visual do RS. 

O evento contou com o recurso de audiodescri-
ção feito em parceria com a empresa MIL PALAVRAS. 

A vencedora, Giselle Hubbe, representará o es-
tado em um concurso nacional que acontecerá no Rio 
Grande do Norte, no dia 23 de julho. 

Quero registrar a iniciativa da produtora Cristiane 
Oliveira, do Clube Silêncio de Porto Alegre, que teve a 
feliz idéia de promover filmes de curta-metragem com 
audiodescrição, a partir de um roteiro de sua autoria, 
cuja protagonista é cega. 

Os filmes foram apresentados no Cine Santan-
der de Porto Alegre e incluídos no Festival de Curtas 
de São Paulo, promovido pelo Museu da Imagem e do 
Som em agosto de 2006. É desse tipo de iniciativas 
que precisamos.

Outras iniciativas: o SBT adaptou o seriado “Cha-
ves”, que irá ao ar todas as sextas, das 18h às 19h30, 
e a edição de sábado do “Jornal SBT Manhã”. A MTV 
elegeu o programa “Comédia MTV”. A Globo afirma que 
terá cerca de três horas de audiodescrição. A Record 
ainda não definiu o programa. 

Srªs e Srs. Senadores, a audiodescrição é um 
recurso indispensável para que as pessoas com defi-
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ciência visual tenham acesso de modo pleno à infor-
mação, à comunicação, ao entretenimento e ao lazer. 

Assim, é condição fundamental para garantir o 
direito da acessibilidade, como define o Projeto de Lei 
do Senado 06/2003, de nossa autoria, que cria o Es-
tatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 101: 
“A acessibilidade é condição de alcance para a utili-
zação, com segurança e autonomia, total ou assistida, 
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações, dos transportes e dos dispositivos, 
sistemas e meios de comunicação e informação, por 
pessoa com deficiência.” 

Acreditamos que o Brasil tem caminhado bem 
quando se fala em acessibilidade, porém precisamos 
avançar e a aprovação do Estatuto será um passo se-
guro nesta direção.

Parabenizo o Governo Federal pela brilhante 
iniciativa através da publicação da Portaria Nº 188 de 
2010, que prevê audiodescrição na televisão aberta 
brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – A Mesa agradece ao eminente Senador 
Paulo Paim.

Os temas sobre os quais V. Exª discorreu na tarde/
noite de hoje no plenário desta Casa são relevantes e 
da maior importância para o segmento da sociedade 
brasileira.

Cumprimento V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.055, 
de 2011, do Presidente da Câmara dos Deputados, 
encaminhando a relação dos nomes eleitos por aque-
la Casa para comporem a Comissão Representativa 
do Congresso Nacional, prevista no § 4º do art. 58 da 
Constituição Federal, com mandato para o período de 
19 a 31 de julho de 2011.

É o seguinte o Ofício:

 
SGM/P 1055/2011

Brasília, 6 de julho de 2011

Assunto: Comissão Representativa do Congresso 
Nacional.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência 

que, em Sessão realizada hoje, quarta-feira, a Câma-
ra dos Deputados elegeu, conforme relação anexa, 
os Deputados que integrarão a Comissão Represen-
tativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 
58 da Constituição Federal, no período de 19 a 31 de 
julho de 2011.

Atenciosamente, – Deputado Marco Maia, Pre-
sidente.
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – Fica assim constituída a Comissão Represen-
tativa do Congresso Nacional, que exercerá o mandato 
no período de 19 a 31 de julho de 2011:

SENADO FEDERAL

Titulares Suplentes

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO

Lindbergh Farias-PT Antonio Carlos Valadares-PSB
Magno Malta-PR Inácio Arruda-PCdoB
Acir Gurgacz-PDT Marcelo Crivella-PRB

BLOCO PARLAMENTAR DA MAIORIA

José Sarney Francisco Dornelles
Renan Calheiros Vital do Rêgo

BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Aloysio Nunes Ferreira-PSDB Alvaro Dias – PSDB

PTB

Gim Argello-PTB Epitácio Cafeteira-PTB

PSOL

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Márcio Macedo Amauri Teixeira 
Policarpo Fernando Marroni 
Vicentinho Marina Santanna 

PMDB

Geraldo Resende Júnior Coimbra 
Mauro Benevides (vaga cedida ao PSC) 

