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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 21 horas e 34 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 195ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 26 de outubro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, do Sr. João Ribeiro,  
da Srª Vanessa Grazziotin e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Walter Pinheiro e  

Antonio Carlos Valadares
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Há número regimental.

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

trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 99/2011, 
de 26 do corrente ano, da Senadora Lúcia Vânia, Pre-
sidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura. 

É o seguinte o Ofício:

 
Ofício nº 99/2011-CI

Brasília, 26 de outubro de 2011

Assunto: Desistência da viagem e Indicação Senador 
Cyro Miranda para representar CI no Encontro Nacio-
nal da Indústria – ENAI

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vos-

sa Excelência que, em virtude de incompatibilidade de 
agenda devido a compromissos assumidos no Senado 
Federal, não poderei representar esta Comissão no 
evento referido no RQS nº 1.286, de 2011, aprovado 
em 25-10-2011.

Desse modo, indico o Senhor Senador Cyro Mi-
randa, para representar a Comissão de Serviços de 
Infraestrutura, na cerimônia da 6ª Edição do Encontro 
Nacional da Indústria – ENAI, promovido pela Confe-
deração Nacional da Indústria – CNI, a realizar-se na 
capital do Estado de São Paulo, no dia 27 de outubro 
de 2011.

Respeitosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Pre-
sidente da Comissão.  

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. 
PTB – RR) – O expediente lido vai à publicação e 
será juntado ao processado do Requerimento nº 
1.286, de 2011.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO No 1.319, DE 2011

Requeremos, com base no art. 55, III, da Cons-
tituição Federal, e do art. 40 § 1o, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, a necessária 
autorização para, em substituição à Senadora Lúcia 
Vânia, que não poderá comparecer, representar a 
Comissão de Serviços de Infraestrutura, acompa-
nhado de dois assessores, com ônus para o Se-
nado Federal, da 6a Edição do Encontro Nacional 

da Indústria – ENAI, promovido pela Confederação 
Nacional da Indústria – CNI, a realizar-se na capital 
do Estado de São Paulo, no dia 27 de outubro de 
2011. – Senador Cyro Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 1.320, DE 2011

Em aditamento ao RQS nº 1.298, de 2011, Re-
queremos alterar as datas de partida e retorno para a 
Conferência “Investing in Brazilan Healthcare Sum-
mit” e da visita ao Centro de Emergência (911) na ci-
dade de New York, NY – USA, para os dias 10 e 16 de 
novembro de 2011 e 17 a 20 de novembro de 2011, 
respectivamente. – Senador Walter Pinheiro – Sena-
dor Ciro Miranda.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 1.321, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata de Voto de pesar, pelo fale-
cimento do ex-prefeito Hélio Humberto Lima, ocorrido 
no último dia 24 de setembro de 2011.

Requeiro, também, seja levado ao conhecimento 
da família, a nota de pesar desta Casa.

Justificação

O Voto de Pesar que ora requeiro justifica-se pela 
significativa importância, no cenário político do Espírito 
Santo, do ex-prefeito de Atílio Vivácqua, município no 
sul do Estado do Espírito Santo.

Político experiente, personalidade conhecida 
e das mais respeitadas na política e na sociedade, 
homem muito querido por todos os seus conterrâne-
os, conhecido pela sua inteligência e capacidade de 
analisar e compor dentro da política, com grandes 
realizações para o Estado Capixaba confirmado pela 
aprovação popular de suas idéias e ações. A perda 
inestimável deste ilustre cidadão do Espírito Santo 
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deixará grande lacuna entre os familiares, amigos e 
cenário político.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2011. – Se-
nador Magno Malta.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei do Senado nº 64, de 2010, do 
Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei nº 10.962, 
de 11 de outubro de 2004, que dispõe sobre a oferta 
e as formas de afixação de preços de produtos e ser-
viços para o consumidor, para obrigar a informação 
do preço por unidade de medida na comercialização 
de produtos fracionados em pequenas quantidades.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, o Projeto vai à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 217, 
219 e 222, da Comissão de Assuntos Sociais, comu-
nicando a aprovação de Substitutivos, respectivamen-
te, ao Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2011; e aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 482 e 193, de 2003. 

São os seguintes os Ofícios:

 
OFÍCIO No 217/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 26 de outubro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em decisão terminativa, aprovou em turno único 
do Substitutivo (Emenda no 1-CAS) ao Projeto de Lei 
da Câmara no 12, de 2011, que “revoga a alínea f do 
artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, a fim de excluir a embriaguez habitual ou em 
serviço como causa para a rescisão do contrato de 
trabalho pelo empregador”, de autoria do Deputado 
Roberto Magalhães.

A matéria será incluída na pauta da próxima reu-
nião para apreciação em turno suplementar, nos ter-
mos do disposto no art. 282, combinado com o art. 92 
do Regimento Interno do Senado Federal.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

OFÍCIO No 219/20111 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 26 de outubro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em decisão terminativa, aprovou em turno único 
o Substitutivo (Emenda no 1-CAS) ao Projeto de Lei 
do Senado no 482, de 2003, “que altera o disposto no 
caput do artigo 103 Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências”, de au-
toria do Senador Paulo Paim.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

 
OFÍCIO No 222/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 26 de outubro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em decisão terminativa, aprovou em turno único 
o Substitutivo (Emenda no 2 – CAS) ao Projeto de Lei 
do Senado no 193, de 2003, que “acrescenta parágra-
fo ao artigo 166 e altera a redação dos artigos 167 e 
193, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, que 
dispõe sobre as medidas de segurança e de proteção 
individual contra os riscos de acidentes do trabalho, e 
dá outras providências”, de autoria do Senador Mar-
celo Crivella.

A matéria será incluída na pauta da próxima reu-
nião, para apreciação em turno suplementar nos ter-
mos do disposto no art. 282, combinado com o art. 92 
do Regimento Interno do Senado Federal.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com referência aos ofícios lidos, a Presidên-
cia comunica ao Plenário que às matérias poderão 
ser oferecidas emendas até o encerramento da dis-
cussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Sobre a mesa, propostas de emenda à Cons-
tituição que serão lidas.

São lidas as seguintes:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 105, DE 2011

Altera o art. 21 da Constituição Federal 
para eliminar o monopólio estatal sobre os 
serviços postais.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º Ficam revogados o inciso X do art. 21 e o 
inciso V do art. 22 da Constituição Federal.

Art. 2º A Constituição Federal passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 177-A:

Art. 177-A. É livre à iniciativa privada a 
exploração direta dos serviços postais, incluí-
dos os de correspondência e de encomendas 
e o correio aéreo.

Parágrafo único. As atividades referidas 
neste artigo deverão ser realizadas por em-
presa brasileira ou constituída sob as leis bra-
sileiras e com sede e administração no País.

Art. 3º Esta Emenda à Constituição entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

O povo brasileiro assiste, estarrecido, à queda de 
braço que se estende por semanas entre o Governo 

Federal e os agentes estatais encarregados das ativi-
dades de serviços postais. Nessa disputa, que opõe 
interesses remuneratórios das categorias envolvidas, 
de um lado, e a responsabilidade fiscal, de outro, as 
interesses de milhões de brasileiros vem sendo pulve-
rizados e desprezados, utilizados inescrupulosamente 
como armas desse arsenal corporativista. O atraso de 
quase um mês nas entregas de correspondências, 
boletos de cobranças, encomendas e congêneres vai 
gerando para cada brasileiro e cada empresa uma si-
tuação caótica, a comprometer compromissos, planos 
e gerenciamentos.

Temos para nós que é tempo de se colocar fim 
a esse arcaico monopólio estatal de serviços postais, 
abrindo essa atividade à eficiência da iniciativa privada 
e retirando as pessoas físicas e jurídicas deste País 
da posição que ocupam, desde sempre, de reféns de 
demandas remuneratórias das categorias que exercem 
esses serviços monopolizados.

Este é o objetivo desta proposição: encerrar esse 
longo – e inexplicável – ciclo monopolístico e expor 
essa atividade essencial à concorrência e à eficiên-
cia privadas.

Com esse objetivo, temos para nós que conta-
remos com a rápida decisão do Congresso Nacional 
para tal tema.

Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA

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

TÍTULO III 
Da Organização do Estado

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

CAPÍTULO II 
Da União

Art. 21. Compete à União:
I – manter relações com Estados estrangeiros e 

participar de organizações internacionais;
II – declarar a guerra e celebrar a paz;
III – assegurar a defesa nacional;
IV – permitir, nos casos previstos em lei comple-

mentar, que forças estrangeiras transitem pelo territó-
rio nacional ou nele permaneçam temporariamente;

V – decretar o estado de sítio, o estado de defesa 
e a intervenção federal;

VI – autorizar e fiscalizar a produção e o comér-
cio de material bélico;

VII – emitir moeda;
VIII – administrar as reservas cambiais do País e 

fiscalizar as operações de natureza financeira, espe-
cialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem 
como as de seguros e de previdência privada;

IX – elaborar e executar planos nacionais e regio-
nais de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social;

X – manter o serviço postal e o correio aéreo 
nacional;

XI – explorar, diretamente ou mediante autori-
zação, concessão ou permissão, os serviços de tele-
comunicações, nos termos da lei, que disporá sobre 
a organização dos serviços, a criação de um órgão 
regulador e outros aspectos institucionais; XII – explo-
rar, diretamente ou mediante autorização, concessão 
ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons 
e imagens;

b) os serviços e instalações de energia elétrica e 
o aproveitamento energético dos cursos de água, em 
articulação com os Estados onde se situam os poten-
ciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraes-
trutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquavi-
ário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou 
que transponham os limites de Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interesta-
dual e internacional de passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIII – organizar e manter o Poder Judiciário, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito 
Federal e dos Territórios;

XIV – organizar e manter a polícia civil, a polí-
cia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito 
Federal, bem como prestar assistência financeira ao 
Distrito Federal para a execução de serviços públicos, 
por meio de fundo próprio;

XV – organizar e manter os serviços oficiais de 
estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbi-
to nacional;

XVI – exercer a classificação, para efeito indica-
tivo, de diversões públicas e de programas de rádio e 
televisão;

XVII – conceder anistia;
XVIII – planejar e promover a defesa permanen-

te contra as calamidades públicas, especialmente as 
secas e as inundações;

XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento 
de recursos hídricos e definir critérios de outorga de 
direitos de seu uso;

XX – instituir diretrizes para o desenvolvimen-
to urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos;

XXI – estabelecer princípios e diretrizes para o 
sistema nacional de viação;

XXII – executar os serviços de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras;

XVIII – explorar os serviços e instalações nucle-
ares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal 
sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reproces-
samento, a industrialização e o comércio de minérios 
nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes 
princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional 
somente será admitida para fins pacíficos e mediante 
aprovação do Congresso Nacional;

b) sob regime de permissão, são autorizadas a 
comercialização e a utilização de radioisótopos para 
a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais;

c) sob regime de permissão, são autorizadas a 
produção, comercialização e utilização de radioisótopos 
de meia-vida igual ou inferior a duas horas;

d) a responsabilidade civil por danos nucleares 
independe da existência de culpa;

XXIV – organizar, manter e executar a inspeção 
do trabalho;

XXV – estabelecer as áreas e as condições para 
o exercício da atividade de garimpagem, em forma 
associativa.
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Art. 22. Compete privativamente à União legis-
lar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, elei-
toral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho;

II – desapropriação;
III – requisições civis e militares, em caso de imi-

nente perigo e em tempo de guerra;
IV – águas, energia, informática, telecomunica-

ções e radiodifusão;
V – serviço postal;
VI – sistema monetário e de medidas, títulos e 

garantias dos metais;
VII – política de crédito, câmbio, seguros e trans-

ferência de valores;
VIII – comércio exterior e interestadual;
IX – diretrizes da política nacional de transportes;
X – regime dos portos, navegação lacustre, flu-

vial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI – trânsito e transporte;
XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e 

metalurgia;
XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV – populações indígenas;
XV – emigração e imigração, entrada, extradição 

e expulsão de estrangeiros;
XVI – organização do sistema nacional de empre-

go e condições para o exercício de profissões;
XVII – organização judiciária, do Ministério Público 

e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios, bem como organização administrativa destes;

XVIII – sistema estatístico, sistema cartográfico 
e de geologia nacionais;

XIX – sistemas de poupança, captação e garantia 
da poupança popular;

XX – sistemas de consórcios e sorteios;
XXI – normas gerais de organização, efetivos, 

material bélico, garantias, convocação e mobilização 
das polícias militares e corpos de bombeiros militares;

XXII – competência da polícia federal e das po-
lícias rodoviária e ferroviária federais;

XXIII – seguridade social;
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;
XXV – registros públicos;
XXVI – atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, 

em todas as modalidades, para as administrações pú-
blicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas 

e sociedades de economia mista, nos termos do art. 
173, § 1º, III;

XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial, 
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX – propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá auto-

rizar os Estados a legislar sobre questões específicas 
das matérias relacionadas neste artigo.
....................................................................................

TÍTULO VII 
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I 
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 177. Constituem monopólio da União:
I – a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e 

gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
II – a refinação do petróleo nacional ou estran-

geiro;
III – a importação e exportação dos produtos e 

derivados básicos resultantes das atividades previstas 
nos incisos anteriores;

IV – o transporte marítimo do petróleo bruto de 
origem nacional ou de derivados básicos de petróleo 
produzidos no País, bem assim o transporte, por meio 
de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás 
natural de qualquer origem;

V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o re-
processamento, a industrialização e o comércio de 
minérios e minerais nucleares e seus derivados, com 
exceção dos radioisótopos cuja produção, comercia-
lização e utilização poderão ser autorizadas sob regi-
me de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso 
XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal.

§ 1º A União poderá contratar com empresas 
estatais ou privadas a realização das atividades pre-
vistas nos incisos I a IV deste artigo observadas as 
condições estabelecidas em lei.

§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:
I – a garantia do fornecimento dos derivados de 

petróleo em todo o território nacional;
II – as condições de contratação;
III – a estrutura e atribuições do órgão regulador 

do monopólio da União;
§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização 

de materiais radioativos no território nacional.
§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção 

no domínio econômico relativa às atividades de impor-
tação ou comercialização de petróleo e seus deriva-
dos, gás natural e seus derivados e álcool combustível 
deverá atender aos seguintes requisitos:
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I – a alíquota da contribuição poderá ser: a) dife-
renciada por produto ou uso;

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Exe-
cutivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150, III, b;

II – os recursos arrecadados serão destinados:
a) ao pagamento de subsídios a preços ou trans-

porte de álcool combustível, gás natural e seus deri-
vados e derivados de petróleo;

b) ao financiamento de projetos ambientais rela-
cionados com a indústria do petróleo e do gás;
c) ao financiamento de programas de infraestrutura 
de transportes.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
No 106, DE 2011

Altera o art. 55 da Constituição Federal, 
para estabelecer critérios para admissibi-
lidade de representações e denúncias por 
quebra de decoro parlamentar.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 55 da Constituição Federal passa a 
vigorar com acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 55.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º Observado o disposto no § 1º, podem 

ser considerados incompatíveis com o decoro 
parlamentar os fatos ocorridos após a posse 
do Deputado e Senador no mandato e aqueles:

I – envolvendo as vedações previstas no 
inciso I do art. 54;

II – ocorridos no curso de legislatura an-
terior, desde que, já então, o parlamentar os-
tentasse a condição de membro do Congresso 
Nacional;

III – cujo conhecimento público somente 
tenha ocorrido após a eleição do parlamentar e 
tenham potencial para afetar o mandato.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A definição dos limites do decoro parlamentar é 
tarefa de grande complexidade.

Apesar de se tratar de matéria constitucional, 
prevista no art. 55 da Lei Maior, não há um conceito 
genérico e uniforme sobre o tema. Entretanto, dois 
elementos sobressaem em sua caracterização: o da 
conduta decente, da honradez, da correção moral; e o 
da respeitabilidade e dignidade do Parlamento.

Em qualquer caso, cabe à maioria dos membros 
da Casa Legislativa decidir, caso a caso, se o parla-
mentar acusado de quebra de decoro praticou ato que 
o torne indigno de conviver com os seus Pares, em 
razão de seu comportamento extravasar os limites de 
sua pessoa para respingar na instituição que integra.

Assim, o conceito de decoro parlamentar não 
deve ser tão restrito a ponto de permitir a impunida-
de. Entretanto, não pode ser tão amplo que conduza 
à sua banalização.

Nesse sentido, é de todo conveniente que se al-
tere a Carta Magna, para fazer nela constar, de forma 
mais explícita, os critérios para a admissão de repre-
sentações e denúncias contra os Deputados Fede-
rais e Senadores, por quebra de decoro parlamentar, 
quando os fatos relatados forem referentes a período 
anterior ao mandato.

De um lado, é pacífico, conforme jurisprudência 
do próprio Supremo Tribunal Federal, que é possível 
a apuração de fatos atentatórios à dignidade do ofício 
legislativo e lesivos ao decoro parlamentar, mesmo 
que ocorridos no curso de anteriores legislaturas, des-
de que, já então, o infrator ostentasse a condição de 
membro do Parlamento (MS 23.388/DF, Rel. Min. Néri 
da Silveira – MS 24.458/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 
DJU de 12-3-2003);

De outra parte, não é aceitável que o silêncio 
constitucional permita que norma regimental vede o 
exame da vida pregressa do parlamentar, nos casos 
de fatos anteriores ao início do mandato, mas cujo 
conhecimento público somente tenha ocorrido após a 
eleição e que tenham potencial para afetar o manda-
to. Essa restrição pode, indubitavelmente, conduzir à 
impunidade e ao desprestígio do Parlamento.

Essa alteração terá efeito sobre os legislativos dos 
demais entes da Federação, por força do que preveem 
os arts. 27, § 1º, 29, IX, e 32, § 3º, da Constituição.

Temos a certeza de que, com essas alterações, 
permitiremos sopesar os diversos elementos que de-
vem estar presentes no complexo processo de julga-
mento dos membros do Poder Legislativo pela Casa 
a que pertencem.

Sala das Sessões, setembro de 2011. – Senador 
Humberto Costa.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL.
....................................................................................

Seção V 
Dos Deputados e dos Senadores

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Se-
nador:

I – que infringir qualquer das proibições estabe-
lecidas no artigo anterior;

II – cujo procedimento for declarado incompatível 
com o decoro parlamentar;

III – que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da 
Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por 
esta autorizada;

IV – que perder ou tiver suspensos os direitos 
políticos;

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos 
casos previstos nesta Constituição;

VI – que sofrer condenação criminal em sentença 
transitada em julgado.

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, 
além dos casos definidos no regimento interno, o abuso 
das prerrogativas asseguradas a membro do Congres-
so Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do 
mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou 
pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria abso-
luta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de 
partido político representado no Congresso Nacional, 
assegurada ampla defesa.

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a 
perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, 
de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus 
membros, ou de partido político representado no Con-
gresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a pro-
cesso que vise ou possa levar a perda do mandato, 
nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos 
até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – As propostas de emenda à Constituição que 
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições 
constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento 
Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência designa o Senador Cyro Miran-
da para integrar, como titular, a Comissão de Assuntos 
Sociais, nos termos do Ofício nº 184/2011, da Lide-
rança do PSDB.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 184/11-GLPSDB

Brasília, 26 de outubro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cyro 

Miranda para integrar, como titular, a Comissão de As-
suntos Sociais, em vaga destinada ao PSDB – Partido 
da Social Democracia Brasileira, deixando vaga a atual 
suplência por ele ocupada atualmente.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Ofício no 187/11 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 20 de outubro de 2011

Assunto: encerramento dos trabalhos de Subcomissão 
Temporária criada para análise do PRS no 96, de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os trabalhos 

da Subcomissão Temporária criada para análise do 
PRS no 96, de 2009 que “Altera o Regulamento Admi-
nistrativo do Senado Federal, instituído pela Resolução 
no 58, de 1972, e posteriores modificações” (Reforma 
Administrativa) foram encerrados com a aprovação do 
Relatório em 6 de julho de 2011.
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Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Eunício Oliveira, Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Ofício no 188/11–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 26 de outubro de 2011.

Assunto: fixação de composição, designação de mem-
bros e instalação da Subcomissão Permanente de 
Segurança Pública

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que com base no 

disposto no artigo 89, IV, do Regimento Interno desta 
Casa, em Reunião Ordinária realizada no dia 19 de 
outubro de 2011, fixei a composição da Subcomissão 
Permanente de Segurança Pública em 7 (sete) mem-
bros titulares, designando os seus componentes na 
forma que se segue:

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

Pedro Taques (PDT) Lindbergh Farias (PT)

Bloco Parlamentar (PMDB, PP, PSC, PMN e PV)

Eduardo Braga (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB e DEM)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)Demóstenes Torres (DEM)

PTB

Armando Monteiro

PSOL

Randolfe Rodrigues

Informo ainda que foram eleitos Presidentes 
e Vice-Presidente da Subcomissão, os Senadores 
Pedro Taques e Aloysio Nunes Ferreira, respectiva-
mente, sendo designado Relator, o Senador Edu-
ardo Braga.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Eunício Oliveira, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 656, DE 2011

Dá nova redação ao artigo 213 e acres-
centa o artigo 213-A ao Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 213 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Estupro
Art. 213. Constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, a sofrer ou a prati-
car, consigo ou com outrem, conjunção carnal, 
coito anal ou felação. (NR)

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) 
anos.

 ............................................................ .”

Art. 2º Acrescente-se o seguinte art. 213-A ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal:

“Atentado violento ao pudor
Art. 213-A. Constranger alguém, median-

te violência ou grave ameaça, a sofrer ou a 
praticar, consigo ou com outrem, ato libidinoso.

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 
anos.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Justificação

As mudanças introduzidas no Código Penal pela 
Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, tiveram o nobre 
objetivo de tornar mais rigorosa a punição dos crimes 
contra os costumes e a liberdade sexual, especialmen-
te contra menores e vulneráveis.

Antes da edição da referida Lei, somente era ti-
pificada como atentado violento ao pudor a prática de 
atos libidinosos análogos à conjunção carnal, como 
o coito anal ou a felação, por exemplo. Todos os de-
mais atos libidinosos terminavam sendo considera-
dos meras contravenções penais, com pena de multa 
(importunação ofensiva ao pudor, art. 61 da Lei das 
Contravenções Penais).