PSDB

Duarte Nogueira Antonio Imbassahy 
Eduardo Gomes Luiz Fernando Machado 

PP

Márcio Reinaldo Moreira Waldir Maranhão 

DEM

Professora Dorinha Seabra Rezende Alexandre Leite 

PR

Ronaldo Fonseca (PR)

PSB

Edson Silva (PSB) Laurez Moreira (PSB)

PDT

Reguffe Manato 

Bloco PV/PPS

Arnaldo Jardim (PPS) Sarney Filho (PV)

PTB

Paes Landim Jovair Arantes 

PSC

Andre Moura Hugo Leal
Pastor Marco Feliciano

PCdoB

PRB

Ricardo Quirino Antonio Bulhões

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – O Sr. Senador Pedro Simon, a Srª Senadora 
Angela Portela e o Sr. Senador Cyro Miranda enviaram 
discursos à Mesa, que serão publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o ilustre Adib Jatene, ex-ministro da Saúde 
e um dos maiores cirurgiões deste país, esteve de um 
lado e outro do balcão. Atuou na área privada com a 
mesma competência com que exerceu funções públicas.

Sua experiência em Brasília lhe deu os argu-
mentos para sustentar a defesa de um serviço público 
preenchido e carimbado pela meritocracia, pela com-
petência e pela dedicação ao país, não pela política 
rasteira do toma-lá-dá-cá, pelo troca-troca indecoroso, 
pelo servilismo a interesses subalternos e partidários 
que servem a grupos e a poderosos, não ao povo e 
ao país.

Neste artigo publicado no jornal O Estado de São 
Paulo no dia 4 de julho passado, sob o título “República 
Compensatória”, Jatene chicoteia essas más práticas 
com a justa recomendação, hoje utópica, mas sempre 
possível, de uma nação que recompensa seus servi-
dores e serve sua população pela via correta da boa 
e correta administração, não pelo atalho tortuoso do 
favorecimento e da má conduta administrativa.

Este é o Brasil que o Dr. Adib Jatene receita.
Por isso, peço a transcrição nos Anais do Sena-

do Federal desta importante reflexão que nos oferece 
o grande brasileiro Jatene.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

JULHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL730



Julho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 28257 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

O Estado de S.Paulo 
 – 4 julho 2011

REPÚBLICA COMPENSATÓRIA  
(Adib D. Jatene)

Galbraith, no seu livro Anatomia do Poder, con-
sidera três tipos com características específicas: puni-
tivo, compensatório e condicionado. O poder punitivo 
faz com que as pessoas façam ou deixem de fazer por 
medo da punição. É característico das ditaduras. No 
poder compensatório o desempenho resulta de uma 
compensação. O salário é uma compensação. Em es-
pectro menos correto, o fisiologismo e a chantagem 
caem nessa categoria. No poder condicionado a atitude 
depende de convencimento. Esta é característica de 
um efetivo e pleno sistema democrático, que se baseia 
na legitimidade. Tudo o que é legítimo todos aceitam, 
o problema é legitimar – o que se consegue pela dis-
cussão democrática, que exige como pré-requisito a 
honestidade intelectual.

Frequentemente as pessoas, antes de iniciar a 
discussão, já trazem posição definida e definitiva, que 
vão tentar fazer prevalecer. Infelizmente, pela nossa 
cultura autoritária, a discussão serve mais para identi-
ficar adversário, conquistar aliado para compor maioria 
e ganhar votação.

Como chegamos a uma República compensató-
ria, na qual a barganha política é um de seus aspectos 
mais salientes?

Antes, uma pequena digressão a respeito de ca-
racterísticas do sistema privado e do público, melhor 
diria, estatal.

No setor privado a cúpula de qualquer empreen-
dimento é permanente. Traça objetivos de longo prazo 
e cuida para que sejam atingidos, sob risco de perda, 
até de patrimônio. A estrutura produtiva depende do 
desempenho e sabe disso, por isso funciona.

No setor público a cúpula é transitória, tem di-
ficuldade para traçar e manter objetivo de longo pra-
zo, e a cúpula que a substitui, embora possa ser do 
mesmo partido político, frequentemente abandona o 
planejamento anterior para dar feição nova que ca-
racterize sua administração. Por isso se impõe que 
a estrutura seja estável, com os cargos de comando 
obtidos por concurso de acesso, com especificação 
de competência para as funções a serem exercidas e 
com exigência de tempo de serviço tanto maior quan-
to mais diferenciado e responsável o cargo pleiteado. 