A aglutinação do “atentado violento ao pudor” com 
o “estupro” visava, pois, evitar que a prática forçada 
de atos libidinosos não análogos à conjunção carnal 
fosse caracterizada como mera contravenção penal.

Ocorre que, contrariamente ao almejado, ao aglu-
tinar em um só tipo penal os crimes de “estupro” e de 
“atentado violento ao pudor”, a Lei 12.015, de 7 de 
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agosto de 2009, produziu o efeito imprevisto de au-
mentar a impunidade com relação a essas condutas.

Isso se deve ao fato de que, atualmente, ao se 
deparar com a denúncia de prática de ato libidinoso 
não análogo à conjunção carnal, o juiz se vê ainda mais 
inclinado a não aplicar a pena de estupro, que, de fato, 
demonstra-se excessiva para atos libidinosos sem pe-
netração. Não havendo, portanto, tipo penal mais brando 
a ser aplicado, como seria o antigo “atentado violento 
ao pudor”, o magistrado termina por condenar o réu 
às penas previstas na Lei das Contravenções Penais, 
exatamente como se verificava anteriormente à edição 
da Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009.

Portanto, o presente projeto pretende promover 
o desmembramento do tipo penal “estupro”, e a decor-
rente restituição do tipo penal ‘atentado violento ao pu-
dor’, com modificações frente ao texto anterior a 2009. 
Com efeito, o presente projeto de lei propõe que todos 
os atos forçados de conjunção carnal ou análogos – 
que antes de 2009 eram tratados como atentado vio-
lento ao pudor – sejam considerados “estupro”, e que 
os atos libidinosos não análogos a conjunção carnal 
– que antes de 2009 eram tratados como contraven-
ção penal – sejam considerados “atentado violento ao 
pudor”. – Senadora Marta Suplicy

 LEGISLAÇÃO CITADA

CÓDIGO PENAL – DECRETO LEI Nº 2.848, DE 
1940

....................................................................................
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência 

ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar 
ou permitir que com ele se pratique outro ato libidino-
so: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Re-
dação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de na-
tureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) 
ou maior de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (In-
cluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 2o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela 
Lei nº 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos 
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Atentado violento ao pudor (Revogado pela Lei 
nº 12.015, de 2009)

Art. 214 – Constranger alguém, mediante violên-
cia ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com 
ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal: Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90 (Revogado pela 
Lei nº 12.015, de 2009)

(Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) (Revo-
gado pela Lei n.º 9.281, de 4.6.1996

(Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena – reclusão, de seis a dez anos. (Redação 

dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990) (Revogado pela 
Lei nº 12.015, de 2009)

Posse sexual mediante fraude
 Art. 215. Ter conjunção carnal com mulher, me-

diante fraude: (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 
2005)

 Pena – reclusão, de um a três anos.
 Parágrafo único – Se o crime é praticado contra 

mulher virgem, menor de 18 (dezoito) e maior de 14 
(catorze) anos:

 Pena – reclusão, de dois a seis anos.
Violação sexual mediante fraude (Redação dada 

pela Lei nº 12.015, de 2009)
Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro 

ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro 
meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de 
vontade da vítima: (Redação dada pela Lei nº 12.015, 
de 2009)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. (Re-
dação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Parágrafo único. Se o crime é cometido com o 
fim de obter vantagem econômica, aplica-se também 
multa. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Atentado ao pudor mediante fraude (Revogado 
pela Lei nº 12.015, de 2009)

Art. 216. Induzir alguém, mediante fraude, a pra-
ticar ou submeter-se à prática de ato libidinoso diverso 
da conjunção carnal: (Redação dada pela Lei nº 11.106, 
de 2005) (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)

 Pena – reclusão, de um a dois anos. (Revogado 
pela Lei nº 12.015, de 2009)

(Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)(Revoga-
do pela Lei nº 12.015, de 2009) Parágrafo único. Se a 
vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quator-
ze) anos: (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) 
(Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)

 Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
(Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) (Revoga-
do pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Assédio sexual (Incluído pela Lei nº 10.224, de 
15 de 2001)

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de 
obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-
-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 
ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo 
ou função.” (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001)

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL12



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 44145 

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (In-
cluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001)

Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 
10.224, de 15 de 2001)

§ 2o A pena é aumentada em até um terço se a 
vítima é menor de 18 (dezoito) anos. (Incluído pela Lei 
nº 12.015, de 2009)

CAPÍTULO II 
Da Sedução e da Corrupção de Menores

CAPÍTULO II 
Dos Crimes Sexuais Contra Vulnerável  

(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

Estupro de vulnerável (Incluído pela Lei nº 12.015, 
de 2009)

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro 
ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Inclu-
ído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (In-
cluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as 
ações descritas no caput com alguém que, por enfer-
midade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou que, por qual-
quer outra causa, não pode oferecer resistência. (In-
cluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 2o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009)

§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de na-
tureza grave: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. (In-
cluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 4o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela 
Lei nº 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
....................................................................................

LEI Nº 12.015, DE 7 DE AGOSTO DE 2009

Mensagem de veto

Altera o Título VI da Parte Especial do 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, e o art. 1o da Lei no 
8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe 
sobre os crimes hediondos, nos termos do 
inciso XLIII do art. 5o da Constituição Fede-
ral e revoga a Lei no 2.252, de 1o de julho de 
1954, que trata de corrupção de menores.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Esta Lei altera o Título VI da Parte Especial 
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho 
de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos 
termos do inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal. 

Art. 2o O Título VI da Parte Especial do Decreto-
-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 657, DE 2011

Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho 
de 2001, que “dispõe sobre a reestrutura-
ção dos transportes aquaviário e terrestre, 
cria o Conselho Nacional de Integração de 
Políticas de Transporte, a Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres, a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários e o 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes, e dá outras providências”, 
para dispor sobre veículos utilizados no 
transporte rodoviário interestadual e in-
ternacional de passageiros sob regime de 
fretamento ou com fins turísticos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 10.233, de 5 de junho 

de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º:

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 7º O transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros sob regime de 
fretamento ou com fins turísticos será realiza-
do por veículos com capacidade mínima para 
oito passageiros sentados.” (NR)

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

Justificação

Os serviços de transporte rodoviário interestadual 
e internacional de passageiros no Brasil são efetuados 
exclusivamente por ônibus, inclusive aqueles realizados 
sob regime de fretamento ou com finalidade turística.

Embora a lei que disciplina a matéria (Lei nº 
10.233, de 5 de junho de 2001) não o especifique, nor-
mas infralegais estipulam que esses serviços devam 
ser efetuados por ônibus, o qual é definido em reso-
lução da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
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(ANTT) como o veículo “com capacidade para mais de 
20 passageiros sentados”.

Acredita-se que a fixação do ônibus como o veí-
culo ideal para as viagens interestaduais ou internacio-
nais decorra da suposição de que elas implicam longos 
percursos. Trata-se de ilação equivocada, entretanto, 
haja vista as reduzidas distâncias que separam diversas 
capitais do litoral brasileiro, bem como a proximidade 
de alguns estados do Sul com países vizinhos, locali-
dades que constituem alguns dos principais destinos 
de viagens turísticas.

A limitação quanto ao tipo de veículo utilizado 
tem sido alvo de questionamento por parte de usuários 
do serviço, de proprietários de vans e microônibus, de 
empresas de turismo, de associações de classe e de 
pessoas físicas interessadas em realizar viagens para 
pequenos grupos.

Ademais, essa limitação deixa de considerar 
aspectos relevantes para o transporte por fretamento, 
como a liberdade dos usuários em escolher o tipo de 
serviço que atenda a suas necessidades, o que envolve 
características do veículo utilizado tais como o porte, o 
nível de conforto oferecido e a flexibilidade no trânsito.

O desenvolvimento do setor de turismo está com-
prometido com a oferta de serviços diferenciados para 
as mais diversas categorias de usuários, entre os quais 
se encontram idosos, grupos familiares ou de pesso-
as ligadas a interesses peculiares comuns que veem 
nas vans ou nos microônibus uma alternativa segura 
e econômica ao transporte individual para a realização 
de suas viagens.

Sem opções, grupos pequenos de turistas são 
obrigados a se deslocar em veículos superdimensiona-
dos, caros e inadequados aos seus interesses. Para a 
sociedade em geral, essa escolha resulta em serviços 
ineficientes do ponto de vista energético e do uso do 
espaço viário, contribuindo para maior congestionamen-
to, desperdício de combustível e poluição ambiental.

Com o objetivo de sanar os problemas resultan-
tes da limitação hoje existente, tomamos a iniciativa 
de apresentar esta proposição, que insere na Lei nº 
10.233, de 2001, dispositivo que especifica a utilização 
de veículos com capacidade mínima de oito lugares 
no transporte rodoviário de passageiros interestadu-
al ou internacional sob regime de fretamento ou para 
fins turísticos.

Pretende-se, assim, assegurar aos usuários des-
ses serviços o direito de escolher a melhor forma de 
organizar seu passeio turístico. Ao mesmo tempo, 
visa criar condições para que as empresas de viagens 
possam oferecer a seus clientes padrões de conforto 
e de custo mais adequados ao perfil de cada grupo 
de passageiros.

Diante do exposto, contamos com o apoio de 
nossos pares para a aprovação do presente projeto. 
– Senadora Lídice da Mata.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001.

Dispõe sobre a reestruturação dos 
transportes aquaviário e terrestre, cria o 
Conselho Nacional de Integração de Polí-
ticas de Transporte, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, a Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários e o Departamen-
to Nacional de Infra-Estrutura de Transpor-
tes, e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

CAPÍTULO VI 
Das Agências Nacionais de Regulação dos 

Transportes Terrestre e Aquaviário

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

Seção II 
Das Atribuições da Agência Nacional de 

 Transportes Terrestres

....................................................................................
Art. 26. Cabe à ANTT, como atribuições especí-

ficas pertinentes ao Transporte Rodoviário:
I – publicar os editais, julgar as licitações e ce-

lebrar os contratos de permissão para prestação de 
serviços de transporte rodoviário interestadual e inter-
nacional de passageiros;

II – autorizar o transporte de passageiros, rea-
lizado por empresas de turismo, com a finalidade de 
turismo;

III – autorizar o transporte de passageiros, sob 
regime de fretamento;

IV – promover estudos e levantamentos relativos 
à frota de caminhões, empresas constituídas e ope-
radores autônomos, bem como organizar e manter 
um registro nacional de transportadores rodoviários 
de cargas;

V – habilitar o transportador internacional de 
carga;

VI – publicar os editais, julgar as licitações e ce-
lebrar os contratos de concessão de rodovias federais 
a serem exploradas e administradas por terceiros;

VII – fiscalizar diretamente, com o apoio de suas 
unidades regionais, ou por meio de convênios de coo-
peração, o cumprimento das condições de outorga de 
autorização e das cláusulas contratuais de permissão 
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para prestação de serviços ou de concessão para ex-
ploração da infra-estrutura.

§ 1o (VETADO)
§ 2o Na elaboração dos editais de licitação, para 

o cumprimento do disposto no inciso VI do caput, a 
ANTT cuidará de compatibilizar a tarifa do pedágio 
com as vantagens econômicas e o conforto de viagem, 
transferidos aos usuários em decorrência da aplicação 
dos recursos de sua arrecadação no aperfeiçoamento 
da via em que é cobrado.

§ 3o A ANTT articular-se-á com os governos dos 
Estados para o cumprimento do disposto no inciso VI 
do caput, no tocante às rodovias federais por eles já 
concedidas a terceiros, podendo avocar os respecti-
vos contratos e preservar a cooperação administrativa 
avençada.

§ 4o O disposto no § 3o aplica-se aos contratos de 
concessão que integram rodovias federais e estaduais, 
firmados até a data de publicação desta Lei.

§ 5o Os convênios de cooperação administrativa, 
referidos no inciso VII do caput, poderão ser firmados 
com órgãos e entidades da União e dos governos dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 6o No cumprimento do disposto no inciso VII do 
caput, a ANTT deverá coibir a prática de serviços de 
transporte de passageiros não concedidos, permitidos 
ou autorizados.
....................................................................................

(Às Comissões de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo; e de Serviços de Infraestru-
tura, cabendo à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Tem V. Exª a palavra, pela ordem, Senadora 
Marta Suplicy.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de me inscrever para uma comunicação 
inadiável.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Pela ordem.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Segundo orador 
inscrito, em homenagem à Senadora Marta Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Cristovam.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Sr. Presidente, estou inscrito em uma posição 

muito distante e quero pedir a palavra para uma co-
municação inadiável.

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

Como eu seria o primeiro orador, por permuta 
com a Senadora Vanessa Grazziotin, concedo a pala-
vra à Senadora Marta Suplicy para sua comunicação.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado-
ra.) – Presidente Mozarildo Cavalcanti, caros colegas 
Senadores e Senadoras, como se sabe, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) concedeu a união homoafeti-
va o mesmo status jurídico aplicado à união estável 
heterossexual. Ao conferir ao artigo 1.723 do Código 
Civil interpretação conforme a Constituição Federal, 
a decisão excluiu qualquer interpretação que impeça 
o reconhecimento da união contínua, pública e dura-
doura entre pessoas do mesmo sexo como sinônimo 
perfeito de família.

Várias repercussões surgiram desse entendimen-
to: alguns pedidos de conversão de união estável em 
casamento foram deferidos. No Distrito Federal, a Jus-
tiça, por meio da Vara de Família, possibilitou alguns 
casamentos diretos entre pessoas do mesmo sexo.

Entretanto, em outros Estados do País, o cená-
rio é diferente. O Judiciário e mesmo integrantes do 
Ministério do Público têm decidido contrariamente aos 
pedidos de conversão. Sem falar da competência do 
juízo que também é bastante confusa. Afinal, a compe-
tência da conversão seria da família – como no Distrito 
Federal e Pernambuco – ou da Vara de Registros Pú-
blicos, como acontece no Rio de Janeiro e São Paulo?

Há divergências, porém, dentro do próprio Esta-
do de São Paulo. Em Franco da Rocha e Bauru, por 
exemplo, a Vara competente foi a de Família. Em Jar-
dinópolis, no entanto, foi a Vara de Registros Públicos.

Quero parabenizar o Superior Tribunal de Justiça, 
porque a decisão de ontem da 4ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, que autorizou a conversão da união 
estável em casamento, representa um avanço consi-
derável na efetivação dos direitos de cidadania LGBT. 
Provavelmente, tal decisão voltará ao Supremo, fato 
que pode ser evitado se o Conselho Nacional de Jus-
tiça acatar o requerimento apresentado por mim junto 
àquele órgão, solicitando a expedição de uma reso-
lução que regulamente as formalidades jurisdicionais 
pertinentes à união estável em casamento, em conso-
nância à decisão do STF. Senão, nós vamos continuar 
tendo essa procura, provavelmente.

Esse pedido que fiz é para que seja feita uma 
regulamentação, para que nós acabemos com essa 
dificuldade, com essa humilhação, muitas vezes com 
essa dor das pessoas do mesmo sexo, que, mesmo 
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tendo, depois, obtido no Supremo uma sentença favo-
rável, por unanimidade e com belíssimas falas, ainda 
dependem da cabeça de cada juiz.

Quanto à ação legislativa, eu já apresentei a esta 
Casa um projeto de lei, o PLS 612/2011, em tramitação 
na Comissão de Direitos Humanos. O projeto pode não 
trazer maiores novidades em relação ao que tem sido 
decidido pela melhor jurisprudência, mas é relevante, 
porque ele torna adequada a redação dos artigos 1.723 
e 1.726 do Código Civil, para deles excluir qualquer 
significado que impeça a conversão da união estável 
em casamento. Quer dizer, são ações no sentido de 
que não deixemos nas mãos só do Judiciário, por nos-
sa incompetência legislativa.

Aqui, eu gostaria de fazer um comentário sobre 
um discurso do meu colega, Senador Marcelo Crivella, 
feito, eu acho, na última terça-feira, em que ele disse 
que o Supremo Tribunal Federal considerou como 
união estável a união entre pessoas do mesmo sexo 
e, agora, o Superior Tribunal de Justiça a entendeu, 
pelo número de votos que já foi dado à causa, como 
casamento.

Ele questiona: “Em primeiro lugar, eu gostaria de 
perguntar se esse ativismo judiciário realmente faz bem 
ao Brasil, porque os juízes e os senhores promotores 
são homens e mulheres treinados para olhar para trás 
e não olhar para frente”.

Deus, isso até me assusta, porque eles não são 
treinados para olhar só para trás e decidir sobre o que 
o Senador, aqui, está imaginando. Eles têm uma ca-
pacitação, uma qualificação para estar na Suprema 
Corte deste País.

Quando ele diz que nós, políticos, olhamos para 
frente, esta Casa não está olhando para frente. O Con-
gresso Nacional está olhando para trás há muito tempo, 
em relação às pessoas homossexuais. Ele está olhan-
do para trás, desrespeitando as pessoas homossexu-
ais, tendo preconceito em relação aos homossexuais.

Eu tenho um projeto há 16 anos na Câmara dos 
Deputados que nunca foi votado. Está lá, em plenário, 
sem ser votado. Aqui, nesta Casa, o projeto que crimi-
naliza a homofobia não consegue caminhar.

Então, eu acredito que quem está para trás é esta 
Casa. Esta Casa, o Congresso Nacional, tem medo 
– aqui falo um pouquinho dos eleitores também. Tem 
medo dos eleitores e não consegue olhar os direitos 
humanos de milhares de cidadãos brasileiros que hoje 
dependem das leis.

E, se o Judiciário hoje faz esse papel de legis-
lar, é porque nós, legisladores, não cumprimos com 
a nossa função. Nossa função é ter destemor, é ter 
ousadia, é ter compaixão! E ter, principalmente, res-
peito à cidadania de uma parcela da população bra-

sileira, homens e mulheres que pagam impostos, que 
são cidadãos iguaizinhos aos outros e que hoje, além 
de serem discriminados, sofrem de violência enorme.

Na época em que eu era Deputada, nós, quan-
do olhávamos a vizinha Argentina, víamos como eles 
eram atrasados em relação a essa questão da ho-
mossexualidade. Hoje, a Argentina tem casamento 
entre homossexuais. E nós temos espancamento na 
Avenida Paulista!

É isto o que hoje temos no Brasil: assassinatos 
cada vez mais numerosos, desrespeito às mais funda-
mentais relações humanas que poderíamos ter entre 
pessoas. Isso vem de uma intolerância e, sinto muito, 
vem muito também de uma intolerância religiosa frente 
a essa diversidade sexual, frente aos pleitos que fazem 
os homossexuais.

O Brasil é um país laico. O Brasil é um país onde, 
graças a Deus, nós conseguimos ter esse caminho – 
estou dando até risada do “graças a Deus”. Mas é isto 
mesmo: nós somos isto, nós conseguimos ter essa 
laicidade na nossa Constituição, e isso é muito impor-
tante, e é isso que temos de preservar.

Os que pensam de uma forma e frequentam 
uma igreja não se abalarão com união homossexual 
alguma, com casamento homossexual. E dizer que 
casamento homossexual, que união homoafetiva vai 
acabar com a família é não ter noção de Psicologia 
ou até da realidade, de olhar a realidade, porque to-
dos os homossexuais que eu conheço são filhos de 
heterossexuais.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senadora Marta Suplicy, convido V. Exª para 
presidir a sessão, já que sou o próximo orador.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pela Srª 
Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, 
como orador inscrito, pelo tempo regimental.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente Senadora Marta Suplicy, eu 
quero fazer um registro hoje de um movimento que 
os médicos – portanto, os meus colegas médicos – 
fizeram ontem, no Brasil todo. Os médicos do SUS 
– Sistema Único de Saúde. Algum tempo atrás, os 
médicos dos planos de saúde também fizeram uma 
paralisação de um dia.

Eu quero ler aqui as manchetes de vários jornais. 
O Estado de S.Paulo: “Médicos do SUS suspendem 
parcialmente as atividades”. É lógico que não para-
ram as emergências, não pararam as cirurgias emer-
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genciais. Vou destacar alguns pontos dessa matéria: 
“Baixos valores pagos aos profissionais [e vejam] – 
R$2,50 por uma consulta básica – são o principal mote 
da manifestação.” Pensem bem, um profissional que 
cuida da vida das pessoas receber por uma consulta 
médica R$2,50 

Aí, tem mais uns números aqui que chamam 
atenção: 453 milhões e 700 mil consultas são rea-
lizadas pelo SUS em todo o País por ano; 425 mi-
lhões de exames laboratoriais são feitos todo ano 
pela rede pública.

Aqui também tem um editorial do jornal O Es-
tado de S.Paulo que fala: “A greve dos médicos do 
SUS”. Eu vou ler apenas a matéria destacada. Uma 
greve que “é o efeito inevitável do desleixo com que o 
Governo [não é este Governo, não, os governos todos] 
vem gerindo o setor”.

Jornal O Globo: “Paralisação de médicos chega 
a 85%”. E foi paralisado em 21 Estados. Portanto, é 
importante alertar aqui as autoridades, mas principal-
mente os pacientes, porque não dá mais realmente 
para o médico ficar sendo a bucha, o algodão entre 
cristais. Na verdade, o médico é mal pago, trabalha 
em hospitais sucateados, em postos de saúde que 
não têm nada de equipamento e realmente ainda tem 
que produzir uma quantia “x” de consultas para dizer 
que tem produtividade.

O jornal Folha de S.Paulo fala o seguinte: “Gre-
ve dos médicos afeta até hospital que não atende 
SUS. Profissionais da rede pública de 21 Estados 
pararam atividades por mais verbas na saúde e me-
lhores salários.” Ele destaca três pontos aqui. Enten-
da a paralisação.

“Entenda a paralisação. Reivindicações: mais 
recursos para a saúde”. E aí é votar a Emenda nº 29, 
para definir quanto o Governo Federal tem que gastar 
no SUS, que é o sistema público gratuito de atendi-
mento ao povo. “Reajuste no pagamento pela tabela 
no SUS”. Falei aqui: R$2,50 por uma consulta básica. 
“Valorização dos profissionais da saúde; apoio a hos-
pitais filantrópicos e assistência de qualidade”.

Salário-base nacional. Ora, o salário-base na-
cional para 20 horas semanais de trabalho, que é o 
que a lei determina para o médico, é de R$1.946,00. 
Então, é realmente querer que se tenha um aten-
dimento precário. Assim como não pode haver boa 
educação remunerando mal e atendendo mal o pro-
fessor, não pode haver boa saúde se o médico não 
é bem atendido; e também os outros profissionais da 
área de saúde.

Valores médios pagos pela tabela do SUS: R$9,40 
por dia para tratamento, por exemplo, de um Acidente 
Vascular Cerebral; R$159,82 para um parto normal. 

Ora, é realmente aviltar uma profissão que cuida do 
bem mais importante de quem está vivo, que é jus-
tamente cuidar da saúde e até da vida! Então, não 
posso conceber que essa situação persista. Eu con-
fio muito no atual Ministro, um homem que tem visão 
muito apropriada.

Aliás, hoje, votamos, na Comissão de Assuntos 
Sociais, uma proposta muito importante do Governo, 
que é a criação da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares. É uma empresa que vai gerir os hospi-
tais universitários e também os hospitais públicos fe-
derais, podendo ser aplicada também aos Estados e 
Municípios. No entanto – é bom que se diga –, essa 
empresa não vai tirar emprego de ninguém, não vai 
também, como se diz no popular, piorar a situação; 
pelo contrário, vai reforçar.

Eu sempre falo aqui: é possível ter um bom ser-
viço médico-hospitalar com o dinheiro que existe? É. 
E dou sempre como exemplo o Hospital Sarah Ku-
bitschek, aliás, a Rede Sarah Kubitschek, que é um 
hospital público, mas que tem uma administração di-
ferente. Lá, primeiro, não existe roubo do dinheiro que 
é destinado à saúde, diferentemente do que acontece 
na rede pública normal.

E aqui quero terminar, inclusive, lendo umas 
manchetes com relação ao meu Estado, porque o 
Presidente do Sindicato dos Médicos de Roraima, Dr. 
Wilson Franco, enfatizou que o desvio de recursos da 
saúde é um dos fatores que contribuem para os pro-
blemas citados pelos médicos e pacientes.

“Roraima é um Estado pequeno, ou seja, não 
precisaria estar passando por essa situação”.

Vejam – aqui eu quero frisar, principalmente para 
os meus conterrâneos, para os meus amigos e ami-
gas de Roraima: só na operação feita, recentemente, 
pelo Ministério Público Estadual e Federal e a Polícia 
Federal, constatou-se, preliminarmente, porque o in-
quérito ainda não acabou, um roubo de R$30 milhões 
na saúde de Roraima, Senador Geovani, que é o Es-
tado que tem menor população.

E aí prossegue o Presidente do Sindicato. Outro 
problema citado é a baixa remuneração, mostrada em 
todo o País. Ele observa, por exemplo, que um médico 
de início de carreira recebe, mensalmente, R$ 2.800,00. 
Portanto, lá está até privilegiado em relação aos outros, 
que recebem R$1.920,00. Mas, mesmo assim, é difícil 
para o médico se manter atualizado, informado, com-
prar livros, ir para seminários ganhando R$2.800,00 
por mês; e até para manter a família. 

E o médico não é um profissional qualquer que 
não precise também cuidar da sua família, ter um bem-
-estar físico. Aliás, é bom lembrar aqui que a grande 
definição de saúde, que é a válida pela Organização 
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Mundial de Saúde, é que saúde é um estado de bem-
-estar físico, psíquico e social. Então, o médico vive 
socialmente doente.

O Sr. Geovani Borges (Bloco/PMDB – AP) – 
Senador Mozarildo, eu sei que o tempo de V. Exª é 
exíguo nessa tribuna...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– O Presidente será tolerante.

O Sr. Geovani Borges (Bloco/PMDB – AP) – 
...mas eu gostaria de participar, primeiro, congratu-
lando-me com V. Exª por esse assunto que interessa 
a todo o País. Quando V. Exª fala sobre a questão da 
remuneração do SUS, a questão da corrupção, a ques-
tão da excelência de trabalho apresentada pela Rede 
Sarah Kubitschek e mostra outra situação totalmente 
diferente no caso de Roraima – no Amapá, também não 
é diferente –, eu quero dizer a V. Exª que, apesar da 
CPMF e de outras coisas que foram criadas, chegou-
-se à seguinte conclusão: o problema não é a falta de 
recursos somente. É, principalmente, a falta de gestão, 
a falta de seriedade. Com o pouco ou o muito bem ad-
ministrado se ganha qualidade de serviço prestado na 
saúde, no País. Vemos, em quase todos os Estados 
do País, que os hospitais são uns verdadeiros “Viet-
nãs”. Parece que estamos numa guerra: pessoas não 
podem ser atendidas, não podem ser internadas. O 
SUS tem prestado um relevante serviço ao País, mas 
V. Exª tem toda razão. Eu fico naquela tese: precisa-se 
administrar bem o que se tem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Exatamente, Senador Geovani Borges. 

Na verdade, já que estamos falando em doen-
tes, podemos dizer que o sistema de saúde do Brasil 
é como um doente que está com uma hemorragia e 
alguém tenta resolver o problema fazendo uma trans-
fusão sem, no entanto, estancar a hemorragia.

O problema é este: roubam demais. Não adianta 
botar mais dinheiro porque vão continuar roubando. 
Começou a haver uma especialização em roubar na 
saúde.

Quero concluir cumprimentando o Presidente do 
Sindicato dos Médicos, Dr. Wilson Franco, pois é uma 
pessoa muito séria; e dizendo que sou solidário não 
só aos médicos do meu Estado, mas de todo o Brasil, 
pois 21 Estados cruzaram os braços. E quando um 
médico cruza os braços é porque realmente a coisa 
está muito ruim. 

Sempre fomos treinados, Senadora Marta Suplicy, 
na faculdade, a dizer que a Medicina é um sacerdócio. 
Mas o médico não é um sacerdote, o médico é um ser 
humano. O médico evidentemente prioriza, sobre todas 
as coisas, o aliviar a dor e o curar as pessoas, mas 
se ele próprio estiver emocionalmente doente porque 

ganha pouco ou porque está precariamente vivendo, 
este médico não vai ter sequer a cabeça adequada 
para tratar alguém

Então, é muito importante que o alerta dado on-
tem pelos médicos de 21 Estados do Brasil – e não 
sei por que os demais não aderiram, deve ter havido 
alguma particularidade – sirva para que a Presidente 
Dilma e o Ministro da Saúde encontrem um caminho 
para fazer com que o SUS, que é um excelente siste-
ma de saúde, copiado por vários países, funcione de-
centemente, começando por acabar com a roubalheira 
no setor de saúde.

Peço a V. Exª a transcrição destas matérias que 
mencionei.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

A GREVE DOS MÉDICOS DO SUS

O Estado de S.Paulo 
26 de outubro de 2011/3h07

Coordenada pelo Conselho Federal de Medici-
na (CFM), pela Associação Médica Brasileira (AMB) 
e pela Federação Nacional dos Médicos (Fenam), a 
greve deflagrada pelos médicos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em 21 Estados – e que teve a adesão 
de cerca de 100 mil profissionais – é o efeito inevitável 
do desleixo com que o governo vem gerindo o setor.

As reivindicações dos grevistas, que protes-
tam contra o aviltamento da profissão médica, são 
as mesmas de sempre. Eles exigem melhores con-
dições de trabalho e pedem a correção das tabelas 
de consultas do SUS, que estão desatualizadas em 
relação aos valores do mercado. “O movimento é a 
favor da assistência médica. Queremos dizer à po-
pulação que estamos ao lado dela, que a assistência 
hoje está abaixo daquilo que desejamos e do que a 
população espera”, diz o vice-presidente do CFM, 
Aloísio Miranda, depois de afirmar que o atendimen-
to em muitos hospitais da rede pública atenta contra 
os direitos humanos.

Segundo as entidades médicas, o número de 
leitos hospitalares vem caindo de forma preocupante. 
Embora a população continue a crescer – sobretudo 
a mais idosa, que requer maiores cuidados -, o País 
perdeu 203 mil leitos, entre 1990 e 2011. Estudo do 
IBGE revelou que o Brasil dispunha de apenas 431.996 
leitos hospitalares para uma população superior a 190 
milhões de habitantes, em 2009.
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Esse é o menor número de leitos nos últimos 33 
anos – e o problema se concentra, basicamente, nos 
hospitais particulares conveniados com o SUS. Como 
os custos com atendimento e cirurgia são duas vezes 
mais altos do que os repasses do Ministério da Saú-
de, vários hospitais tiveram de fechar as portas. Ou-
tros deixaram de investir em tecnologia e projetos de 
expansão. E muitos, apesar da crescente demanda de 
serviços hospitalares, passaram a atender somente à 
saúde complementar.

O índice de leitos por mil habitantes, que era de 
2,4, em 2005, caiu para 2,3, no ano passado. Entre os 
países da Organização para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico, a média era de 3,8 leitos por mil 
habitantes, em 2007. Nas unidades de terapia inten-
siva, o problema da falta de leitos é agravado pela má 
distribuição dos leitos existentes. Em pelo menos 20 
Estados, a média de leitos de UTI por habitante fica 
bem abaixo da média nacional, que é de 1,3 para 10 
mil habitantes. Por isso, em muitos hospitais é comum 
pacientes em estado grave serem atendidos em locais 
inapropriados. Em matéria de investimento per capita 
para atendimento médico-hospitalar, o Brasil há muito 
tempo está atrás da Argentina, Uruguai e Chile, segun-
do os dirigentes do CFM.

Preocupantes para a população, esses núme-
ros têm sido vistos com naturalidade pelo governo. 
Segundo dirigentes do Ministério da Saúde, a redu-
ção do número de leitos decorreria de uma políti-
ca -”alinhada à tendência mundial”– de priorizar o 
atendimento de emergência e os serviços de apoio 
a diagnósticos, com o objetivo de reduzir o número 
de internações.

A situação também é crítica no que se refere à 
remuneração. Na área de cirurgia cardiovascular, por 
exemplo, os médicos passam de quatro a seis horas 
na sala de operação, têm de ficar dois meses de so-
breaviso para agir em caso de intercorrência após a 
cirurgia e recebem pouco mais de R$ 100 por caso. 
Por ponte de safena, que exige uma equipe de quatro 
cirurgiões e dois instrumentadores, o SUS paga cerca 
de R$ 1 mil – enquanto alguns planos de saúde pagam 
até R$ 13,5 mil. Segundo a AMB, a Fenam e o CFM, 
a média do salário-base do médico que trabalha 20 
horas semanais é de R$ 1.946,91, oscilando de R$ 
732,81 a R$ 4.143,67, dependendo do Estado. As três 
entidades defendem um piso salarial baseado numa lei 
federal editada há cinco décadas. Por ela, em valores 
corrigidos, os médicos teriam um piso de R$ 9.188,22.

Agindo demagogicamente, o governo só se lembra 
da saúde para tentar justificar a recriação da CPMF. O 
resto do tempo, como afirmam os médicos grevistas, a 
rede do SUS parece entregue à própria sorte.

MÉDICOS DO SUS SUSPENDEM PARCIALMENTE 
AS ATIVIDADES

O Estado de S.Paulo 
26-10-2011

Baixos valores pagos aos profissionais – R$ 2,50 por 
uma consulta básica – são o principal mote da mani-
festação

Médicos que atendem pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) paralisaram parcialmente as atividades 
ontem em 21 Estados do País para protestar contra 
as más condições de trabalho e baixa remuneração, 
além da defasagem do valor do repasse da tabela de 
procedimentos. Não há, porém, números oficiais de 
quantos profissionais pararam o atendimento.

O mote principal do ato foi discutir e tornar público 
os problemas de financiamento do SUS. Segundo as 
entidades médicas, não é possível prestar um serviço 
de qualidade recebendo R$ 2,5 por uma consulta bási-
ca (clínica médica, pediatria ou ginecologia) e R$ 7,5 
por uma especializada. Por uma cesariana, incluindo 
a equipe, o SUS repassa R$ 150,05; e por uma col-
poscopia (exame ginecológico), R$ 3,38.

No Estado de São Paulo não houve paralisação 
formal do atendimento – apenas três hospitais sus-
penderam pontualmente as atividades, sem o apoio do 
grupo que realizou um manifesto em defesa do SUS 
na sede da Associação Paulista de Medicina (leia tex-
to nesta página).

“Não aprovamos paralisações globais, mas há 
situações pontuais que precisam de negociação efe-
tiva. A paralisação prolongada prejudica todo mundo, 
principalmente o paciente que depende do atendimento 
no SUS”, afirmou o médico Jorge Curi, vice-presidente 
da Associação Médica Brasileira (AMB).

Outros Estados. No Paraná, os médicos não in-
terromperam o atendimento. “Nossa proposta foi aler-
tar a população em favor da qualidade”, disse João 
Carlos Baracho, presidente da Associação Médica do 
Paraná (AMP).

No Amazonas, a adesão foi baixa. Segundo ba-
lanço da Secretaria Estadual de Saúde, apenas uma 
médica faltou ao trabalho na capital e não houve au-
sências no interior. Já o Sindicato dos Médicos do 
Amazonas diz que quase metade dos profissionais 
do programa Médicos da Família parou em Manaus.

Em Pernambuco houve suspensão dos atendi-
mentos eletivos e doação coletiva de sangue em um 
parque no Recife. Segundo organizadores, a adesão 
à paralisação foi superior a 45%.

Em Minas, os pacientes que buscaram atendimen-
to em postos da capital voltaram para casa frustrados. 
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Cerca de 80% da categoria que faz atendimento pelo 
SUS aderiu ao ato nacional.

Na Bahia, médicos protestaram oferecendo bolo 
em Salvador. “Queremos que a população conheça a 
situação do SUS, que sofre com problemas gerenciais 
e escassez de recursos”, criticou o vice-presidente do 
Sindicato dos Médicos da Bahia, Francisco Magalhães. 
/ FERNANDA BASSETTE, TIAGO DÉCIMO, JÚLIO 
CÉSAR LIMA, MÔNICA BERNARDES e MARCELO 
PORTELA

PARALISAÇÃO DE MÉDICOS CHEGA A 85%

Autor(es): agência O Globo: 
O Globo – 26-10-2011

Profissionais do SUS de 21 estados cruzaram os bra-
ços por 24 horas

BRASÍLIA, CAMPO GRANDE, CUIABÁ, CURI-
TIBA, FLORIANÓPOLIS, RECIFE, RIO e SÃO PAU-
LO. O presidente da Federação Nacional dos Médicos 
(Fenam), Cid Carvalhaes, disse que a paralisação dos 
médicos do SUS por 24 horas, em 21 estados, obteve 
ontem adesão de 85%. A estimativa, segundo ele, é 
resultado de informações parciais recebidas ao longo 
do dia. Carvalhaes afirmou que o piso salarial médio 
da categoria, na rede pública, é de cerca de R$2.800 
por mês, por jornada de 20 horas. A federação reivin-
dica R$9.188,22 mensais.

Segundo ele, os casos considerados de urgência 
foram atendidos em todo país e apenas procedimen-
tos eletivos, como exames e consultas, foram adiados.

A federação e outras duas entidades – o Conselho 
Federal de Medicina e a Associação Médica Brasilei-
ra – divulgaram manifesto que será encaminhado ao 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O documento 
pede mais investimentos do governo na área de saúde, 
remuneração adequada e melhor infraestrutura física 
e de recursos humanos.

O Ministério da Saúde não comentou a paralisa-
ção. De acordo com o ministério, cabe às secretarias 
municipais e estaduais de Saúde comentarem.

Em Minas, o Sindicato dos Médicos estimou em 
80% a adesão de profissionais da rede pública que 
teriam aderido à paralisação. Em São Paulo, segundo 
o sindicato, apenas consultas eletivas foram adiadas.

No Piauí, a presidente do Sindicato dos Médicos, 
Lúcia Santos, afirmou que a paralisação dos hospitais 
da rede pública estadual chegou a 100%. Segundo 
ela, os médicos continuarão com a greve até ama-
nhã. No Recife, o Sindicato dos Médicos calculou em 
quase 100% a adesão dos 118 Postos de Saúde da 
Família (PSF), mas reconheceu que os hospitais não 
foram afetados.

Em Mato Grosso do Sul, os médicos não pararam, 
e cinco profissionais foram voluntários para reforçar o 
atendimento na Unidade de Pronto Atendimento no 
bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Em Santa Catarina, o movimento foi considerado 
fraco e a interrupção do atendimento durou apenas 
uma hora. Já no Mato Grosso e no Paraná, os médicos 
resolveram manter o atendimento para não piorar a 
situação para os pacientes. No Rio, médicos se reuni-
ram nas escadarias da Assembleia Legislativa (Alerj), 
mas os hospitais não interromperam o atendimento.

GREVE DOS MÉDICOS AFETA ATÉ HOSPITAL 
QUE NÃO ATENDE SUS 

(26-10-2011 10:00:00) 

Profissionais da rede pública de 21 Estados pararam 
atividades por mais verbas na saúde e melhores salários 

Médicos da rede pública de 21 Estados fizeram 
greve ontem exigindo mais verbas na saúde e melhores 
salários. A Comissão Pró-SUS, formada pelo Conselho 
Federal de Medicina e outras entidades, calcula que 
100 mil dos 195 mil médicos participaram da parali-
sação de um dia.

Não havia balanço nacional até ontem, diz o 
conselho. Os médicos pedem reajuste nos salários, 
em média de R$ 1.946,21 no Brasil para uma jornada 
de 20 horas. Em São Paulo, ao menos três hospitais 
-Emílio Ribas, Hospital do Servidor Estadual e Hospital 
das Clínicas de Ribeirão Preto– pararam parcialmente.

As consultas agendadas foram reduzidas no Emí-
lio Ribas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. 
Emergências operaram normalmente.

SOLIDARIEDADE

Já no Hospital do Servidor Estadual, dos cerca de 
500 médicos que atuam no ambulatório, 350 aderiram 
ao protesto, disse a categoria. A unidade não atende 
pelo SUS, mas os profissionais pararam em solidarie-
dade ao movimento nacional e por melhores salários.

A professora Mércia Ramos, 33, perdeu a consul-
ta no hospital. ``Gastei uma hora e meia para chegar. 
A consulta foi remarcada para 22 de novembro``. Pro-
blema similar teve a aposentada Beatriz Evangelista, 
76. ``Faz dois meses que marquei. Vou ter que voltar 
em 12 de novembro``, disse.

No Rio, os médicos trocaram a greve por uma ma-
nifestação, realizada pela manhã. O presidente da APM 
(Associação Paulista de Medicina), Florisval Meinão, 
criticou a paralisação. ̀ `É penalizar ainda mais aquele 
pobre usuário que depende do SUS``. Disse, no entan-
to, que ̀ `respeita e entende`` os médicos que pararam.
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A APM e outras 34 entidades assinaram ontem 
o manifesto reivindicando mais dinheiro para o SUS 
sem a criação de um novo imposto.

ENTENDA A PARALISAÇÃO

REIVINDICAÇÕES

Mais recursos para a saúde, reajuste no paga-
mento pela tabela do SUS, valorização dos profissio-
nais da saúde, apoio a hospitais filantrópicos e assis-
tência de qualidade

SALÁRIO-BASE NACIONAL

R$ 1.946 (para 20 horas)

VALORES MÉDIOS PAGOS PELA TABELA DO SUS

R$ 9,40 por dia para tratamento de AVC R$ 159,82 
para parto normal

Fonte: Folha de S.Paulo 
Rafael Sampaio

O presidente do Sindicato dos Médicos de Rorai-
ma, Wilson Franco, enfatizou que o desvio de recursos 
da saúde é um dos fatores que contribuem para os pro-
blemas citados pelos médicos e pacientes. “Roraima 
é um Estado pequeno, ou seja, não precisaria estar 
passando por essa situação”, frisou.

Outro problema citado é a baixa remuneração. Ele 
observa, como exemplo, a remuneração de um médico 
de início de carreira que trabalha 20 horas por semana 
e recebe mensalmente R$ 2.800,00.

Franco explicou que existe um pleito formaliza-
do junto à Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) para 
melhorar a remuneração dos profissionais. A demanda 
está tramitando na Assembleia Legislativa, onde deve 
ser discutida a criação de um Plano de Cargos e Salá-
rios para a categoria, realização de concurso público 
e aparelhamento de hospitais e unidades de saúde. 

A população apoia o movimento. “Na maioria das 
vezes colocamos a culpa nos médicos, mas sabemos 
que eles trabalham muito para atender a demanda 
do Estado. Sou de acordo com as reivindicações, até 
porque eles estão cobrando algo que servirá em es-
pecial aos doentes que são maltratados nos hospitais 
públicos”, frisou a funcionária pública Mariana Matias. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido de acordo com o Regi-
mento. Parabéns pelo discurso.

Com a palavra o Senador Geovani Borges, para 
uma comunicação inadiável. Em seguida, a Senadora 
Vanessa Grazziotin.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-

dor.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, prega a 
sabedoria popular, Senador Mozarildo Cavalcanti, que 
o futuro não vai bem se o presente vai mal.

E a nos lembrar isso está o Anuário do Sistema 
Público de Emprego, Trabalho e Renda 2010/2011, 
lançado esta semana pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego e pelo Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos – Dieese.

As informações ali contidas são angustiantes ao 
apontar que metade dos jovens entre dezoito e vinte 
anos não consegue emprego formal neste País.

O levantamento, dividido em seis tópicos, traça 
um quadro que precisa ser olhado com o máximo cri-
tério e determinação para transformar a desesperança 
em alguma forma real de estímulo.

Foram ali analisados aspectos como: mercado 
de trabalho, intermediação de mão de obra, seguro-
-desemprego, qualificação profissional, economia so-
lidária e juventude.

E vejam que o Ministério do Trabalho, ao submeter 
à sociedade os resultados desses estudos, está dando 
uma inequívoca demonstração de compromisso com 
a transparência e a busca de meios para solucionar 
um problema que é real e que agrava, de forma terrí-
vel, outros problemas como, por exemplo, a questão 
da violência.

Com relação aos jovens com menos de vinte anos, 
o Anuário é cruel, revelando uma taxa de desemprego 
assustadoramente alta.

Mas existe luz no fim do túnel.
O próprio diretor técnico do Dieese, Clemente 

Ganz Lúcio, informa que, no geral, os dados mostram 
que há uma forte geração de empregos com carteira 
assinada e, consequentemente, redução do desem-
prego e da informalidade. Pelo menos em alguns se-
tores favorecidos pelo crescimento, como o setor das 
cooperativas, que já somam mais de 25 mil no País, 
impulsionando a oferta de vagas. Mas esse quantitativo 
ainda não abrange os jovens, objeto de nossa preocu-
pação neste breve pronunciamento.