Isso estava se tornando assim, antes da revolução, 
com o Departamento Administrativo do Serviço Pú-
blico (DASP) exercendo importante papel na seleção. 
O funcionário público era devidamente valorizado e 
respeitado, com reconhecimento de seu tempo de 
serviço e de sua competência.

A revolução trouxe no seu bojo mudança impor-
tante. Buscando até mesmo afastar detentores de car-
gos estáveis, decidiu promover revisão da estrutura, 
encerrando a carreira do servidor público em chefe 
de seção. Daí em diante, todos os cargos passaram a 
ser em comissão de livre provimento. Isso criou uma 
conturbação dentro da estrutura pública, com substi-
tuição de funcionários graduados a cada troca de go-
verno, tanto na administração centralizada como na 
descentralizada.

Concomitantemente, no mesmo período se am-
pliaram a criação e a diversidade e abrangência de 
órgãos e agências públicos, como a criação de autar-
quias, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista.

No Brasil, quando o presidente da República 
assume, praticamente algumas dezenas de milhares 
de cargos estão disponíveis para barganha. Na Fran-
ça, quando Mitterrand, socialista, substituiu Giscard 
d’Estaing, conservador, apenas algumas dezenas de 
funcionários foram substituídos. Hoje, em nosso meio 
e como consequencia da decisão tomada, quando 
um presidente assume tem mais de 30 mil cargos na 
administração centralizada e na descentralizada. O 
mesmo ocorre, em menor escala, nos Estados e até 
nos municípios.

O que se fez, na verdade, foi entregar todos os 
cargos de maior responsabilidade na estrutura à bar-
ganha política. Isso, de um lado, excitou parlamenta-
res a negociar os votos, tanto no Congresso Nacional 
quanto nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras 
Municipais, ao atendimento de seus pleitos, indicando 
para cargos pessoas que, muitas vezes, não tinham 
com eles nenhuma relação e, frequentemente, não es-
tavam preparadas para exercê-lo nem contavam com a 
boa vontade dos funcionários de carreira, estagnados 
em chefe de seção e descontentes com a usurpação 
de cargos a que, segundo sua ótica, teriam direito de 
concorrer em concurso de acesso.

Uma consequencia foi a transformação do serviço 
público, no dizer de Saulo Ramos, em paraíso dos ad-
vogados, pois muitas decisões não são amparadas na 
legislação específica, que muitas vezes desconhecem, 
dando oportunidade a recursos na Justiça.

Mais grave consequencia foi a transformação 
da República num grande negócio, com os cargos 
mais bem remunerados, e que tinham a responsa-
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bilidade de garantir a continuidade, passando a ser 
pleiteados pelos políticos para, segundo eles, sus-
tentar a governabilidade. A recados da classe política 
aos administradores se assiste a cada dia. O mais 
recente foi a esmagadora maioria na aprovação do 
Código Florestal, em que deputados da base do go-
verno votaram contra a posição do Palácio do Pla-
nalto, demonstrando seu descontentamento com o 
não preenchimento de cargos pleiteados no segundo 
e no terceiro escalões.

Dessa forma, com a cúpula transitória se associa 
estrutura também transitória, sendo seus componentes 
de mais responsabilidade objeto de barganha em que 
se trocam apoios por cargos, em processo de compen-
sação que tantos males nos tem causado.

Precisamos, com urgência, transformar a “Repú-
blica compensatória”, restabelecendo a carreira ou os 
planos de cargos e salários, com exigência sempre, 
desde o mais simples ao mais diferenciado da estrutu-
ra, de competência e respeito ao mérito, conquistado 
no exercício da função pública. Somente assim, diante 
de cúpulas transitórias, pode-se contrapor estrutura 
estável, capaz de garantir a continuidade das ações 
e terem os ocupantes dos cargos a responsabilidade 
exigida de quem se dispõe a servir à população e ao 
País, e não ao seu patrocinador.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna para 
comemorar, junto com o povo do meu Estado, os 18 
anos de fundação do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Roraima.

Esta importante instituição de ensino, que con-
tribui decisivamente para a formação de milhares de 
novos profissionais, todos os anos, foi implantada em 
1986 e iniciou suas atividades em 1987 na condição 
de Escola Técnica Integrante da Rede de Ensino do 
Território Federal de Roraima. Na época, tinha apenas 
dois cursos técnicos: Eletrotécnica e Edificações. Suas 
instalações funcionavam em dois blocos cedidos pela 
Escola do Magistério. 