Esse mesmo diretor aponta, como exemplos mais 
representativos, o desemprego entre mulheres, negros 
e jovens. Ou seja, mais uma vez, como já temos regis-
trado nesta tribuna, o desfavorecimento tem um perfil 
de sexo, de idade e de raça.

A pesquisa apresentada pelo Ministério do Tra-
balho e pelo Dieese revela que há ainda um caminho 
muito longo para que mulheres, negros e jovens tenham 
uma participação mais igualitária do ponto de vista da 
ocupação e das condições de trabalho.

Por isso nosso manifesto. Por isso nosso olhar 
sobre os dados revelados. Porque almejamos para 
todas as pessoas um sistema de proteção social ade-
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quado, e isso passa, incontinentemente, pelo emprego 
e pela renda.

Segundo dados do Anuário, o desemprego en-
tre os jovens de dezoito a vinte chega a 50%; entre as 
mulheres, são 11,1% (contra 6,2% entre os homens); 
e entre os negros, 10% (contra 7,3% da população 
branca e 9,1% da parda).

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Para o Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, 
o Anuário é uma “fotografia numérica” do emprego em 
cada região.

Eu prosseguiria no meu discurso, Srª Presiden-
ta, mas como V. Exª já me alertou com a campainha, 
peço que seja dado como lido. 

Antes de encerrar, porém, quero aproveitar a opor-
tunidade para registrar a presença em nosso plenário 
do atleta de cicloturismo, o Sr. Edmundo Falcão, lá do 
meu Estado do Amapá, e parabenizá-lo pelo trabalho 
que vem desenvolvendo em suas andanças pelo País, 
levando uma mensagem contra a violência e divulgan-
do o papel importante que o esporte tem nessa sua 
luta. Edmundo pedalou durante um mês, de Macapá 
a Brasília, aqui passará dez dias, e pretende entregar 
uma carta à Presidenta Dilma relatando as suas ex-
periências e o seu pensamento em prol do esporte e 
contra a violência. 

Parabéns, Edmundo, pela segunda vez. V. Sª 
conseguiu, como atleta, entregar uma carta ao Presi-
dente Lula. Agora está tentando entregar outra carta, 
depois de toda essa caminhada, essa peregrinação em 
sua bicicleta, à Presidente Dilma. Desejo-lhe sorte e 
espero que a Presidenta o receba, a exemplo do que 
fez o Presidente Lula.

Muito obrigado, Senadora Marta Suplicy. Agrade-
ço a sua generosidade em relação ao tempo e concluo 
o meu pronunciamento da tarde de hoje.

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, quero aproveitar essa oportunidade, 
para registrar a presença aqui no Plenário, do atleta de 
ciclo turismo, Senhor Edmundo Falcão, do Estado do 
Amapá. Parabenizá-lo pelo trabalho que vem desen-
volvendo em suas andanças pelo País, levando uma 
mensagem contra a violência e do papel importante 
que o esporte tem nessa sua luta. Edmundo pedalou 
durante um mês, de Macapá a Brasília, aqui passará 
dez dias, e pretende entregar uma carta a Presidenta 
Dilma, relatando as suas experiências e o seu pensa-

mento em prol do esporte e contra a violência. Para-
béns Edmundo!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, prega a 
sabedoria popular que o futuro não vai bem, se o pre-
sente vai mal.

E a nos lembrar isso, está o Anuário do Sistema 
Público de Emprego, Trabalho e Renda 2010/2011, 
lançado esta semana pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego e pelo Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos – o Dieese).

As informações ali contidas são angustiantes ao 
apontar que metade dos jovens entre 18 e 20 anos não 
consegue emprego formal neste país.

O levantamento, dividido em seis tópicos, traça 
um quadro que precisa ser olhado com o máximo cri-
tério e determinação para transformar a desesperança 
em alguma forma real de estímulo.

Foram ali analisados aspectos como mercado de 
trabalho, a intermediação de mão de obra, o seguro-
-desemprego, a qualificação profissional, a economia 
solidária e a juventude.

E vejam que o Ministério do Trabalho, ao submeter 
à sociedade os resultados desses estudos, está dando 
uma inequívoca demonstração de compromisso com 
a transparência e a busca de meios para solucionar 
um problema que é real e que agrava de forma terrí-
vel, outros problemas como, por exemplo, a questão 
da violência.

Com relação aos jovens, com menos de vinte 
anos, o anuário é cruel, revelando uma taxa de de-
semprego assustadoramente alta.

Mas existe luz no fim do túnel.
O próprio diretor técnico do Dieese, Clemente 

Ganz Lúcio, informa que, no geral, os dados mostram 
que há uma forte geração de empregos com carteira 
assinada e, consequentemente, redução do desem-
prego e da informalidade.

Pelo menos em alguns setores, favorecidos pelo 
crescimento, como o setor das cooperativas, que já 
somam mais de 25 mil no país, impulsionando a ofer-
ta de vagas. Mas esse quantitativo ainda não abrange 
os jovens, objeto de nossa preocupação nesse breve 
pronunciamento.

Esse mesmo diretor aponta, como exemplos 
mais representativos, o desemprego entre mulheres, 
negros e jovens.

Ou seja, mais uma vez, como já temos registra-
do nessa tribuna, o desfavorecimento tem um perfil de 
sexo, de idade e de raça.

A pesquisa apresentada pelo Ministério do Tra-
balho e pelo Dieese, revela que há ainda um caminho 
muito longo para que mulheres, negros e jovens tenham 
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uma participação mais igualitária do ponto de vista da 
ocupação e das condições de trabalho.

Por isso nosso manifesto. Por isso nosso olhar 
sobre os dados revelados. Porque almejamos para 
todas as pessoas um sistema de proteção social ade-
quado e isso passa, incontinentemente, pelo emprego 
e pela renda.

Segundo dados do anuário, o desemprego entre 
os jovens de 18 a 20 chega a 50%.

Entre as mulheres são 11,1% (contra 6,2% entre 
os homens).

E entre os negros, 10% (contra 7,3% da popula-
ção branca e 9,1% da parda).

Para o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos 
Lupi, o anuário é uma “fotografia numérica” do empre-
go em cada região.

E vai além!
Serve como referência, como norte, para o traçar 

de políticas de emprego e qualificação dessas pessoas.
Há pouco tempo eu falei aqui sobre as expecta-

tivas dos jovens do Amapá, que sonham, com coisas 
que tantos brasileiros já têm com muito mais natu-
ralidade – o acesso à banda larga, à comunicação 
virtual eficiente, facilitando-lhes a vida, os estudos, o 
conhecimento. As desigualdades são, portanto regio-
nais também.

Mas eu, que somo no coro dos que acreditam 
na pujança desse país e na capacidade de enfrenta 
mento desses problemas, vislumbro a pesquisa como 
ponto de partida.

Dias melhores virão. E conhecer a realidade é o 
primeiro passo para transformá-la.

Era nosso registro.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Geovani Borges. Parabe-
nizamos também o atleta.

V. Exª será atendido, Senador Geovani Borges, 
de acordo com o Regimento, com a transcrição na ín-
tegra de seu pronunciamento.

Com a palavra o Senador Alfredo Nascimento, 
pela Liderança do PR.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Srª Presidente...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Houve um equívoco, eu me enganei, Se-
nadora Vanessa. Eu me enganei, é preciso alternar, 
Vanessa. É você.

Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, 
como oradora inscrita, por dez minutos. Em seguida 
falará o Senador Alfredo Nascimento, como Líder.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Desculpe-me pelo engano, Vanessa.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Não, imagine! Para mim não haveria pro-
blema algum falar depois do Senador Alfredo Nasci-
mento. Não haveria problema, mas ele preferiu que a 
ordem fosse mantida. Tenho convicção absoluta de que 
V. Exª se enganou, assim como acontece com muitos 
de nós, quando na direção dos trabalhos.

Mas, Srª Presidenta, neste dia e neste momen-
to, venho à tribuna para falar de acontecimentos muito 
importantes. Agora há pouco, acabou – ou penso que 
já deve ter acabado – uma grande manifestação de 
trabalhadores em educação no Brasil inteiro, organi-
zados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE). Vieram a Brasília em atividades 
da entidade, principalmente para realizar esse gran-
dioso ato de apoio e defesa da proposta da destinação 
mínima de 10% do PIB brasileiro para a educação.

Primeiramente, falo desse movimento ocorrido no 
dia de hoje, de milhares de pessoas aqui, na Esplanada 
dos Ministérios; milhares de professores, professoras, 
trabalhadores em educação; falo de uma entidade na 
qual tive uma participação muito direta.

Antes da mudança da Constituição brasileira, 
antes de 1988, quando as servidoras e os servidores 
públicos brasileiros ainda não tinham direito a se sin-
dicalizar, Senadora Marta – eles não podiam, era proi-
bida a sindicalização de servidores públicos –, ainda 
naquela época, eu era professora. Participei da minha 
associação. Não tínhamos sindicato, só associação. 
Participei da Diretoria da Associação dos Professores 
do Amazonas e vim para a CNTE, que, à época, era 
CPB – Confederação do Professores do Brasil. E fui, 
juntamente com vários outros companheiros e compa-
nheiras, Vice-Presidente da região Norte da CPB. Par-
ticipei ativamente da Assembleia Nacional Constituinte 
como alguém que lutava em defesa da educação, para 
conseguir avanços na educação. 

Então, hoje, daqui do Senado, assistindo a essa 
manifestação grandiosa, justa, correta dos professores, 
chega a ser um momento de muita emoção, porque 
não tenho dúvida nenhuma, tenho convicção plena, 
absoluta dos passos, dos avanços que estamos ex-
perimentando na área da educação. 

Primeiro, foi a conquista do Fundef, que depois 
foi substituído pelo Fundeb – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação. O Fundeb abriga 
desde a educação infantil, creches, até o ensino médio. 

Esses avanços todos foram conquistados com 
uma participação direta da população brasileira, prin-

23ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



44156 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

cipalmente daqueles que têm um vínculo direto com 
a educação.

Então, não tenho dúvida nenhuma de que o Bra-
sil vive hoje novos tempos. Temos que entender que, 
neste novo momento de muita produção de petróleo 
– e está aí essa grandiosíssima descoberta que foi o 
petróleo na camada pré-sal –, os recursos têm que ter 
um destino muito claro e precisam estar concentrados 
em determinado setor. Nós, do PCdoB, defendemos 
com muita força que boa parte dos recursos – no mí-
nimo 50% dos recursos do fundo social do pré-sal – 
deve ser destinada exclusivamente para a educação. 

Portanto, minha manifestação não é só de apoio, 
mas minha manifestação desta tribuna é de alguém 
que participa dessa luta, que é partícipe dessa luta bra-
sileira da juventude, dos trabalhadores em educação, 
dos sindicatos todos, em defesa de mais verbas para 
a educação, em defesa da aplicação de, no mínimo, 
10% do PIB na área da educação.

Srª Presidente, também venho a esta tribuna no 
dia de hoje para falar de outro assunto que me é mui-
to caro, da mesma forma. Diz respeito à abertura, no 
dia de hoje, da Feira Internacional da Amazônia. É o 
maior evento da Amazônia não apenas de exposição 
da produção desenvolvida na região, mas um evento 
internacional que envolve também países ligados à 
Amazônia brasileira. 

A abertura da Feira Internacional da Amazônia 
(Fiam) ocorrerá logo mais, às 16h – hora de Manaus, 
Srª Presidente –, e contará com a presença de uma 
série de autoridades, entre as quais a do Governador 
do Estado do Amazonas e, possivelmente, de gover-
nadores de outros Estados. 

É uma feira muito importante, que acontece tra-
dicionalmente no Studio 5, que é um grande centro de 
eventos localizado na cidade de Manaus. 

Em edições anteriores da Feira Internacional da 
Amazônia, tivemos a oportunidade e a possibilidade 
de ver a abertura – a edição deste ano ocorre no dia 
de hoje – ser realizada por dois Presidentes da Repú-
blica. Se não me engano, já por duas vezes, tanto o 
Presidente Lula quanto o Presidente Chávez estiveram 
participando e promovendo a abertura da Feira Inter-
nacional da Amazônia. 

Como eu disse, trata-se de um espaço cujos pro-
dutos não são apenas do Polo Industrial de Manaus; 
eles também vêm dos Estados de Rondônia, do Acre, 
do Amapá, vêm da Venezuela, vêm da Bolívia, vêm 
de todos os países que compõem o bioma amazônico. 
Nesse espaço, não há apenas exposição de produtos, 
mas é um momento também onde se realizam várias 
jornadas, seminários internacionais. E, nessa edição, 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, haverá 14 se-

minários sobre temas estratégicos para o desenvolvi-
mento da região, incluindo a produção orgânica, o de-
senvolvimento da indústria de mineração e petrolífera 
no Amazonas e na Amazônia, a integração regional, o 
comércio exterior, a cobertura jornalística da Amazônia 
na área de ciências, a tecnologia, o meio ambiente, as 
soluções energéticas sustentáveis. 

Segundo dados da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus, da Suframa, este ano já se alcan-
çou o recorde de participação: são mais de 2.700 ins-
crições de pessoas do Brasil e de fora do Brasil, de fora 
da Amazônia, para participar das atividades, dos semi-
nários, das jornadas, dos simpósios que acontecerão 
em torno da Feira Internacional da Amazônia (Fiam).

Srª Presidente, há alguns dias, eu estive tam-
bém nesta tribuna e falei muito sobre a Amazônia – e 
é com muita alegria que vejo que boa parte dos Se-
nadores presentes neste plenário vêm da Amazônia 
brasileira. Nós dizíamos que a Amazônia, hoje, pelas 
suas características naturais, tem uma importância – 
sempre teve – significativa para o Brasil, Senador João. 
Significativa. E eu não tenho dúvida de que, daqui a 
no mínimo, penso eu, uma década, uns dez anos, a 
importância da região será maior ainda, porque, em 
relação à energia, por exemplo, todos os projetos, os 
projetos grandes em curso no Brasil para a geração de 
mais energia, estão localizados na região amazônica. 
Então, brevemente, a Amazônia será responsável pela 
produção de aproximadamente 70% a 75% de toda a 
energia gerada no Brasil, Sr. Presidente. 

E o que nós queremos, o que a Amazônia quer 
é exatamente a possibilidade de, preservando o meio 
ambiente, também experimentar o desenvolvimento, 
porque desenvolvimento não é sinônimo de devasta-
ção da floresta; desenvolvimento não é sinônimo da 
não preservação. Pelo contrário, é possível, sim, aliar-
mos o desenvolvimento com a preservação ambiental, 
principalmente se compreendermos que, para a região, 
temos que levar setores e procurar desenvolver setores 
de alta tecnologia e de alto valor agregado. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Sem falar – e eu já passo para a conclusão, Sr. 
Presidente – das nossas vocações naturais. Mas uma 
das vocações naturais que nós temos, sem dúvida ne-
nhuma – e eu tive a alegria de compartilhar o assunto, 
num debate como esse, com a Presidenta Dilma, há 
alguns dias –, é a possibilidade de desenvolver o setor 
fortemente. Para isso, basta que haja uma política pú-
blica, segmentos como de medicamentos, da química 
fina, de cosméticos, de corantes, Sr. Presidente, visto 
que a matéria-prima está exatamente lá na Amazônia.

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL24



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 44157 

Então, a Feira Internacional da Amazônia não é 
apenas um espaço para mostrar o que é a Zona Franca 
de Manaus, o que ela produz. Mas é um espaço tam-
bém para debater a Amazônia do passado, a Amazônia 
do presente e a Amazônia que queremos futuramente. 

O que nós queremos não é que as hidrelétricas 
sejam construídas lá e que os linhões passem por cima 
das nossas cidades, das nossas comunidades sem 
deixar nada, absolutamente nada de desenvolvimento. 
Nós queremos, como houve no passado no Sudeste 
brasileiro, um olhar firme, um olhar compromissado do 
Governo Federal, para que possamos dizer: vivemos 
na Amazônia, a região mais rica do Planeta e a região 
que oferece uma qualidade de vida muito importante 
para toda a sua gente.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Srª Vanessa Gra-
zziotin, a Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. João Ribeiro, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Concedo a palavra...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Pois não, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Queria me inscrever para falar 
pela oposição.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Pela liderança?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sim. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
V. Exª está inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Diga-
-me, por favor, qual é a minha posição.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Agora vai falar o Senador Alfredo Nascimento, pela 
liderança do PR. Depois, como orador inscrito, na or-
dem para falar, o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Para uma comunicação inadiável, o Senador Cristo-
vam, depois mais um orador e V. Exª.

V. Exª será o quarto, mais ou menos, a falar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

Presidente, desculpe-me pelo tempo tomado.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Pois não, Senadora.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Fiz aqui 
um longo pronunciamento acerca da Feira Internacional 
da Amazônia e não deu tempo de falar sobre tudo, Sr. 
Presidente. Então, eu gostaria que, se possível, fosse 
incluído nos Anais desta Casa e considerado como um 
pronunciamento lido na sua integralidade.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRA. SENADORA VANESSA 
GRAZZIOTIN

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, nesta quarta e quinta-feira, público 
poderá visitar o Pavilhão Amazônia e participar das Jorna-
das de Seminários Internacionais. Na sexta e no sábado, 
estará liberado o acesso ao pavilhão principal da feira

A sexta edição da Feira Internacional da Amazô-
nia (FIAM 2011) terá sua abertura oficial nesta quarta-
-feira (26), às 17h, em cerimônia que contará com a 
presença do secretário-executivo do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
Alessandra Teixeira, do governador do Amazonas, Ornar 
Aziz, e do superintendente em exercício da SUFRAMA, 
Oldemar Lanck, além de outras autoridades do Brasil 
e do exterior, empresários e convidados especiais, no 
Studio 5 Centro de Convenções, em Manaus.

A FIAM 2011 será realizada no período de 26 a 
29 de outubro e contará com programação ampla e 
inteiramente gratuita, que inclui exposições de produ-
tos amazônicos e lançamentos das grandes marcas 
do Polo Industrial de Manaus (PIM), rodadas de ne-
gócios com base nos insumos regionais e seminários 
internacionais, entre outras atividades.

A partir desta quarta-feira, o público em geral 
poderá ter acesso ao Pavilhão Amazônia, localizado 
na área externa do Studio 5, e às salas em que esti-
verem sendo realizadas as Jornadas de Seminários 
Internacionais. A visitação da população ao Pavilhão 
Principal da feira será possível a partir de sexta-feira 
(28) e vai até o sábado, no período de 15h às 22h.

O Pavilhão Amazônia é um ambiente coberto e 
climatizado que terá exposição e comercialização de 
produtos de micro e pequenas empresas, associa-
ções e cooperativas de todos os Estados da região, 
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bem como um amplo leque de atividades nas áreas 
ambiental, social e cultural.

As Jornadas de Seminários Internacionais, por 
sua vez, contarão nesta edição com 14 seminários 
sobre temas estratégicos para o desenvolvimento da 
região, incluindo produção orgânica, desenvolvimento 
da indústria da mineração e petrolífera no Amazonas, 
integração regional, comércio exterior, cobertura jorna-
lística na Amazônia nas áreas de ciência, tecnologia e 
meio ambiente e soluções energéticas sustentáveis. Um 
número recorde de aproximadamente 2,700 inscrições 
foi contabilizado no site da FIAM. As pessoas que não 
conseguiram se inscrever pela internet e têm interesse 
em assistir às palestras podem tentar viabilizar o cre-
denciamento a partir das 9h, no local de realização de 
cada seminário. Em caso de disponibilidade de vagas, 
poderão ser aceitas novas inscrições.

O Pavilhão Principal, instalado em uma área de 
10 mil metros quadrados, conta com mais de 400 ex-
positores dispostos em 208 estandes, onde estarão em 
exibição lançamentos das empresas do Polo Industrial 
de Manaus e serviços e produtos diversos de Estados 
da Amazônia Brasileira, ministérios e órgãos do Go-
verno Federal, empresas das áreas de consultoria e 
logística e instituições de ensino e pesquisa.

Na programação da FIAM estão incluídos ainda 
a Rodada de Negócios, realizada pela SUFRAMA em 
parceria com o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas 
Empresas do Amazonas (Sebrae-AM), que terá neste 
ano a participação de 13 empresas-âncoras do Brasil 
e de 13 empresas-âncoras internacionais; a Rodada 
de Negócios de Turismo, promovida em parceria com 
a Amazonas Convention & Visitors Bureau, que contará 
com a presença de representantes de empresas da Aus-
trália, Alemanha, Inglaterra, França e Estados Unidos; e 
o Salão de Negócios Criativos e Fórum de Investidores, 
cujos objetivos são identificar novos nichos de mercado 
e viabilizar negócios inovadores na Amazônia.

O coordenador-geral de Promoção Comercial 
da SUFRAMA e coordenador da FIAM 2011, Jorge 
Vasques, esteve na tarde dessa terça-feira no Studio 
5 para acompanhar os últimos detalhes da montagem 
e da organização do evento e disse que a meta da 
FIAM neste ano é superar em 10% os resultados da 
edição anterior, realizada em 2009. Temos perspecti-
vas de resultados extremamente positivos nas roda-
das de negócios, nas rodadas de turismo, no salão de 
negócios criativos e no fórum de investidores, além de 
contarmos com número recorde de empresas e orga-
nizações expositoras e de participantes nas jornadas 

de seminários. Tudo isso nos deixa confiantes para re-
alizar mais uma feira de grande sucesso e que possa 
contribuir para a divulgação e o desenvolvimento da 
região, disse Vasques.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

VI FEIRA INTERNACIONAL DA AMAZÔNIA  
(FIAM 2011)

O que: Maior exposição multissetorial dos produtos e 
serviços da Amazônia Brasileira

Onde: Studio 5 Centro de Convenções, em Manaus 
(AM)

Quando: 26 a 29-10

Quanto: Gratuito

Eventos da programação

VI Jornada de Seminários
O que: 14 seminários com debates de temas es-

tratégicos para a região
Onde: Studio 5, SUFRAMA, Senai, Novotel, Hotel 

Comfort Inn e Holiday Inn.
Quando: 26 a 28/10, no período de 9h às 18h

Pavilhão Principal
O que: Espaço de 10 mil metros quadrados com 

400 expositores, entre empresas do PIM e organiza-
ções regionais e nacionais

Onde: Studio 5
Quando: 26 e 27/10 (apenas convidados espe-

ciais e empresários) e 28 e 29/10 (aberto ao público 
em geral), no período de 15h às 22h

Pavilhão Amazônia
O que: Espaço destinado à exposição e comer-

cialização de produtos regionais, além da promoção 
de atividades sociais, culturais e ambientais

Onde: Área externa do Studio 5
Quando: 26 a 29/10, no período de 15h às 22h

Rodada de Negócios
O que: Encontros entre empresas da região, do 

Brasil e do
exterior para negociação de produtos fabricados 

a partir de
matéria-prima amazônica
Onde: Studio 5
Quando: 27/10, no período de 9h às 18h
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Rodada de Negócios de Turismo
O que: Encontros empresariais entre operadoras 

nacionais e internacionais e fornecedores de serviços 
turísticos da região com foco nos atrativos da Amazônia 
Brasileira Onde: Studio 5 Quando: 28/10, no período 
de 9h às 18h

Salão de Negócios Criativos e Fórum de Investi-
dores

O que: Encontros e palestras envolvendo empre-
endedores, investidores e instituições científicas para 
desenvolvimento de produtos e processos inovadores 
para o mercado. Onde: Studio 5 Quando: 27 e 28/10, 
no período de 9h às 19h30

Orientações à imprensa

– Os credenciamentos de imprensa para a cobertura 
da Feira Internacional da Amazônia (2011) po-
dem ser feitos no site do evento: www.suframa.
gov.br/fiam.

– Os crachás serão entregues na sede da Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA)

até o meio-dia do dia 26/10 e a partir das 13h, na sala 
de imprensa do FIAM 2011, localizada no Studio 
5 Centro de Convenções;

– A imprensa poderá a partir das 15h, do dia 26/10, 
produzir imagens da Feira Internacional da Ama-
zônia como um todo;

– O coordenador-geral de Promoção Comercial da 
SUFRAMA, Jorge Vasques, poderá conceder 
entrevista sobre o evento no horário das 10h 
às 12h, no Studio 5 Centro de Convenções, e a 
partir das 15h30 no mesmo local.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – V. 
Exª será atendida, com muito prazer, na forma do Re-
gimento. Eu também moro na Amazônia e sei o quanto 
é importante. Nós tivemos agora o Amazontech, lá em 
Tocantins, e foi um verdadeiro sucesso. Espero que a 
Feira Internacional da Amazônia, lá em Manaus, seja 
realmente um grande sucesso, como tem sido com a 
inauguração da ponte, uma das mais belas pontes.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – O Estado do Tocantins também inaugurou uma 
ponte, no mesmo dia.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Parecida com a de vocês, só que a nossa era muito 
menor.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Menor um quilômetro, mas o pequeno para a 
nossa Região é um quilômetro.

Sr. Presidente, muito obrigada. Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 
– Concedo a palavra, portanto, ao Senador Alfredo 
Nascimento, pela Liderança do nosso Partido, ele que 
é Presidente do meu Partido, Partido da República.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Pre-
sidente.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
em 25 de outubro nós, do Amazonas, comemoramos 
os 342 anos de fundação da cidade de Manaus. Foi 
um dia de muita alegria para a população, que foi às 
ruas festejar a nossa capital, apreciando o presente e 
sonhando com dias melhores. A despeito da bela festa, 
que mobilizou toda a sociedade manauara, penso que 
de nós, homens públicos, no aniversário de Manaus, 
é exigida uma profunda e sincera reflexão.

Manaus é a cidade que eu escolhi para viver e 
construir a minha família. Lá eu tive as mais importantes 
oportunidades de crescimento pessoal e de qualifica-
ção profissional, conheci e me apaixonei pela política.

Em Manaus, mereci a confiança de meus con-
cidadãos e pude, como gestor público, participar e 
contribuir para a construção do desenvolvimento que 
a cidade exibe hoje.

Nossa cidade é o motor do Estado do Amazonas, 
polo gerador de desenvolvimento e modelo inspirador 
para as cidades do interior. Manaus é um dos mais 
importantes centros econômicos da Região Norte do 
nosso País. Cidade mais populosa da Amazônia, tornou-
-se referência natural no debate pela defesa do meio 
ambiente e do desenvolvimento sustentável no Brasil.

Manaus também é a sexta cidade mais rica do 
país, cuja economia e desenvolvimento são alavanca-
dos pelo polo industrial. A pujança de sua economia, 
a diversidade do seu meio ambiente e a força de sua 
cultura são apenas a face mais visível de nossa capital. 
Mas Manaus não é só sua gente alegre e hospitaleira, 
a beleza dos seus rios ou os fartos dividendos gerados 
pela sua indústria.

No exercício do cargo de prefeito por dois man-
datos consecutivos, eu tive um conhecimento profundo 
de Manaus, do seu potencial e seus problemas.

Muita coisa foi feita nos últimos anos, a cidade 
manteve o ciclo de desenvolvimento que a coloca entre 
as dez maiores do País. A despeito disso, penso que 
houve um forte retrocesso em setores importantes, com 
alto impacto na qualidade de vida do cidadão da capital, 
que hoje se vê emparedado entre o crescimento e as 
mazelas sociais. Pouco avanço foi registrado na saúde, 
na educação e na segurança pública. Manaus ainda é 
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uma capital onde falta atendimento médico básico, e 
a população está acuada pela escalada da violência.

Vejamos o caso da segurança pública. Nos últi-
mos meses, todos nós assistimos, constrangidos, aos 
apelos da população por mais segurança. Manaus foi 
às ruas, em passeatas e manifestações, para exigir um 
basta, uma providência do Poder Público para conter 
a criminalidade.

Uma onda de assaltos, arrastões, sequestros 
relâmpagos assolou a cidade no primeiro semestre e 
deixou nossos cidadãos e cidadãs em pânico. Os jor-
nais estamparam em suas manchetes casos emble-
máticos da desfaçatez dos criminosos e da impotência 
das polícias para esboçar uma reação.

No caso da saúde, os problemas também são 
visíveis e não menos importantes. Faltam leitos nos 
hospitais, médicos e outros profissionais da saúde, 
falta uma política consistente que leve saúde e aten-
dimento digno à população de Manaus.

Srs. Senadores e Srªs Senadoras, Manaus é uma 
das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, o que 
torna nossos desafios ainda mais intensos e urgentes. 
Temos visto o aumento do investimento em grandes 
obras, especialmente na infraestrutura e mobilidade 
urbana, o que é muito importante.

Penso, entretanto, que isso não basta para dar 
ao cidadão as oportunidades que ele deseja, nem para 
sustentar o crescimento econômico da cidade. São 
muitos os problemas e desafios e seu enfrentamento 
exige mais do que obras vistosas. Eu vejo uma osten-
siva deterioração das condições de vida na cidade. 
Os projetos sociais não têm sido levados a sério nem 
apresentam resultados concretos para a população.

Em 2012 teremos eleições municipais. É chega-
do o momento de enxergar e discutir os problemas de 
nossa capital, de construir e apresentar um projeto que 
permita enfrentá-los e abrir um novo ciclo para Manaus.

Esse é o debate que eu proponho – e que deve 
ser elevado, sincero e desassociado de qualquer jogo 
político rasteiro – e que meu partido encaminhará no 
próximo período. O Partido da República participará 
ativamente do debate político e, certamente, dará sua 
contribuição para que Manaus avance ainda mais. É 
preciso cuidar do cidadão, dar às pessoas melhores 
condições de vida e uma perspectiva de futuro.

Para concluir, Sr. Presidente, não poderia deixar 
de mencionar que a Presidente Dilma participou das 
celebrações de aniversário de nossa Capital. Dias atrás, 
mais precisamente na segunda-feira, ela inaugurou a 
ponte sobre o rio Negro, uma obra muito importante 

para os cidadãos de Manaus e Municípios vizinhos, 
que agora terão mais facilidade de acesso e seguran-
ça para ir e vir.

Ladeada pelo ex-Presidente Lula, a Presidenta 
também cumpriu um de seus compromissos com o 
povo do Amazonas e assinou a prorrogação da Zona 
Franca de Manaus por mais cinquenta anos, estenden-
do os seus benefícios ao polo industrial de Manaus e 
a outros Municípios da região metropolitana. Passam 
a ser beneficiados Iranduba, Novo Airão, Careiro da 
Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Fi-
gueiredo e Manacapuru. Abre-se uma nova perspectiva 
para essas cidades, que terão melhores oportunidades 
de desenvolvimento.

Sem dúvida, é uma decisão que deve ser come-
morada, fundamental para o Manaus e do Amazonas, 
mas não é suficiente.

Falta à Presidente Dilma o cumprimento do com-
promisso mais antigo, assumido durante as campa-
nhas, que deram ao Presidente Lula suas votações 
mais vistosas no Norte do País, e que a Presidente 
Dilma tomou para si quando apresentou sua candida-
tura à Presidência em 2010: concluir a pavimentação 
da BR-319.

Emblemática, essa é uma obra fundamental para 
o povo do Amazonas. Sua execução efetiva depende 
de vontade política e pulso firme e, certamente, é o 
sinal inequívoco do carinho que a Presidenta diz de-
dicar ao povo do nosso Estado.

Torço por isso e cumprimento o povo de Manaus 
pelo seu aniversário.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Eu o cumprimento, Senador Alfredo, pelo pronuncia-
mento e me junto a V. Exª na homenagem ao povo do 
Estado do Amazonas, principalmente por ser V. Exª 
representante desse povo.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 
– É um Senador firme, determinado, que tem defen-
dido, com todas as suas forças, a população não só 
de Manaus, mas de todo o Estado do Amazonas e da 
Amazônia como um todo.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM) – 
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador 
Eduardo Suplicy.
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Tem V. Exª o prazo regimental de dez minutos 
para proferir o seu pronunciamento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, quero hoje aqui falar a respeito de algo 
muito significativo que será realizado na Universidade 
de Campinas, na próxima segunda-feira, um Seminá-
rio sobre a Renda Básica de Cidadania e Proteção 
Social. Será dia 31 de outubro, das 9h às 13h no au-
ditório da Biblioteca Central da Universidade Estadual 
de Campinas, organizado pelo Núcleo de Estudos e 
Políticas Públicas. 

O objetivo do evento é possibilitar uma reflexão 
aprofundada e detalhada acerca da eficácia do Pro-
grama de Renda Básica de Cidadania no combate à 
pobreza e da proteção social no Brasil, assim como 
avaliar a experiência inovadora de implantação da Ren-
da Básica de Cidadania de Santo Antônio do Pinhal, 
um Município pioneiro no Brasil, que aprovou uma 
lei apresentada pelo Prefeito José Augusto Guarnieri 
Pereira, em 2009, que foi aprovada por todos os seus 
nove vereadores em outubro de 2009 e sancionada em 
12 de novembro de 2009. Esse projeto foi desenvolvi-
do por meio do Convênio de Cooperação Técnica Não 
Reembolsável entre a Corporação Andina de Fomento 
(CAF), dirigida pela boliviana Moira Paz Estenssoro, 
que, aliás, é filha do ex-presidente Paz Estenssoro, e 
a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no 
escopo do Projeto de Pesquisa de Transferência de 
Renda no âmbito municipal no Brasil, realizado de 
maio de 2010 a novembro de 2011. 

Certo dia, no Fórum Social Mundial de Belém, 
quando foi feito o debate na mesa sobre a perspecti-
va da Renda Básica nas Américas, coordenado pelo 
professor da Universidade do México, Pablo Yanes. Ali 
estava o Ministro Patrus Ananias, o Prefeito José Au-
gusto Guarnieri Pereira e diversos professores. Quando 
ele mencionou que gostaria de realizar a experiência 
pioneira, o Ministro Patrus Ananias disse que era seu 
objetivo, até o final do governo Lula, estender o Bolsa 
Família, ampliar o seu valor – como de fato aconteceu, 
de 11 milhões para mais de 13,1 milhões de famílias 
hoje, também acresceu o seu valor, inclusive no Go-
verno presente –, mas que era seu propósito dar força 
à experiência pioneira da renda básica de cidadania.

Este projeto entre a Corporação Andina de Fo-
mento, a Unicamp e a Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio do Pinhal foi coordenado por Ana Maria Me-
deiros da Fonseca, atual Secretária Extraordinária para 
Superação da Extrema Pobreza do Ministério de De-

senvolvimento Social e Combate à Fome, no período 
de maio de 2010 a janeiro de 2011, e pela Prof. Lilia 
Terezinha Montali de janeiro último até agora. A coor-
denadora adjunta foi a Drª Ana Maria Carneiro. Saliento 
que ambas estiveram presentes segunda-feira última, 
dia 24, em Santo Antônio do Pinhal, onde ali, na Se-
cretaria de Turismo, reunidos inúmeros representantes 
da comunidade interessados na proposta da Renda 
Básica de Cidadania, todos conversávamos a respei-
to numa reunião preparatória, esta que vai acontecer 
segunda-feira próxima.

Participarão do evento, como palestrantes: eu 
próprio, a Srª Ana Maria Medeiros da Fonseca e Lena 
Lavinas, professora do Instituto de Economia da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro e uma das coor-
denadoras do XIII Congresso Internacional da Basic 
Income Earth Network (Bien), Rede Mundial da Renda 
Básica, realizado na FEA Universidade de São Pau-
lo, em 30 de junho, 1o e 2 de julho do ano passado. A 
coordenação dos trabalhos é de responsabilidade da 
Srª Lilia Terezinha Montali. 

A mesa de abertura será composta pela Drª Íta-
la Maria Loffredo D’Ottaviano, Coordenadora da Co-
ordenadoria de Centros e Núcleos (Cocen/Unicamp), 
Drª Carmen Cecília de Campos Lavras, Coordenado-
ra do Núcleo de Estudos e Políticas Públicas (Nepp/
Unicamp) e pelo Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, 
José Augusto Guarnieri Pereira.

Nesse dia também será divulgado algo de grande 
interesse, inclusive, para todos os prefeitos, vereadores 
e pessoas interessadas em fazer de seus Municípios 
exemplos pioneiros da renda básica de cidadania. Será 
divulgado o CD/e-book [ou seja, um livro eletrônico]: 
“Transferência de Renda no Âmbito Municipal no Bra-
sil: Renda Básica de Cidadania em Santo Antônio do 
Pinhal”, que traz o estudo que possibilitou a implanta-
ção da RBC em Santo Antônio do Pinhal, composto 
de informações e de ferramentas que viabilizam seu 
processo de implementação, atendendo à demanda da 
Prefeitura local, mas que também pode ser um guia 
para outros Municípios.

O seminário é aberto ao público e os interessa-
dos em participar poderão fazer suas inscrições no 
endereço eletrônico www.nepp.unicamp.br.

Santo Antônio do Pinhal é o primeiro Município 
brasileiro a ter uma lei que disciplina a implantação da 
Renda Básica de Cidadania para todos os seus 6.500 a 
7.000 habitantes. O artigo 1o desse dispositivo sintetiza 
os objetivos desse programa e são eles que estarão 
em exame no Seminário.
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Diz o art. 1º: 

Com o objetivo de se fazer de Santo An-
tônio do Pinhal um Município que harmonize o 
desenvolvimento econômico e social sustentá-
vel com a aplicação dos princípios da justiça, 
que signifiquem a prática da solidariedade entre 
todos os seus moradores, e, sobretudo para 
garantir maior grau de dignidade para todos 
os habitantes, fica instituída a Renda Bási-
ca de Cidadania de Santo Antônio do Pinhai 
(RBC), que se constituirá no direito de todos 
os registrados e residentes ou residentes no 
Município há pelo menos 05 (cinco) anos, não 
importando sua condição socioeconômica, de 
receberem um benefício monetário.

Portanto, será universal para todos os seus habi-
tantes. Santo Antônio do Pinhal está a 180km da capital 
paulista, perto de Campos de Jordão. Uma estância 
climática. Metade de seus habitantes vive na área rural 
e as principais atividades econômicas são a agricultura 
desenvolvida por pequenos e médios agricultores e o 
turismo, tendo hoje lá 63 pousadas, 32 restaurantes. 
Há também os artesãos, o pequeno e médio comércio.

O início da Renda Básica nesse Município data 
de 2007, quando um casal de sitiantes, Marina e Fran-
cisco Nóbrega, levaram o Prefeito José Augusto para 
assistir à minha palestra sobre o tema, na Universidade 
do Vale do Paraíba, em São José dos Campos. E, ao 
concluí-la, perguntei aos estudantes o que achavam 
de sugerir ao prefeito que fizesse de seu Município um 
exemplo pioneiro da RBC. Todos aprovaram. O Prefeito 
José Augusto perguntou: “O que devo fazer?”. Eu disse: 
Vamos pedir uma audiência ao Ministro Patrus Ananias.

Foram realizados tantos outros encontros, inclu-
sive com a minha participação sobre o tema lá no Fó-
rum Social de Belém, em 31 de janeiro de 2009. Houve 
outra oportunidade na Câmara Municipal de Pinhal, 
lotada, e também na principal praça da cidade, a do 
Artesão, para mais de seiscentas pessoas. E dali foi 
por todos recomendada e colocada como projeto de 
lei para todos os seus habitantes.

Da mesma maneira como as primeiras propostas 
de renda mínima associadas à educação ou à bolsa-
-escola se iniciaram localmente, até que se universa-
lizaram para todos os 5.564 Municípios brasileiros, 
é possível, sim, se iniciar a experiência pioneira em 
Santo Antônio do Pinhal, como também em São Paulo 
e, se o Senador Pedro Simon quiser propor, também 
em Porto Alegre e em todos os Municípios gaúchos.

Ora, inclusive como pré-candidato a prefeito de 
São Paulo tenho colocado nas reuniões plenárias – e 
haverá mais seis...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) – Três neste final de semana e três no 
outro final de semana. 

Prezado Presidente João Ribeiro, agradeço se 
V. Exª me permitir só procurar mostrar o porquê tem 
acontecido de tantas pessoas hoje quererem que em 
seu Município – e no Brasil todo – se institua a Renda 
Básica de Cidadania. Sempre me perguntam: “Como 
assim? Vamos pagar ao Presidente João Ribeiro, que 
agora preside o Senado, ao Senador Simon e ao Sena-
dor Suplicy também?” Sim! Obviamente os que temos 
mais vamos contribuir para que nós e todos os demais 
venhamos a receber.

E, assim, terminamos com toda burocracia en-
volvida em se ter que saber quanto cada um ganha, 
no mercado formal ou informal; eliminamos qualquer 
sentimento de vergonha de a pessoa dizer “eu só re-
cebo isso e, por isso, mereço tanto”; eliminamos os 
fenômenos da dependência que causam as armadi-
lhas da pobreza ou do desemprego; e, sobretudo, o 
mais importante é que, do ponto da dignidade, dá li-
berdade ao ser humano, para aquela pessoa que, às 
vezes, não tem outra alternativa a não ser se subme-
ter a uma condição de trabalho escravo no meio rural 
brasileiro – como ainda hoje O Globo ressalta que há 
esse problema no Brasil – ou de se tornar o aviãozinho 
da quadrilha de narcotraficantes, ou de vender o seu 
corpo como alternativa para dar o sustento às suas 
crianças ou à sua família. 

Se houver o Renda Básica de Cidadania para 
si próprias e para todas as pessoas da família, essas 
pessoas ganharão o direito de dizer: “Não. Eu, agora, 
não vou aceitar essa condição. Quem sabe, vou até fa-
zer um curso profissional, quem sabe até com maiores 
oportunidades”. Temos em conta que, hoje, a Presidenta 
Dilma Rousseff e o Ministro da Educação lançaram, na 
cerimônia de sanção, o Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que proverá 
oportunidades fantásticas para mais de oito milhões de 
brasileiros melhorarem seu ensino profissional.

Sr. Presidente, peço que seja transcrita a ínte-
gra de meu pronunciamento, além do que já falei, bem 
como sejam anexados a Lei nº 1.090, de 2009, que 
institui a Renda Básica de Cidadania por etapas, a 
critério do Poder Executivo, conforme, também, a lei 
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nacional, em Santo Antônio do Pinhal, para que todos 
a conheçam, e o programa da Unicamp e da CAF, que 
será realizado segunda-feira próxima. Todos aqueles 
interessados poderão participar.

Quem ainda deseja conhecer com maior profun-
didade, poderá participar de palestra que farei no audi-
tório do Centro de Convenções, a partir das 14h45, na 
Unicamp, convidado pelo Grupo de Análise de Políticas 
de Inovação do Instituto de Geociências da Unicamp.

Quero assinalar que nos honra a presença do De-
putado Audifax, Prefeito de Serra, que, com a sua filha 
Talita, veio conhecer Uma História Feliz, de Ziraldo, e 
a palestra Em Direção à Renda Básica de Cidadania. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Em Tocantins, também, a qualquer momento que 

V. Exª me convidar, estarei para propor experiências 
pioneiras da Renda Básica de Cidadania para os Mu-
nicípios e para todo o Estado de Tocantins.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR EDUARDO SU-
PLICY.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, venho hoje à tribuna para registrar a 
realização do Seminário “Renda Básica de Cidadania e 
Proteção Social”, a realizar-se no dia 31 de outubro de 
2011, das 9h às 13h no Auditório da Biblioteca Central 
da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 
organizado pelo Núcleo de Estudos de Políticas Pú-
blicas – NEPP dessa Universidade.

O objetivo do evento é possibilitar uma reflexão 
aprofundada e detalhada acerca da eficácia do Pro-
grama de Renda Básica de Cidadania no combate à 
pobreza e da proteção social no Brasil; assim como 
avaliar a experiência inovadora de implantação da Ren-
da Básica de Cidadania em Santo Antônio do Pinhal. 
O projeto foi desenvolvido por meio do Convênio de 
Cooperação Técnica Não Reembolsável entre a Cor-
poração Andina de Fomento (CAF) e a Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) no escopo do Proje-
to de Pesquisa de Transferência de Renda no Âmbito 
Municipal no Brasil, realizado entre maio de 2010 e 
novembro de 2011.

O projeto foi coordenado por Ana Maria Medeiros 
da Fonseca, atual Secretária Extraordinária para Su-
peração da Extrema Pobreza do Ministério de Desen-
volvimento Social e Combate à Fome, no período de 
maio de 2010 a janeiro de 2011, e por Lilia Terezinha 

Montali de janeiro último até agora. A coordenadora 
adjunta foi a Dra. Ana Maria Carneiro.