Em dezembro de 1989, o Conselho Territorial de 
Educação autorizou e reconheceu a Escola Técnica de 
Roraima, aprovou o seu regimento interno e as grades 
curriculares dos dois cursos técnicos.

Em junho de 1993, sob a lei nº 8.670, publica-
da no Diário Oficial da União no governo do então 
Presidente da República, Itamar Franco, foi criada a 
Escola Técnica Federal de Roraima, cuja implantação, 
na prática, se deu pela transformação da Escola Téc-
nica do ex-território.

Com a transformação desta instituição em CE-
FET-RR – Centro Federal de Educação Tecnológi-

ca de Roraima, através de decreto presidencial de 
13 de novembro de 2002, teve início o processo de 
verticalização da educação profissional, oferecendo 
cursos profissionalizantes em nível básico, técnico 
e superior. 

Quando o governo federal, através do Ministério 
da Educação, instituiu o plano de expansão da rede 
federal de educação profissional e tecnológica no país, 
estabelecendo a implantação de unidades descentra-
lizadas em diversas unidades da federação, o Estado 
de Roraima foi contemplado, na primeira fase, com a 
unidade de ensino descentralizada de Novo Paraíso, 
no município de Caracaraí, sul do estado.

Já na segunda fase do plano de expansão, o 
CEFET RR foi contemplado com outra Uned, no mu-
nicípio de Amajari, no norte do estado. Neste caso do 
campus de Amajari, me sinto especialmente satisfei-
ta por ter contribuído com a direção do IFRR para a 
obtenção dos recursos junto ao MEC que permitiram 
a sua instalação.

Já em 29 de dezembro de 2008, o Presidente 
Lula sancionou a lei nº 11.892, que criou 38 institutos 
federais de educação, ciência e tecnologia, concreti-
zando assim, um salto qualitativo na educação voltada 
a milhares de jovens e adultos em todas as unidades 
da federação. 

A partir desta data, o CEFET RR passou a ser 
chamado de IFRR – Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia de Roraima. E conta hoje com três 
campi: Boa Vista, Novo Paraíso e Amajari, educando 
jovens e adultos de Norte a Sul do Estado.

Mas a expansão não pára por aí, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores. Tive a oportunidade de 
conversar com o ministro Fernando Haddad, duran-
te reunião da bancada feminina em seu gabinete. 
Reforçamos a necessidade de implantação de três 
novos campi em Roraima, obedecendo as diretrizes 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego-Pronatec.

Já temos mais uma unidade garantida na primeira 
fase do Pronatec, que é o Campus da Zona Oeste, a 
ser construído na região mais populosa da capital, Boa 
Vista, oferecendo mil e duzentas novas vagas, desde 
a formação inicial até a pós-graduação. 

Este Campus da Zona Oeste abrigará ainda o 
Núcleo de Inovação e Tecnologia e o Centro de Edu-
cação à Distância, que permitirá ao IFRR levar seus 
cursos a todos os municípios de Roraima.

Além deste novo campus, na conversa que tive-
mos com o ministro da Educação, insistimos na cons-
trução de mais duas unidades no interior de Roraima, 
baseadas em estudos técnicos do IFRR que revelam 
a necessidade de levar a educação profissional aos 
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municípios com maior presença da agricultura fami-
liar e do agronegócio, que começa a se desenvolver 
em Roraima.

Também estamos em contato permanente com 
o secretário Eliézer Pacheco, com o secretário Exe-
cutivo Henrique Paim, numa luta que já foi narrada 
aqui nesta Tribuna por diversas vezes, com o objetivo 
de ampliar e fortalecer a estrutura do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, aten-
dendo ao propósito da presidenta Dilma Rousseff, de 
facilitar o acesso ao ensino técnico, contribuindo para 
a formação e qualificação profissional de milhões de 
trabalhadores para um mercado de trabalho aquecido 
e cada vez mais exigente.

Nesta oportunidade, em que comemoramos nes-
te plenário o aniversário de 18 anos do IFRR e enal-
tecemos a importante contribuição que tem dado ao 
desenvolvimento social e econômico do Estado de 
Roraima, quero aproveitar também para agradecer 
o inestimável apoio que temos recebido do ministro 
Fernando Haddad e todos os técnicos do Ministério 
da Educação para assegurar novos investimentos na 
rede de ensino técnico em Roraima. 