Participam do evento como palestrantes: Sena-
dor Eduardo Suplicy, Ana Maria Medeiros da Fonseca 
e Lena Lavinas, professora do Instituto de Economia 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma 
das coordenadoras do XIII Congresso Internacional 
da BIEN, Basic Income Earth Network, realizado na 
FEA-USP, em 30 de junho, 1o. e 2 de julho de 2010. A 
coordenação dos trabalhos é de responsabilidade de 
Lilia Terezinha Montali.

A mesa de abertura será composta por Dra. (tala 
Maria Loffredo D’Ottaviano, Coordenadora da Coorde-
nadoria de Centros e Núcleos (Cocen/Unicamp), Dra, 
Carmen Cecília de Campos Lavras, Coordenadora 
do Núcleo de Estudos e Políticas Públicas (NEPP/
Unicamp) e pelo Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, 
José Augusto Guarnieri Pereira.

Nesse dia também será divulgado o CD/e-book: 
“Transferência de Renda no Âmbito Municipal no Bra-
sil: Renda Básica de Cidadania em Santo Antônio do 
Pinhal”, que traz o estudo que possibilitou a implanta-
ção da RBC em Santo Antônio do Pinhal, composto 
de informações e de ferramentas que viabilizam seu 
processo de implementação, atendendo à demanda da 
Prefeitura local, mas que também pode ser um guia 
para outros municípios.

O seminário é aberto ao publico e os interessa-
dos em participar poderão fazer suas inscrições no 
endereço eletrônico www.nepp.unicamp.br.

Santo Antônio do Pinhal é o primeiro município 
brasileiro a ter uma lei que disciplina a implantação 
da Renda Básica de Cidadania para todos os seus 
habitantes. O artigo 1o desse dispositivo -sancionado 
em 12 de Novembro de 2.009 – sintetiza os objetivos 
desse programa e são eles que estarão em exame no 
Seminário:

Artigo 1º. Com o objetivo de se fazer de Santo 
Antônio do Pinhal um Município que harmonize o de-
senvolvimento econômico e social sustentável com a 
aplicação dos princípios da justiça, que signifiquem a 
prática da solidariedade entre todos os seus morado-
res, e, sobretudo para garantir maior grau de dignidade 
para todos os habitantes, fica instituído a Renda Bá-
sica de Cidadania de Santo Antônio do Pinhai – RBC, 
que se constituirá no direito de todos os registrados e 
residentes ou residentes no Município há pelo menos 
05 (cinco) anos, não importando sua condição socio-
econômica, de receberem um benefício monetário.
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Pinhal é um município situado a 180 km da ca-
pital paulista, perto de Campos de Jordão. Uma es-
tância climática. Metade de seus habitantes vive na 
área rural e as principais atividades econômicas são 
o turismo e a agricultura desenvolvida por pequenos 
e médios agricultores.

O início da Renda Básica nesse município data de 
2007, quando um casal de sitiantes, Marina e Francisco 
Nóbrega, levaram o Prefeito José Augusto para assistir 
à minha palestra sobre a Renda Básica de Cidadania, 
na Universidade do Vaie do Paraíba, em São José dos 
Campos. Ao concluí-la, perguntei aos estudantes o que 
achavam de sugerir ao prefeito que fizesse de seu mu-
nicípio um exemplo pioneiro da RBC. Todos aprovaram.

O prefeito perguntou: O que devo fazer? Eu disse: 
Vamos pedir uma audiência ao Ministro do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome.

Foram realizados outros encontros, inclusive com 
minha participação sobre o tema no Fórum Social 
Mundial de Belém do Pará, em 31 de janeiro de 2009. 
Nessa ocasião o Prefeito expressou sua intenção e 
o então Ministro do MDS, Patrus Ananias, embora 
tenha dito querer aperfeiçoar e expandir o Programa 
Bolsa Família, assegurou que daria apoio ao projeto-
-piloto da RBC.

Em outra oportunidade expus, tanto na Câmara 
Municipal de Pinhal, lotada, quanto na principal praça 
da cidade, Praça do Artesão, para mais de 600 pesso-
as as vantagens de se pagar a todos a RBC.

A decisão de se implantar a Renda Básica de Ci-
dadania em Santo Antônio do Pinhal é um fato, mas o 
futuro do programa demanda uma reflexão acerca dos 
passos necessários a sua consolidação, como afirma 
o texto guia do Seminário:

No momento atual, a decisão de investir na ela-
boração e implantação da renda básica impõe que se-
jam aglutinados esforços visando a identificação das 
principais necessidades para que o projeto seja bem 
sucedido. O pioneirismo é extraordinário e parece se-
guir na mesma tradição dos programas de transferência 
monetária implantados sobretudo pelos municípios: os 
municípios saem na dianteira em relação aos estados 
e ao governo federal, conforme a experiência brasilei-
ra dos anos 1990. O pioneirismo, no entanto, coloca a 
dificuldade da ausência de referências.

A identificação de pontos de estrangulamento 
para a operacionalização do projeto da renda básica 
– financiamento, a identificação dos cidadãos/ãs, as 
formas de pagamento, a sustentabilidade ao longo dos 
anos – são os principais desafios a serem enfrentados 

na experiência concreta de implementação da RBC 
em Santo Antônio do Pinhal apoiada no conhecimento 
acumulado na trajetória de mobilização do Município 
e nas informações e referências organizadas no de-
senvolvimento do presente projeto de apoio – “Apoio à 
Implantação da Renda Básica de Cidadania em Santo 
Antônio do Pinhal”-, bem como de novos conhecimentos 
e informações acerca da provisão do Fundo da Ren-
da Básica de Cidadania, atualmente em andamento.

Da mesma maneira como as primeiras propostas 
de Renda Mínima associadas à Educação ou Bolsa-
-Escola se iniciaram localmente, até que se univer-
salizaram para todos os 5.56$ municípios brasileiros 
hoje, é possível se iniciar a RBC por um município 
como Santo Antônio do Pinhal. Basta a determina-
ção do prefeito, dos vereadores e da comunidade, 
principalmente porque a RBC, como estabelece a lei 
10.835/2004, deverá ser instituída por etapas, a crité-
rio do Poder Executivo. Esse é o caminho para que a 
Renda Básica de Cidadania torne-se uma realidade 
entre todos nós fazendo com que todos os brasileiros 
possam participar da riqueza da nação.

O jornal Globo, de hoje, nos dá um exemplo de ne-
cessidade da implantação da RBC. Ou seja, o periódico 
informa acerca de uma realidade que entristece todos 
os brasileiros: a perseverança de trabalho escravo no 
Brasil. Utilizando um estudo da Organização Mundial 
do Trabalho – OIT, tomar conhecimento que o principal 
programa de transferência de renda do governo federal, 
o Bolsa Família, e a fiscalização governamental não 
têm sido suficientes para extirpar essa chaga.

Elaborado a partir do depoimento de 121 traba-
lhadores resgatados pelo governo federal entre 2006 
e 2007, o estudo mostrou que em 67% das famílias de 
trabalhadores libertados existiam crianças e adoles-
centes, sendo que 28% (quase um terço) delas eram 
beneficiárias do Bolsa Família.

Segundo Luiz Antônio Machado, coordenador 
do projeto da OIT de combate ao trabalho escravo no 
Brasil, ouvido pelo “Globo”, o Bolsa Família auxilia na 
redução da vulnerabilidade dos trabalhadores porque 
melhora a alimentação das famílias. Mas, que por si só, 
não evita que os chefes dessas famílias se submetam 
a condições degradantes de trabalho, inclusive com 
cerceamento de liberdade.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – V. 
Exª já está convidado, a partir dessa sua disposição. 
Vamos só marcar a data. Será um prazer recebê-lo lá 
no nosso Estado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. In-
tervenção fora do microfone.) – Eu espero atender o 
seu convite.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 
– Concedo a palavra, pela Liderança da Minoria, ao 
ilustre Senador Mário Couto, representante do Estado 
do Pará, meu Estado vizinho.

Tem V. Exª o tempo regimental de cinco minutos 
para proferir o seu discurso. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, no meu pronunciamento de ontem 
à tarde, quase noite, perguntava eu: quem será o pró-
ximo? Orlando Silva é o quinto Ministro a cair. Está 
anunciada para as 15 horas a entrega do cargo no 
Ministério do Esporte. “Quem será o próximo?”, per-
guntava eu, ontem.

Logo de manhã, fui ao médico, para colocar um 
aparelho, que me instalaram aqui, para fazer um exa-
me de pressão, de coração. E o médico me aconse-
lhou a não vir à tribuna, a não usar a tribuna. Mesmo 
assim, Sr. Presidente, preferi vir aqui. Vou pedir des-
culpas ao meu médico, porque eu tinha de anunciar o 
próximo a cair nesta tribuna na tarde de hoje. Eu tinha 
de prever o próximo a cair. No meu Estado, chamam 
de pajé – não sei se, no Amazonas, é assim – quem 
adivinha as coisas. No Pará, é pajé. E virei um pajé. 
Tenho adivinhado um bocado de coisas. Falo, e aí as 
coisas acontecem.

V. Exª nem calcula quem será o próximo! Eu po-
dia deixar até o Brasil curioso, mas um jornalista que 
me disseram que é inglês, mas que, na realidade, é 
norueguês...

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS. Fora do mi-
crofone.) – É escocês.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É 
escocês. Perdão!

V. Exª me chama a atenção agora. Eu não quis 
me referir a V. Exª na hora em que falei com o jorna-
lista. Vamos falar que é americano mesmo. Mas vi que 
ele era escocês pela meia vermelha que ele usava. 
Entrei ali e, quando vi a meia vermelha, pensei que 
ele era é escocês. Mas não quis me referir a V. Exª. V. 
Exª mora aqui dentro. Sei que V. Exª não é coluna do 
meio, sei disso.

Mas tenho de falar, tenho de cumprir minha obri-
gação. Aqueles que me mandaram para cá esperam 
isso de mim, esperam que eu tenha coragem, espe-

ram que eu não seja covarde, esperam que eu não 
me venda, esperam que eu não me troque por cargos!

Uma das atribuições deste Senado, além de ser 
Casa revisora, é fiscalizar o Poder Executivo, aquela 
verba que vem do povo, aquela verba que o brasileiro 
paga todos os dias. Cobram do brasileiro, na pratelei-
ra, o imposto. Esse imposto serve para que o Governo 
cumpra sua obrigação de fazer obras...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
está acabando meu tempo, Sr. Presidente? Meu Deus 
do céu! Esses cinco minutos! Eu confio no Presidente. 
Sr. Presidente, não lhe vou tomar muito tempo, mas V. 
Exª é um Presidente sensível.

O imposto serve para que o Governo faça obras 
para a população.

Ora, Sr. Presidente, entenda, pelo amor de Deus! 
Como é que a Presidenta Dilma pode tornar secretas 
as obras da Copa do Mundo? Essas obras da Copa 
do Mundo ninguém pode fiscalizar! Como isso pode 
acontecer neste País, Sr. Presidente? É como se não 
bastasse tanta corrupção neste País! Batemos recorde 
de corrupção na gestão do Lula e estamos batendo 
recorde de corrupção na gestão da Dilma.

E quem será o próximo, Sr. Presidente? Quem 
será o próximo? Será Ricardo Teixeira. Brasil, brasilei-
ros e brasileiras, é uma vergonha a Dilma manter esse 
homem no poder!

Esse jornalista americano falou hoje para os Se-
nadores, mostrando o que o mundo pensa deste País! 
A Copa do Mundo se aproxima.

Esse homem – desculpem-me, Srs. Senadores! 
– é um dos maiores ladrões desta Pátria, é um dos 
maiores corruptos desta Pátria!

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
vou descer da tribuna, Sr. Presidente.

Ora, fizeram uma investigação na Suíça, e lá 
a lei é diferente da do Brasil. Senador Mozarildo, lá 
o Ricardo Teixeira teria de pagar uma multa porque 
foi condenado por pagar propina e teria de assinar a 
confissão de ter pagado a propina. Ele pagou a multa 
e assinou. Presidenta Dilma, ele assinou, confessou 
que ele é corrupto, que ele é ladrão! Por isso, posso 
chamar esse homem de ladrão onde quer que eu es-
teja. Já pedi os documentos que comprovam que ele 
próprio assinou, confirmando que ele tinha pagado 
propina! E esse homem continua na CBF, às vésperas 
da Copa do Mundo!

Este País é um dos mais famosos no futebol, ou 
melhor, é o mais famoso país no futebol. Não há quem 
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se compare ao Brasil. Será que escolhemos a nossa 
Copa para manchar o nome deste País no futebol?

Tira-o, Dilma! Tira-o imediatamente, Dilma! Até a 
investigação provar que este homem é bandido... Es-
tamos às vésperas da Copa do Mundo, e esse vai ser 
um escândalo, vai ser um escândalo mundial, Dilma! 
Tira-o logo, Dilma! Está comprovado! O que tu queres 
mais, Dilma?

Presidente, desço da tribuna, lamentando que 
nossa história já esteja manchada.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO. 
Fazendo soar a campainha.) – Vou conceder-lhe mais 
um minuto, para V. Exª concluir.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Na República Federativa deste querido Brasil, 
nunca houve tanta corrupção como agora! Virou uma 
epidemia. E o povo brasileiro? E o povo brasileiro, que 
não conta com estradas, que não tem saúde, que não 
tem educação, que não conta com segurança nas ruas, 
que morre nas estradas? O povo brasileiro, Srs. Sena-
dores, está assistindo a tudo isso.

Tira-o, Dilma! Tira-o, Dilma! Não escuta o Lula, 
não! Lula pediu para os corruptos resistirem. Lula 
abriu a boca para dizer essa besteira. Considerado o 
homem mais popular deste País, abriu a boca e disse: 
“Os corruptos devem resistir, não devem entregar seus 
lugares”. Não devias ter falado essa besteira, Lula!

Dilma, tira o Ricardo Teixeira, para o bem da Copa 
do Mundo, para o bem da nossa Pátria!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Concedo a palavra ao Senador Waldemir Moka, como 
orador inscrito.

Tem V. Exª a palavra por até dez minutos para 
proferir...

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Presidente. Eu queria que fizessem a minha 
inscrição pela Liderança do PP.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
V. Exª está inscrita, Senadora.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srª Senadora, Srs. Senadores, 
eu ocupo este valioso espaço para tratar de dois as-
suntos que julgo importantes.

O primeiro diz respeito à greve dos médicos que 
atendem pelo Sistema Único de Saúde, SUS. O mo-
vimento começou ontem, terça-feira, levando milhares 
de profissionais de cerca de vinte estados a cruzarem 
os braços por melhores condições de trabalho.

Eu sou médico de formação e me somo a esses 
colegas em defesa de um salário digno para a catego-

ria; de estrutura para que os doentes sejam tratados 
de forma adequada, como leitos em UTI e vagas para 
emergência; e investimento público na construção de 
hospitais e reforma e reestruturação dos já existentes.

Segundo divulgado pela imprensa, as principais 
reivindicações dos médicos são:

Aumento salarial. A média do salário-base pago 
ao profissional com contrato de vinte horas semanais 
é de R$ 1.941,91. O valor corresponde a apenas 1/4 
do piso estabelecido pela Federação Nacional dos 
Médicos (Fenam), que é de R$9.688.

Melhores condições de trabalho. Cerca de 80% 
dos estados não possuem o número de leitos de UTI 
indicado pelo Ministério da Saúde. O mesmo ocorre 
com os leitos hospitalares comuns. Entre 1990 e 2011, 
o Brasil perdeu 203 mil leitos no SUS, segundo dados 
apresentados pela Federação Nacional dos Médicos, 
Fenam.

Investimento público. Segundo a categoria, ape-
sar de ter o sétimo maior PIB do mundo, o Brasil está 
em 72° lugar no ranking que classifica os países de 
acordo com o investimento público em saúde.

Tudo isso seria possível, acredito eu, se o Con-
gresso Nacional já tivesse regulamentado a Emenda nº 
29, não nos termos em que veio, mas naqueles origi-
nariamente estabelecidos de 12% para os municípios, 
15% para os estados e 10% da União. 

Felizmente, esta Casa entende a necessidade 
de resolver as pendências em relação à Emenda nº 
29, tanto que aprovou requerimento de urgência para 
que a matéria entre na pauta no plenário a partir de 
amanhã, quinta-feira.

A regulamentação da Emenda nº 29, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, não causará impacto aos 
cofres dos municípios e dos estados – principalmente 
dos municípios –, que já investem em saúde. É muito 
raro, hoje, o município que não investe mais do que 
20% do que arrecada em saúde. Na verdade, quem 
está pagando essa conta são os prefeitos.

Na semana passada, em audiência na Comissão 
de Assuntos Sociais, em que foi debatido “o problema 
do paciente crítico no Brasil”, aliás proposto pelo Se-
nador Paulo Davim que está ali, sugeri que o Governo 
Federal crie grupo de trabalho, formado por Senadores, 
representantes dos conselhos e associações médicas 
e técnicos do Ministério da Saúde, para resolver a falta 
de leitos em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). 

A falta de leitos para tratamento de pacientes em 
estado grave chegou a um nível inaceitável. Diaria-
mente, os meios de comunicação divulgam matérias 
de doentes que não podem ser atendidos por falta de 
leitos e de tanto esperar acabam morrendo em macas 
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espalhadas por corredores, ou mesmo dentro de am-
bulâncias do Samu, por exemplo.

Muitas vezes as equipes de socorro fazem o aten-
dimento da vítima no tempo adequado, procedimento 
que acaba sendo prejudicado justamente quando o 
paciente chega a um hospital, por falta de estrutura.

Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Moka, quero cumprimentá-lo pela abordagem 
do tema. Já tive oportunidade de falar, logo no início 
da sessão, sobre essa questão. Referi-me a várias 
matérias publicadas nos jornais de hoje. Quero só co-
locar três pontos. Primeiro, baixos valores pagos aos 
profissionais. Veja, V. Exª, são R$2,50 por uma con-
sulta básica. Esse é o principal mote da manifestação. 
E outros dados importantes: 453 milhões e 700 mil 
pessoas são consultadas pelo SUS por ano e 425 mi-
lhões de exames laboratoriais são feitos todo ano pela 
rede pública. Senador Moka, uma coisa é verdade: se 
não aprovarmos a Emenda nº 29 e se não acabarmos 
com a corrupção na saúde, não vamos melhorar esse 
quadro, porque os médicos são mal pagos, os hospi-
tais sucateados, prontos-socorros, como V. Exª citou, 
atendem precariamente; vê-se na televisão toda hora 
pacientes no corredor e o médico até tendo que adotar 
uma postura de carrasco e tendo de saber quem ele 
deve salvar e quem pode morrer. Então, quero dizer 
que nós, médicos, temos, sim, que nos indignar com 
essa questão. Embora todos pensem que o médico é 
um sacerdote, mas é um sacerdote que precisa traba-
lhar direito, que precisa ter condições para trabalhar. 
Até porque para trabalhar direito tem que ter saúde. 
E saúde não é só não ter doença física, é não ter do-
ença psicológica, é não ter doença social. Eu peço 
licença a V. Exª para dizer que é chegado o momento 
de a Presidente Dilma, que tem um excelente Minis-
tro, aproveitar uma sugestão como a de V. Exª, fazer 
um grupo de trabalho com Parlamentares do Senado 
que são médicos, e outros também, com Deputados, 
para partimos para a solução dessa questão. Aprovar a 
Emenda nº 29 é uma questão de honra neste Senado.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Quero agradecer a V. Exª o aparte. 

Infelizmente, a via-crúcis do paciente começa e 
parece não ter fim. Por esse motivo, esta Casa tem que 
assumir o compromisso de regulamentar o quanto an-
tes a Emenda nº 29 para que esses problemas sejam 
minimizados e até resolvidos definitivamente. Aí fica 
o impasse, mas precisa criar fonte de financiamento.

Eu sou daqueles que acham que a fonte de fi-
nanciamento tem de ser orçamentária. Nós temos 
realmente de votar aquilo que originariamente era o 

início disso, que é o projeto do Senador Tião Viana. A 
União precisa realmente colocar os 10% de tudo o que 
arrecada no Orçamento. E se tiver de encolher esses 
investimentos, que encolha em outra parte, menos na 
Saúde, porque esta realmente é prioridade, e é prio-
ridade máxima.

Concedo um aparte a V. Exª, Senadora Ana Amé-
lia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Waldemir Moka, cumprimento-o por abordar 
novamente um tema que é crucial para a população 
brasileira que não consegue internamento nem sequer 
agendamento de consulta em especialidade médica. A 
Emenda nº 29 é fundamental para que esta Casa dê 
uma resposta a essa sociedade, que já perdeu a paci-
ência. As filas nos hospitais, os problemas que vemos 
diariamente na mídia retratam bem a situação compli-
cada em que está o atendimento à saúde. O que esta 
Casa fez, ao colocar na pauta de votação a Emenda 
nº 29, foi cumprir a sua obrigação e ir ao encontro da 
expectativa da sociedade quanto ao exercício dos nos-
sos respectivos mandatos. E V. Exª, como médico, tem 
uma percepção muito mais clara da gravidade desses 
problemas. Portanto, eu queria endossar essa manifes-
tação, sabendo que hoje os Municípios são os maiores 
penalizados na aplicação da receita líquida na média 
brasileira (22%, quando a lei determina apenas 15%); 
os Estados, muito menos; e a União, nada – enquanto 
não for votada a Emenda nº 29. Cumprimento o Sena-
dor Waldemir Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Eu agradeço o aparte da Senadora Ana Amélia con-
cordando que essa é a nossa realidade. 

No primeiro semestre deste ano, eu dizia aos 
nossos líderes que tínhamos de sair da ditadura das 
medidas provisórias para que pudéssemos realmente 
atuar aqui. E esta é uma atuação que o Senado está 
devendo, nós temos de regulamentar a Emenda nº 29. 
Isso depende do Senado, não depende de ninguém, 
depende somente de nós. É preciso que tenhamos 
essa autonomia. 

Podem dizer: “Ah, mas vai haver pressão do 
Governo”. Sim, o Governo vai pressionar, só que nós 
vamos ter de fazer uma opção aqui. É evidente isso, e 
quero aqui me somar àqueles que acham que essa é 
uma prioridade. Agora temos de ir aos nossos líderes, 
cada um de nós, e fazer com que essa agenda seja 
mantida, bem como a prioridade desse requerimento de 
urgência; definir, de uma vez por todas, e votar aqui o 
que eu chamaria realmente de um estado de emergên-
cia da saúde, que é a regulamentação da Emenda 29.