Aproveito também para deixar aqui os meus cum-
primentos ao Reitor Edvaldo Silva e a todos os pro-
fessores, estudantes e pessoal técnico administrativo 
do IFRR por sua dedicação e competência, afinal, são 
eles os maiores responsáveis pelo sucesso desta ins-
tituição que orgulha todos os roraimenses.

Por ora, é o que tenho a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, prezado Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, há uma breve passagem do Padre 
Antônio Vieira, que creio própria para definir a imagem 
da trajetória política de Vossa Excelência e o legado 
que deixa para a história brasileira.

Ensina Vieira que “ter nome de pregador ou 
ser pregador de nome não importa nada; as ações, 
a vida, o exemplo, as obras são as que convertem 
o mundo”.

Vossa Excelência não foi apenas um pregador 
de nome, mas um homem de ação e ousadia que en-
frentou o Golias da inflação, com um tiro tão certeiro 
como a pedra de David. 

Que bom saber que a Presidente Dilma também 
já reconhece o mérito da luta de Vossa Excelência sim-
bolizada pelo Plano Real. 

Que bom saber que lhe fazem justiça e lhe asse-
guram o devido destaque no cenário nacional.

A história não se constrói apenas por obras e 
feitos singulares, mas pela marcha do tempo que 

permite às sociedades humanas buscar o desen-
volvimento constante, ainda que erros e percalços 
sejam inevitáveis.

Getúlio Vargas não estava acima dos erros ine-
rentes à condição humana, tampouco JK, ou Vossa 
Excelência.

Mas, à medida que ganhamos distanciamento 
crítico, cresce o reconhecimento pela obra de Vossa 
Excelência, como político e Presidente da República, 
mas acima de tudo, como um modernizador do Esta-
do e da economia.

Sem a ousadia de Vossa Excelência, não teria 
sido possível vencer uma inflação que, na década de 
80 e no início dos anos 90, assombrava os brasileiros. 

Sempre é importante lembrar que de 1980 a 1982, 
a inflação ficou na casa dos cem por cento; 

Nos três anos seguintes, manteve-se sempre 
acima dos 200 por cento.

Em 1993, a inflação bate o recorde e atinge dois 
mil e setecentos por cento. 

Era um momento de verdadeiro malabarismo para 
a sociedade brasileira, que via extrema dificuldade em 
garantir o poder de compra dos salários, duramente 
corroído pela inflação galopante.

Tivesse Vossa Excelência vencido apenas essa 
guerra contra a inflação, e o seu nome já alcançaria 
o mérito de constar na galeria dos grandes governan-
tes deste País.

Mas com o ímpeto de quem sonhou o Brasil como 
um expoente da América Latina, Vossa Excelência teve 
a coragem de romper o isolamento do país, para abri-
-lo ao capital estrangeiro e livrá-lo igualmente de uma 
estrutura arcaica e pesada de Estado.

Muitos não querem reconhecer, mas seria difí-
cil o Brasil ganhar a dimensão econômica de hoje no 
contexto internacional com o modelo retrógado que 
colocava setores importantes da economia sob o mo-
nopólio do Governo.

O Brasil redesenhado pela sua mão tornou-se 
muito mais ágil e atraente como alternativa de inves-
timento.

E tivesse o governo que o sucedeu seguido na 
marcha das reformas necessárias à modernização do 
Brasil, teríamos certamente marcos regulatórios mais 
claros e precisos.

Teríamos agências reguladoras orientadas pela 
competência técnica e não manipuladas pelos inte-
resses políticos. 

Poderíamos continuar a citar outros feitos igual-
mente importantes do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e do Homem Fernando Henrique, um ideólogo 
do Brasil contemporâneo.
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Mas cremos que continuar seria cair no lugar 
comum, na repetição de elogios justos e merecidos a 
Vossa Excelência.

Por isso, preferimos apenas declarar a admiração 
pelo seu trabalho e parabenizá-lo pela lucidez com que 
governou o Brasil.

Hoje, ao completar oitenta anos, Vossa Excelência 
continua a agir como um jovem combativo, presente 
nos debates de todos os temas da agenda nacional, 
com lucidez e perseverança

Decerto, a serenidade que lhe caracteriza o olhar 
é a serenidade da missão cumprida, a serenidade dos 
grandes líderes da Nação brasileira.

Parabéns!
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Não havendo mais oradores inscritos no 
plenário da Casa, eu convoco os Srs. Senadores e Se-
nadoras, para amanhã, sexta-feira, à hora regimental, 
e encerro a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 31 
minutos.)
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