Outro assunto seria a votação do Código Florestal 
ontem, a leitura do relatório do Senador Luiz Henrique. 
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Evidentemente, o tempo já se esgotou e eu não 
quero abusar, Sr. Presidente, da bondade de V. Exª. 
Mas, neste minuto que me resta, gostaria de, apenas 
e tão somente, parabenizar o Senador Luiz Henrique. 
Aliás, escolha acertada; é um homem equilibrado e que 
promoveu, sem dúvida alguma, quase um consenso.

E nós haveremos, dia 8 de novembro, de votar 
na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informá-
tica; e, logo em seguida, na do Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle. Precisamos 
trazê-lo ao plenário do Senado até o dia 15, 20 de no-
vembro, porque esse Código Florestal tem que retornar 
ainda à Câmara dos Deputados.

O Brasil e os produtores esperam que a gente 
possa dotar o País, ainda este ano, de um novo Có-
digo Florestal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, 
ao Senador Cristovam Buarque, ilustre representante 
do Distrito Federal aqui no Congresso.

Tem V. Exª o prazo regimental de até cinco minu-
tos para proferir o seu pronunciamento.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sei 
que o ideal, quando a gente fala, sobretudo em cin-
co minutos, é se concentrar em um só assunto, mas 
eu vou falar de diversos assuntos, todos interligados, 
como se fosse único.

Começo pelo assunto dos royalties do petróleo 
no Brasil. Nós decidimos um tipo de distribuição sem 
um tipo de compromisso com o destino desses recur-
sos. E o risco é muito grande. Mesmo que haja uma 
maior justiça no sistema de distribuição, levando para 
todos os Estados e cidades, há um risco muito grande 
de que esses recursos sejam depredados no presente, 
desperdiçados no presente, e pouco fique para o futuro.

Esse é um assunto que se liga ao seguinte: exis-
te um país no Oriente Médio chamado Catar, que é, 
de todos os países do mundo, um daqueles que têm 
a maior produção de petróleo per capita, é um da-
queles que têm a maior quantidade de recursos per 
capita recebidos graças ao petróleo. Esse país, neste 
momento, pelo menos nos últimos dez anos, tem sido 
um exemplo do que fazer com recursos do petróleo.

O Catar, por meio de uma fundação nos moldes 
do fundo que o Senador Aloysio e eu apresentamos 
aqui, a Fundação Catar para a Educação, Ciência e 
Desenvolvimento, presidida pela Xeica Mozah Bin Nas-
ser, esposa do xeique que dirige o país, o Presidente 
do Catar, chamemos assim, tem canalizado recursos 

e mais recursos do petróleo para transformar o Catar 
em um centro de geração de saber, de conhecimento. 
Eles estão sendo um exemplo para nós de como se 
pode usar recursos do petróleo para construir o futuro 
por meio do conhecimento.

E não apenas o Catar está fazendo, graças a 
isso, com que as universidade surjam do deserto, Pre-
sidente. Nós olhamos o deserto por perto de Doha e 
vemos as universidades surgindo no deserto, na areia 
do deserto, universidades importadas inteirinhas dos 
Estados Unidos, da França, da Inglaterra. E não só 
isso. Não contente em transformar o País, Senador 
Perrella, investindo na educação, o Catar criou, dentro 
da Fundação Catar, uma entidade chamada Wise. Essa 
entidade realiza, uma vez por ano, uma imensa reunião 
mundial, a chamada Cúpula Mundial de Inovação para 
a Educação. Isso é usar bem o dinheiro do petróleo. Na 
próxima semana, mais de mil pessoas vão não apenas 
debater o futuro da educação no mundo, mas como 
financiá-la. Minha proposta vai ser: com recursos do 
petróleo, no país que for possível. Vão reunir pessoas 
como o chefe da biblioteca do congresso americano, 
a mais prestigiada biblioteca do mundo, o Dr. Billing-
ton. Vão receber o Professor Jeffrey Sachs, que é di-
retor do Instituto Terra, um dos homens que mais tem 
trabalhado, nos últimos anos, pelo desenvolvimento 
sustentável. Vão receber a Srª Fatma Rafiq Zakaria, 
Presidente do Fundo Internacional Maulana Azad, da 
Índia. Vão receber o Xeique Abdullah Bin Ali al Thani. 
Esse pessoal, que compôs um júri, vai informar o nome 
do vencedor do que já está sendo conhecido como o 
Nobel da Educação,...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – ...um prêmio bastante alto dado pelo Catar 
àqueles que no mundo inteiro estão colaborando com 
a educação.

Como disse, Sr. Presidente, eu ia falar de diversos 
assuntos. Falei dos royalties do petróleo no Brasil; falei 
de um pequeno país chamado Catar; falei dos investi-
mentos deles na educação do próprio país; e falei de 
como esse pequeno país se transforma em um centro 
mundial de promoção da educação em todas as partes 
do Planeta. Eu digo isso, tudo unido em uma coisa só.

Usemos bem os recursos do presente para cons-
truir o futuro. O petróleo é um recurso do presente, 
feito ao longo de milhões de anos no passado. Não 
desperdicemos. Façamos como o Catar: apliquemos 
em educação, porque assim construiremos um futuro 
melhor para o Brasil.

Cinco minutos.
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Eu já havia concedido um minuto a mais para V. Exª, 
mas V. Exª conclui. Obrigado pela síntese.

Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Casildo Maldaner, em permuta com o Senador 
Pedro Taques.

Tem V. Exª o tempo regimental de até dez minu-
tos para proferir o seu discurso.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente e nobres colegas, quero fazer 
uma pequena análise, aproveitando o momento, sobre 
um resultado de pesquisa em que Santa Catarina, pelo 
sexto ano consecutivo, é considerada o melhor Estado 
para se visitar, no campo do turismo, pela sua variedade. 

Vamos aos dados. 
O Ministério do Turismo divulgou ontem, em Pa-

ris, a informação de que as atividades características 
do turismo corresponderam a 3,6% do PIB brasileiro, 
quase 4% em relação ao PIB nacional, produzindo 
R$168,8 bilhões.

Os dados são de 2007, fruto de cooperação téc-
nica entre o Ministério do Turismo e o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses núme-
ros aumentarão, não tenho dúvida, com o advento de 
grandes acontecimentos esportivos, como a Copa do 
Mundo e as Olimpíadas, porque esses dados, segundo 
o IBGE, são de 2007 e representam o turismo no Bra-
sil em 3,6% do PIB nacional. Agora, desses anos para 
cá, com mais infraestrutura, com mais essas deman-
das que ocorrerão, essa porcentagem vai passar, com 
certeza, dos 4% do PIB. Mas, se tomarmos as atitudes 
corretas, o crescimento, como disse, será muito supe-
rior. Santa Catarina sabe disso, e tem feito sua parte. 

Na semana passada, a revista Viagem e Turis-
mo, uma das mais importantes publicações do setor 
no País, divulgou os vencedores da 11ª edição do 
Prêmio Viagem e Turismo, à escolha do leitor. Foi o 
leitor que votou. E Santa Catarina recebeu, pela sex-
ta vez consecutiva, o prêmio de melhor Estado para 
turismo no País.

O reconhecimento é fruto das preferências de 
consumo dos turistas brasileiros, e, pela primeira vez, 
a eleição contou com a participação do Ibope, que 
desenvolveu a metodologia do processo de votação e 
contagem dos votos, conferindo ainda mais precisão 
aos dados apurados.

Ademais, outra pesquisa, recentemente divulgada 
pelo Ministério do Turismo, corrobora a importância de 
Santa Catarina no cenário turístico nacional; se não, 
vejamos: o Estudo de Demanda do Turismo Interna-
cional no Brasil revelou que, depois de São Paulo e 

do Rio de Janeiro, Santa Catarina é o Estado mais 
visitado na Federação.

Um detalhe interessante: quando a pesquisa 
restringe-se aos visitantes que buscam apenas lazer, 
Santa Catarina é a segunda colocada, atrás apenas 
do Rio de Janeiro; porque São Paulo não ganha, fica 
em segundo, em função do turismo de negócios. Aí 
ganha Santa Catarina. 

Destaco ainda a presença da capital catarinense, 
Florianópolis, como a quarta cidade mais visitada por 
turistas internacionais. À frente está São Paulo, Rio de 
Janeiro e Foz do Iguaçu.

Essas láureas e o reconhecimento do turista de-
correm, obviamente, da riqueza ambiental e cultural de 
Santa Catarina, que consegue conjugar perfeitamente 
as belas praias com o frio da serra, a ostra e o vinho, 
os descendentes açorianos do litoral com os alemães, 
italianos, austríacos, ucranianos e japoneses, num rico 
mosaico de atrativos ao turista.

Mas não podemos ignorar o esforço desenvolvido 
pelo Governo do Estado para a estruturação e profis-
sionalização da atividade, em especial na administra-
ção do Senador e então Governador Luiz Henrique 
da Silveira e com o competente prosseguimento do 
Governador Raimundo Colombo.

O governo catarinense atuou sob a égide de um 
novo paradigma, tratando o turismo como setor estra-
tégico, por seu enorme potencial de gerador de empre-
go e renda, de forma totalmente sustentável. Atuamos, 
destinando investimentos à infraestrutura e treinamento, 
essencial para o desenvolvimento da atividade. 

Outro foco importante tem sido a captação de 
eventos nacionais e internacionais para nossos Muni-
cípios, apostando nessa modalidade turística para eli-
minar problemas de sazonalidade. Foram construídos, 
por exemplo, uma série de centro de eventos regionais, 
arenas multiuso, em Municípios como Concórdia, Cha-
pecó, Piratuba, São José, entre outros.

V. Exª, que preside esta sessão, preste atenção, 
Senador, até porque Tocantins é um Estado extraordi-
nário, e eu lembro bem que aquele capim fio de ouro, 
que é próprio da região, na região de Jamelão, se não 
me engano... Jalapão – rima com Jamelão –, é uma 
preciosidade. Fazem colares, pulseiras, e é conhecido 
não só no Brasil como até no exterior. Eu sei dessas 
belezas regionais que o Tocantins também ostenta. 

A criação de roteiros regionais que valorizem 
a variedade geográfica e cultural do Estado foi outra 
aposta que se mostrou bem-sucedida. Podemos falar 
no Caminhos da Neve; no Caminho dos Príncipes; no 
Vale do Contestado; no Grande Oeste, que vai à fron-
teira com a Argentina; na Costa Verde e Mar; na Rota 
da Cerveja, no Vale Europeu, só para citar alguns. A 
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segmentação de público também foi ressaltada, com 
valorização do ecoturismo, das festas de outubro, do 
turismo rural e do religioso.

Apesar de tudo isso, nobres colegas, não posso 
me render à tentação ufanista e afirmar que tudo está 
perfeito em nosso Estado. Não posso afirmar isso. 
Ainda temos muitas dificuldades e buscamos, diaria-
mente, superá-las. Podemos citar algumas carências 
na área de segurança pública e saneamento básico, 
por exemplo.

A infraestrutura de transportes é, no entanto, 
nosso calcanhar de Aquiles. Nessa área, não temos 
recebido a devida atenção do Governo Federal – e 
não me refiro unicamente à atual administração, não. 
Precisamos de investimentos em nossos aeroportos, 
extremamente acanhados para nossas necessidades, 
mas talvez o maior problema resida em nossa malha 
rodoviária. Aguardamos, há mais de uma década, a 
conclusão da duplicação do trecho sul da BR–101, que 
liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. A BR–470, de 
vital importância. Está em estado deplorável, trazendo 
riscos e causando vítimas diárias, enquanto aguarda 
sua duplicação. Situação semelhante ocorre com as 
BRs 282 e 280, que necessitam de atenção urgente.

Vejam bem, nunca é demais lembrar que essas 
obras não servem unicamente ao turismo, mas, prin-
cipalmente, aos setores produtivos, como a indústria 
ou o agronegócio. Melhores condições logísticas sig-
nificam custos de produção menores, facilidade de 
escoamento e distribuição e, ao fim, mais geração de 
renda e emprego.

Então, cito essas estradas federais, essa ques-
tão de logística e de infraestrutura, como aeroportos 
e essas BRs, porque o Estado catarinense...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Vejo que meu tempo está se esgotando, mas vou 
para a conclusão, Sr. Presidente. O Estado catarinense, 
no tamanho geográfico, é pequeno. Ele significa 1,3% 
do território nacional, mas ele tem uma diversificação 
no campo turístico. 

As quatro estações do ano são muito claras, exis-
tentes e marcantes em Santa Catarina. Quem quiser 
neve, temos a época da neve, temos a época do gelo, 
temos a época do frio; na época do verão, nós temos 
as praias, mais de 500 quilômetros de costa atlânti-
ca; temos a primavera, com suas floradas maçãs, os 
nossos vinhedos, vinhos de altitude e de qualidade; 
temos as estações de águas termais muito claras; nós 
temos o ecoturismo.

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Fora do microfone.) – Temos as questões dos 
hotéis-fazenda; os cânions de Santa Catarina são ex-
traordinários. 

Então, as quatro estações do vale europeu são 
muito nítidas no nosso Estado, e é bom dizer também 
que o nosso Estado é característico, porque, dos seus 
295 Municípios, praticamente todos eles têm seu acesso 
asfaltado. Até Entre Rios, há poucos dias, era uma das 
que faltavam; Anitápolis vai ser no próximo dia 29 de 
dezembro, que é o seu aniversário. A comissão ainda 
esteve em nosso gabinete nesta manhã.

Então, em todos eles, essas condições de estru-
tura são importantes, por isso destaco isso.

Concluindo, Sr. Presidente, agradeço mais uma 
vez a permuta que o Senador Pedro Taques fez co-
migo, e eu pude trazer a esta Casa essas belezas e 
estes momentos por que passa Santa Catarina no 
contexto nacional.

Apesar de precisarmos de algumas infraestruturas 
logísticas, orgulhamo-nos com esses dados que nos 
colocam num patamar elevado no contexto de melhor 
Estado para se visitar, pela sexta vez consecutiva, em 
nível nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Cumprimento V. Exª, Senador Casildo, pelo belo dis-
curso que fez e por ter citado inclusive o meu querido 
Estado do Tocantins, que tem não apenas a região do 
Jalapão, mas a do Cantão, que são polos de ecoturismo 
importantíssimos. E o turismo, como sabemos, cresce 
no mundo inteiro, principalmente no Brasil. O Estado de 
V. Exª, Santa Catarina, tem um poder de recuperação 
impressionante. Enfrentou problemas com as chuvas, 
ainda enfrenta, mas se recupera rapidamente. Conhe-
ço Santa Catarina, é um belíssimo Estado. V. Exª está 
de parabéns, assim como o povo do Estado de Santa 
Catarina, por ter V. Exª como representante.

Meus cumprimentos.
Concedo a palavra, pela Liderança do PV, ao 

Senador Paulo Davim. Tem V. Exª o prazo regimental 
de cinco minutos para proferir o seu pronunciamento.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, alguns colegas Senadores que me 
antecederam fizeram brilhantemente o registro da 
movimentação dos médicos no dia de ontem, em 21 
Estados da Federação, em defesa do Sistema Único 
de Saúde e por melhores condições de trabalho e me-
lhores remunerações. Portanto, reitero esse registro e 
o apoio a essa movimentação que, aproximadamente, 
envolveu de 100 a 195 mil médicos no Brasil.
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O assunto que vim abordar na tarde de hoje, 
embora também seja sobre saúde, não é simplesmen-
te o registro da manifestação de ontem. É sobre um 
fato que tivemos a oportunidade de debater em uma 
audiência pública que realizamos na Comissão de 
Assuntos Sociais sobre os cuidados com o paciente 
crítico no Brasil e que contou com a presença do Dr. 
Oswaldo José Barbosa Silva, o Procurador-Geral da 1ª 
Região. Tivemos a oportunidade de discutir a judiciali-
zação na saúde. Nós entendemos a preocupação da 
Justiça, até porque se faz necessária, todas as vezes 
que existe o impasse, a mediação da própria Justiça. 
Ninguém melhor do que a Justiça para mediar a solu-
ção do conflito, do problema vivenciado por alguém, 
mas, na saúde, a judicialização está se tornando algo 
contumaz e rotineiro. 

A despeito disso, trago uma carta publicada pe-
los blogs e jornais do meu Estado, uma carta de um 
médico plantonista de UTI, encaminhada ao Diretor-
-Geral do maior hospital do Rio Grande do Norte, que é 
um hospital público, um hospital de trauma, o Hospital 
Monsenhor Walfredo Gurgel. O médico plantonista in-
daga à direção explicações a respeito de uma ordem 
judicial determinando a internação na UTI de um pa-
ciente que ele cita o nome, cujo nome não consta na 
lista de pacientes elencados pela Unidade de Geren-
ciamento de Vagas. “Não bastasse tanto, o mandado 
de internação não contempla a minha avaliação como 
plantonista. Informo V. Sª que existem trinta pacientes 
graves neste hospital no presente momento com im-
periosa necessidade de terapia intensiva”. Lá na frente 
ele continua: “Contudo, mesmo sem conhecer o teor da 
referida determinação enviada por um magistrado, muito 
me interessa tomar ciência dos critérios que levaram 
a autoridade em apreço a excluir os pacientes do do-
cumento em anexo, vez que a minha escolha obedece 
exclusivamente e rigorosamente a critérios técnicos”. 

Meus amigos, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
é algo preocupante que todas as vezes que algum 
paciente não consegue vaga num hospital público ou 
numa UTI ou uma cirurgia ou um medicamento lance 
mão da Justiça. E aqui não vai nenhuma crítica nem à 
iniciativa do paciente nem à avaliação da Justiça. Mas o 
que eu defendo é a existência de uma câmara técnica, 
porque o Magistrado que fornece a liminar para aquela 
família se apiedou apenas do sofrimento e do relato 
de uma família que está vivendo aquela situação. E eu 
pergunto: e as trinta famílias dos pacientes que estão 
nas listas? E os pacientes que aguardam, da mesma 
forma, uma oportunidade ou um leito para irem para 
a UTI? O magistrado que determina a internação de 
um paciente não vivencia o dia a dia, a angústia da 
equipe de UTI para fazer o que a gente costuma cha-

mar de “a escolha de Sofia”. É algo muito duro e, como 
médicos, nós não gostaríamos de ser submetidos a 
esse constrangimento de escolher quem deve viver e 
quem deve morrer. 

Mas, ao fim e ao cabo, é uma prerrogativa do 
médico. É o médico da UTI quem deve dizer quem tem 
indicação formal para ocupar um leito de UTI e quem 
não tem, e não uma determinação judicial, de quem 
não conhece tecnicamente o problema e, muitas ve-
zes, comete uma injustiça, colocando para dentro da 
UTI, por força judicial, alguém que não está tão grave, 
em detrimento de outros pacientes que precisariam de 
uma vaga na UTI para terem suas vidas salvas. 

Portanto, faço este registro, Sr. Presidente: é pre-
ocupante a judicialização na saúde. Nós entendemos 
a situação difícil por que atravessa a saúde pública no 
Brasil, mas também não podemos aceitar essa inge-
rência na técnica da indicação de vaga para UTI. Seria 
a mesma coisa que a indicação de uma cirurgia deixar 
de ser uma prerrogativa do médico. É preocupante!

Faço esse registro, defendo a existência de câ-
maras técnicas nos tribunais para auxiliarem os ma-
gistrados a arbitrarem situações semelhantes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Antes de convidar o próximo orador que está inscrito 
pelo prazo regimental, que convido já, o Senador Ran-
dolfe Rodrigues... (Pausa.)

Não estando presente, convido o Senador Redi-
tario Cassol. V. Exª tem o tempo regimental para pro-
ferir o seu discurso.

Mas quero, antes de conceder a palavra a V. Exª, 
registrar, com alegria, a presença da comitiva de Lagoa 
da Confusão, do meu querido Estado do Tocantins, 
um Município produtor de soja, que produz sementes 
e que cresce de forma assustadora.

O SR. REDITARIO CASSOL (Bloco/PP – RO. 
Fora do microfone.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores...

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Só um minutinho, Senador.

Senador Reditario, só um minutinho. Só estou re-
gistrando a presença da comitiva do Tocantins que aqui 
está. Já concedo a palavra a V. Exª. Só um minutinho.

Está aqui, portanto, o Prefeito Leôncio Lino Neto, 
com a primeira-dama Adriana, com os Vereadores Luiz 
Edivaldo, o meu querido Vereador Di, Homário Lopes 
e Emivaldo Morais e com 75 pessoas da melhor idade 
– esse negócio de terceira idade, não! É melhor idade 
– que vieram a Brasília para encontros importantes. 
Então, meus cumprimentos ao Prefeito Leôncio Lino 
Neto que faz uma das melhores gestões do Estado 
do Tocantins.
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Estão na Tribuna de Honra também o Prefeito de 
Itapiratins, Almir Gomes, e o Vereador Sandro.

O Senador Reditario me pediu que também re-
gistrasse a presença do Prefeito Jorge Luiz, de Três 
Arroios, Rio Grande do Sul.

Tem V. Exª a palavra, pelo tempo regimental de 
dez minutos. Obrigado pela paciência.

O SR. REDITARIO CASSOL (Bloco/PP – RO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
meus amigos que estão presentes aqui, trago a esta 
tribuna assunto de interesse de toda a nossa socie-
dade e já debatido nesta Casa: a maioridade penal.

A partir do momento em que o indivíduo se ca-
pacita a concluir um fato, ele deve ser responsabiliza-
do pelo seu ato. Portanto, um crime realizado por um 
indivíduo com idade igual ou maior que 18 anos não 
traduz resultado diferente de crimes produzidos por 
menores de 18 anos.

É um pensamento absurdo e desumano, gerado 
por mentes pequenas, que veem apenas o lado do cri-
minoso e nunca o lado da vítima e de seus familiares, 
como eu já disse nesta tribuna antes. Existe alguma 
diferença entre um tiro dado por um adolescente e um 
dado por um adulto? Não existe diferença.

As diferenças sociais não podem ser traduzidas 
somente pela falta de informações. Dia após dia, ve-
mos nos noticiários problemas envolvendo crianças em 
crimes que antes eram impossíveis de serem cometi-
dos por elas. Muitas vezes, adultos malandros usam 
menores para cometer crimes.

A maioridade penal, no Brasil, ocorre aos 18 
anos, segundo o art. 27 do Código Penal, reforçado 
pelo art. 228 da Constituição e pelo art. 104 do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente.

Os crimes praticados por menores de 18 anos são 
chamados de “atos infracionais”, e seus praticantes, de 
“adolescentes em conflito com a lei” ou de “menores 
infratores”. As penalidades previstas são chamadas de 
“medidas socioeducativas” e se restringem apenas a 
adolescentes, pessoas com idade compreendida en-
tre 12 anos de idade completos e 18 anos de idade 
incompletos.

A internação poderá ser aplicada ao jovem de 
até 21 anos, caso tenha cometido o ato aos 17 anos. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente estabele-
ce, em seu art. 121, § 3º, quanto ao adolescente em 
conflito com a lei que, “em nenhuma hipótese, o pe-
ríodo máximo de internação excederá três anos” por 
cada infração grave. Após esse período, ele passará 
ao sistema de liberdade assistida ou semi-liberdade, 

podendo retornar ao regime fechado no caso de mau 
comportamento.

Os tempos são outros, Srªs e Srs. Senadores.
A maioridade penal, no Brasil, começa aos 18 

anos; em Portugal e na Argentina, aos 16 anos; na 
Alemanha, aos 14 anos; nos Estados Unidos, confor-
me leis estaduais, a maioridade penal varia entre os 
6 e os 12 anos, inclusive para a pena de morte. Em 
todos esses países, os regimes são de democracia 
plena; no entanto, a punição para crimes hediondos 
é severa mesmo na infância. Com a enorme quan-
tidade de crimes praticados por menores em nossa 
sociedade, parece ter chegado a hora de rever essa 
questão. Ou não?

São inúmeros os projetos que tramitam no Con-
gresso Nacional que tratam dessa matéria.

Srªs e Srs. Senadores, quando apanhados pela 
polícia, esses menores ficam submetidos a um sistema 
correcional que parte do principio de que serão recupe-
rados para o convívio social. Os locais de recolhimento 
continuam sendo campos de concentração de crianças: 
menores de 5, 6 ou 7 anos convivem com bandidos de 
larga folha de infrações de 16, 17, 18 anos. No interior 
dos institutos de correção, formam gangues, estabele-
cem ligações com as facções criminosas, fogem com 
facilidade e voltam ao crime.

O Código da Infância e da Adolescência, grosso 
modo, prevê que os menores serão punidos com, no 
máximo, três anos de internação ou até completarem 
21 anos. Depois, são liberados com ficha limpa, sem 
qualquer antecedente criminal. Do ponto de vista hu-
manitário, isso pode funcionar, mas, na prática, é um 
desastre. A maioria absoluta volta à pratica de crimes.

Vamos refletir sobre essa realidade. Nossa so-
ciedade já não aguenta mais essa insegurança e tanta 
crueldade.

Defendo trazer ao debate a PEC, de autoria do 
ex-Senador Arruda, desarquivada pelo Senador De-
móstenes Torres, que trata da redução da maioridade 
penal e de sua aprovação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, expresso 
minha consideração a todos.

Peço apoio para que, realmente, possamos fazer 
algo a favor do nosso povo brasileiro, tanto com aque-
le projeto anterior do Código Penal, como com esse 
projeto sobre a maioridade penal.

Falei desta tribuna, na tarde de ontem, sobre quem 
dirige embriagado e comete crime. Tanto faz um crime 
cometido por alguém que, embriagado, dirige um carro 
como um crime cometido com uma arma! Ambos são 
crimes praticados.

Portanto, vamos nos unir, vamos nos dar as mãos, 
porque o povo brasileiro está esperando que este Se-
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nado faça algo que, realmente, traga contentamento 
ao povo honesto, sério e trabalhador, que é justamente 
quem merece ser bem tratado em todo o Brasil.

Muito obrigado.
Até outra oportunidade, se Deus nos permitir!
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 

– Concedo a palavra, como Líder, à Senadora Ana 
Amélia, ilustre representante do Partido Progressista 
(PP) do Rio Grande do Sul, esse Estado tão evoluído, 
que eu conheço. Tenho muita saudade de lá. Tenho 
vontade de voltar, Senadora Ana Amélia, sobretudo a 
Gramado, à região da Serra Gaúcha.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Em nome de 
Gramado, do Rio Grande e dos gaúchos, agradeço, 
meu caro Presidente.

Caro Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespec-
tadores da TV Senado, estou voltando à tribuna para 
retomar um tema recorrente aqui, que tem ocupado 
a minha atenção e especialmente a dos empresários 
que exportam para a Argentina.

As restrições impostas pelo nosso parceiro do 
Mercosul aos produtos brasileiros já atingem mais de 
700 produtos, o que impede que o comércio entre os 
dois países aconteça da maneira como foi pretendi-
do na assinatura do Tratado de Assunção, que criou 
o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, nos anos 90.

Os calçadistas, por exemplo, em sua maioria do 
meu Estado, o Rio Grande do Sul, na região do Vale 
dos Sinos, no caminho para Gramado, Sr. Presiden-
te, enfrentam sérias dificuldades para exportar seus 
produtos, por conta da não liberação das licenças au-
tomáticas desde o início deste ano. De fevereiro até 
a primeira quinzena de outubro, 3,4 milhões de pares 
de sapatos brasileiros não passaram a fronteira, se-
gundo dados da Associação Brasileira das Indústrias 
de Calçados – Abicalçados.

Da mesma forma, a indústria moveleira, muito 
forte na região serrana do Rio Grande do Sul, enfrenta 
iguais dificuldades para colocar seus produtos no mer-
cado argentino. A Associação das Indústrias de Móveis 
do Estado do Rio Grande do Sul – Movergs calcula 
que mais de R$7 milhões em móveis produzidos no 
Estado estejam barrados pelas autoridades argentinas.

As dificuldades criadas pelo governo de Cristina 
Kirchner à entrada de produtos brasileiros já são tantas 
que, mesmo que o Mercosul não existisse, estariam 
desrespeitando as normas gerais de comércio inter-
nacional, definidas pela OMC (Organização Mundial 
do Comércio). A maioria dos itens está há mais de 200 
dias nas fábricas esperando autorização de embarque. 
E a Organização Mundial do Comércio, no caso das 

licenças não automáticas, fixa um prazo de dois me-
ses, ou seja, 60 dias.

Com a proximidade do Natal, o temor das empre-
sas afetadas aumenta ainda mais, sobretudo em relação 
aos prejuízos advindos dessas barreiras comerciais. 
As entregas para o Natal começam em novembro, e 
até agora a situação não foi ainda revertida.

Os resultados das barreiras na exportação de cal-
çados já podem ser percebidos pelo setor. Em 2011, 
foram embarcados 82 milhões de pares; em 2010, 109 
milhões de pares, no mesmo período. A receita nos 
primeiros nove meses de 2011 chega a US$975 mi-
lhões contra US$1,1 bilhão de janeiro a setembro de 
2010, e a diferença só não foi maior porque o preço 
médio do produto registrou alta de 14,5% no período: 
de US$10,38 no ano passado para US$11,87 neste ano.

Os riscos que as restrições argentinas ofere-
cem à economia do sul do Brasil movimentaram as-
sociações industriais e os políticos do meu Estado em 
duas frentes: uma aqui em Brasília, com a realização 
de uma reunião entre representantes da AbicaIçados 
e Movergs e o Secretário Executivo do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ales-
sandro Teixeira. Nessa reunião, ficou acertado que as 
associações irão produzir um levantamento diagnosti-
cando o volume de perdas do Estado, com as barreiras 
comerciais, levantamento que será enviado ao Mdic.

Em outra frente, Sr. Presidente, em Buenos Ai-
res, na Argentina, os Deputados Estaduais gaúchos 
Giovani Feltes, do PMDB, João Fischer, o Fischinha, 
do meu Partido, o PP, e Lucas Redecker, do PSDB, se 
reuniram com os Diretores do Ministério da Indústria, 
Adrian Makuc (responsável pela Diretoria de Política 
Comercial Externa do governo argentino) e Marcelo 
Marzoccini (diretor do Mercosul). Como resultado desse 
encontro, a promessa de que, até o fim deste ano, a 
cota de 15 milhões de pares de calçados brasileiros que 
ingressam no país a cada ano estarão nas prateleiras 
do comércio de Buenos Aires e das cidades vizinhas.

Agradeço a V. Exª por me dar mais esta extensão 
de tempo, mas já estou concluindo. 

Srªs e Srs. Senadores, o problema das barreiras 
não tarifárias no âmbito do Mercosul tem provocado 
sérios prejuízos para a indústria brasileira, que sofre 
com o cancelamento de pedidos, o que, vez por outra, 
produz reflexos nos empregos de regiões como o Vale 
dos Sinos e a região serrana do Rio Grande do Sul, 
que tem a sua economia baseada nessas atividades, 
seja o setor moveleiro, seja o setor coureiro calçadista.

Somente no ano de 2011, já foram registrados 
mais de 3,5 mil rescisões trabalhistas na região (o que 
representa rotatividade negativa de 20%).
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Espera-se, no entanto, que a situação de comér-
cio entre os dois países do Mercosul melhore com o 
término do período eleitoral na Argentina, que recen-
temente consagrou a reeleição de Cristina Kirchner. 
Essa é a expectativa do Presidente da Fiergs, Heitor 
Müller, que acredita que boa parte dos problemas nas 
relações comerciais com a Argentina esteja ligada ao 
período eleitoral encerrado na semana passada.

Como a balança comercial entre os dois países 
é favorável ao Brasil, com um superávit de US$4 bi-
lhões, a imposição de barreiras comerciais aos bra-
sileiros pode ter sido uma ação populista, com vistas 
a agradar a opinião pública e, é claro, o eleitorado de 
Cristina Kirchner.

Encerro, Sr. Presidente, lembrando apenas que o 
mercado argentino é muito importante para a indústria 
brasileira, porque a pauta de importações de nossos 
vizinhos é composta de produtos manufaturados de 
alto valor agregado: plásticos, máquinas e equipamen-
tos, veículos e tratores, produtos químicos, orgânicos 
e calçados. Se não existissem essas barreiras comer-
ciais, poderíamos vender muito mais para os argenti-
nos. A venda de produtos manufaturados e com valor 
agregado gera empregos, renda e desenvolvimento 
tecnológico em nosso País, diferentemente da venda 
de commodities aos países asiáticos. 

Por esses motivos, esperamos que o Ministério 
do Desenvolvimento, Industria e Comércio busque, 
juntamente com o governo argentino, uma solução 
para as barreiras não tarifárias, que atingem também 
outros setores da economia, como a indústria move-
leira, a produção agrícola e o comércio de máquinas 
e implementos agrícolas. 

Quero também fazer um pedido ao Ministério 
das Relações Exteriores, sempre tão atento e tão ágil 
nessas negociações, e que a Presidenta Dilma Rous-
seff, a primeira Chefe de Estado a receber um telefo-
nema da recém-reeleita Presidenta Cristina Kirchner, 
utilize dessa boa relação pessoal para melhorar esse 
contencioso que já está ficando insuportável para os 
produtores e exportadores gaúchos.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Concedo a palavra, pelo tempo regimental de dez minu-
tos, como oradora inscrita, à Senadora Angela Portela.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, no 
momento em que esta Casa se prepara para discutir 
o Plano Nacional de Educação – PNE, atualmente em 
tramitação na Câmara dos Deputados, fica ainda mais 
evidente a necessidade de ampliar os mecanismos de 
financiamento do ensino público brasileiro.

O PNE enviado pelo Governo ao Congresso Na-
cional estabelece 20 metas a serem alcançadas até 
2020, entre elas a aplicação de 7% do Produto Interno 
Bruto no setor.

A proposta que está sendo avaliada pelos Depu-
tados, e que certamente será aprovada, tem méritos 
inegáveis, amplia os avanços da última década, mas, 
no que diz respeito ao financiamento, acreditamos 
que a meta ainda é modesta diante dos desafios que 
precisam ser enfrentados.

Por essa razão, Sr. Presidente, protocolei nesta 
Casa, na semana passada, proposta de emenda à 
Constituição que eleva, progressivamente, os inves-
timentos da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, até chegarmos a 2020 com a des-
tinação de recursos equivalentes a 10% do Produto 
Interno Bruto para o setor.

Atualmente, o total investido por todos os entes 
federados não chega a 5% do PIB, e a meta estabe-
lecida é chegar a 7% no último ano de vigência do 
PNE em 2020. Se é possível assegurar 7% do PIB, 
podemos fazer um esforço para chegar a 10%, des-
de que os Estados, os Municípios e Governo Federal 
compartilhem responsabilidades.

Para apresentar esta PEC, contamos com a as-
sinatura de 26 Senadores. Esta adesão, por si só, já 
demonstra o entendimento de que, sem recursos, o 
País dificilmente cumprirá as demais diretrizes esta-
belecidas no Plano Nacional de Educação.

Todos reconhecem as transformações experimen-
tadas pelo Brasil na última década. Uma sólida política 
macroeconômica permitiu, pela primeira vez em muitos 
anos, crescimento com distribuição de renda, inclusão 
social e redução da pobreza.

Mas também é consenso que este crescimento 
é limitado e, em algum momento, teremos que pagar 
o preço pelo baixo investimento na educação de nos-
sas crianças e jovens.

Resta a certeza de que ainda existe um longo 
caminho até que o ensino brasileiro possa aprofundar 
essas transformações, levar o País adiante e asse-
gurar o crescimento econômico duradouro que todos 
almejamos.

Faço essa relação entre educação e economia 
porque também é consenso que o ensino, a forma-
ção profissional, é o verdadeiro motor do crescimento. 
Inúmeros estudos, em vários países, evidenciam esse 
vínculo entre o nível de educação de uma população 
e sua capacidade de produzir riqueza.

Os exemplos são notórios. Países que investiram 
na formação de cidadãos mais preparados foram ca-
pazes de dar verdadeiros saltos em poucas décadas. 
É recorrente lembrar, nessas horas, a Coreia do Sul, 
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país que promoveu verdadeira revolução em suas es-
truturas econômicas e sociais por meio da educação.

Claro que não podemos deixar de reconhecer os 
avanços obtidos pelo Brasil, mas a verdade é que só 
recentemente o Poder Público federal passou a tra-
tar o tema com a prioridade necessária, ampliando a 
oferta de vagas no ensino profissional, tecnológico e 
superior, definindo novos caminhos para a educação 
infantil e para o ensino médio.

Uma das conquistas mais importantes foi a ins-
tituição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização do Magistério. O 
Fundeb representa um novo momento na forma como o 
Estado Brasileiro cuida da educação de suas crianças 
e jovens, ao associar desenvolvimento da educação 
com valorização do magistério. Mas o Fundeb sozinho 
não é capaz de resolver todos os problemas. 

Isso fica ainda mais evidente quando olhamos 
para a situação de centenas, talvez milhares de pre-
feituras por este País. É preciso, portanto, ir além. E 
este passo adiante só será dado com a efetiva garan-
tia de financiamento da educação em todos os níveis 
e esferas de poder.

Esta nossa proposta de destinar 10% do PIB 
para a educação até 2020 não surgiu do acaso, não 
é voluntarismo ou utopia. São valores que estão em 
discussão há muitos anos e têm sido objeto de pac-
tos firmados pela sociedade brasileira, a exemplo do 
Conselho Nacional de Educação. Constou também 
das deliberações emanadas da Conferência Nacional 
de Educação, com a participação de representantes 
de todo o País.

Em 2010, durante a campanha eleitoral, o Con-
selho Nacional de Educação fez chegar às mãos dos 
candidatos à Presidência da República uma carta com 
as demandas do setor a serem cumpridas até 2014. 
Um dos destaques dessa carta era justamente a des-
tinação de 10% do PIB à educação pública brasileira.

Esta é, portanto, uma luta antiga e que ganha for-
ça a cada dia. Não por acaso, a Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Educação – CNTE, realiza, 
hoje, nesta quarta-feira, 26 de outubro, a 5ª Marcha 
Nacional 10 mil pelos 10% do PIB para a Educação. 
Em sua quinta edição, essa mobilização traz milhares 
de manifestantes a Brasília e faz parte da Jornada Na-
cional: A Educação Quer Mais – Piso, Carreira e PNE, 
Plano Nacional de Educação.

O principal item da pauta é exatamente a ne-
cessidade de propor emenda ao Plano Nacional de 
Educação que assegure 10% do PIB para o financia-
mento do setor.

Quero, portanto, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, destacar aqui a importância desta emenda à 
Constituição.

Dou um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nadora Ângela, quero cumprimentá-la pela iniciativa. 
V. Exª é uma professora e portanto tem sensibilidade 
com esse setor. 

Realmente, até entendo que temos três áreas 
que são trigêmeas: educação, saúde e segurança. Não 
há dúvida de que ao V. Exª propor um percentual de 
10% do PIB, está fortalecendo de maneira significati-
va a educação. Como bem disse V. Exª, só o Fundeb 
não resolve. Principalmente, é preciso que, além do 
dinheiro, tenhamos na educação, assim como na saúde, 
uma administração séria. Que os recursos cheguem 
ao final: ao professor e ao aluno. Portanto, parabéns 
pela iniciativa de V. Exª.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti. 

Deixa-nos segura também o fato, Senador, de sa-
bermos do compromisso da Presidenta Dilma Rousseff 
e do ministro Fernando Haddad com a ampliação dos 
investimentos em educação, obviamente. 

Tal compromisso fica evidente com a instituição 
do Pronatec e de outros mecanismos para ampliar a 
oferta de vagas, como é o caso do PAC 2, que incluiu 
a construção de 6 mil creches em todo o País. 

Nós tivemos a grata satisfação de participar, agora 
às 11 horas, no Palácio do Planalto, da sanção da lei 
que aprovamos neste Senado Federal, no Congresso 
Nacional, do Pronatec. Então, diante de todas essas 
iniciativas, temos certeza de que o momento é agora! 
O Brasil está pronto para dar o grande salto pela edu-
cação pública de qualidade. 

É nesse contexto que pedimos o apoio de to-
dos, para que a PEC dos 10% para a educação seja 
aprovada. Ela permitirá aos estados, aos municípios, 
ao Distrito Federal e à União, obviamente, somarem 
esforços para que o financiamento do ensino chegue 
a 10% do PIB, em 2020, gradativamente.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Concedo a palavra, como orador inscrito, por permuta, 
ao Senador Pedro Taques. S. Exª tem o prazo regimental 
de até dez minutos para proferir o seu pronunciamento. 
S. Exª representa o Estado de Mato Grosso.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna, rapidamente, para dar conta à sociedade bra-
sileira, aos Srs. Senadores, da constituição de uma 
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nova subcomissão junto à Comissão de Constituição 
e Justiça desta Casa. 

A Comissão de Constituição e Justiça, atenden-
do pedido de vários Senadores – dentre eles este que 
ocupa a tribuna neste momento – , autorizou a criação 
da Subcomissão de Segurança Pública do Senado. Ve-
jamos que, junto à Comissão de Constituição e Justiça, 
no passado recente, em 2003, já houve uma Subco-
missão de Segurança Pública. A atual Subcomissão de 
Segurança Pública eu tenho a honra de presidi-la. Dela 
fazem parte os Senadores Aloysio Nunes, como Vice-
-Presidente, o Senador Eduardo Braga, como Relator, 
o Senador Demóstenes, o Senador Armando Monteiro, 
o Senador Lindbergh e o Senador Randolfe Rodrigues.

O que nós faremos nesta Subcomissão, Sena-
dor Jarbas Vasconcelos? Muitos dizem que quando 
não se quer fazer nada, que quando se quer enrolar o 
trabalho, cria-se uma comissão ou uma subcomissão. 
Nós temos que mudar essa lógica em algumas sub-
comissões aqui nesta Casa.

Eu penso que essa questão da segurança pú-
blica precisa ser debatida nesta Casa sob duas lógi-
cas, sob dois enfoques. Primeiro enfoque: segurança 
pública como uma política pública determinada pela 
Constituição da República no art. 6º; segurança públi-
ca como um direito social do cidadão, para que nós 
possamos evitar a prática de crimes, criando oportu-
nidades ao cidadão para que ele não venha a cometer 
o crime. Além desta lógica de segurança pública como 
uma política pública voltada para evitar que o cidadão 
pratique o crime, nós precisamos pensar a segurança 
pública também junto com o Código Penal, junto com 
o aparelho policial, junto com o sistema de Justiça que 
existe no Brasil. 

Em razão disso, nós também fizemos um pedido 
ao Presidente Sarney e o Presidente Sarney, atenden-
do a essa solicitação, constituiu, como eu fiz referência 
na semana passada, uma Comissão Especial de Ju-
ristas que vai analisar o novo Código Penal. Nós não 
podemos falar em segurança pública, no ano de 2011, 
tendo um Código Penal de 1940, um Código Penal 
cuja parte especial foi pensada para uma sociedade 
que era rural. A nossa sociedade hoje, como nós to-
dos sabemos, é uma sociedade urbana. Um Código 
Penal que foi pensado, um exemplo disso é o art. 288, 
que trata do crime de quadrilha ou bando, pensando 
no bando de Lampião, enquanto nós estamos hoje 
recepcionando tratados internacionais, notadamente 
o Tratado de Palermo, que é a resolução da ONU que 
trata de crimes transnacionais. 

Portanto, vamos pensar a segurança pública ten-
do em conta essas duas lógicas. 

Cito alguns exemplos que poderiam ser debati-
dos nessa comissão especial do Código Penal e tam-
bém aqui na Subcomissão de Segurança Pública do 
Senado da República. 

Por exemplo, hoje, não há no Brasil um tipo pe-
nal para terrorismo. E aqui serão realizados eventos 
internacionais a partir do ano que vem: Rio+20, Copa 
do Mundo, Olimpíadas. Então, temos de pensar isso, 
para atender à Constituição da República. No seu art. 
5º, inciso XLIII, a Constituição manda que haja um 
tipo penal para terrorismo. Precisamos pensar que, 
no Brasil, hoje, existem mais de cem leis especiais 
que criam tipos penais. São mais de 1,6 mil crimes no 
Brasil. Precisamos fazer uma lipoaspiração no Código 
Penal, pensando, quem sabe, no que se denomina de 
Direito Administrativo Sancionador, que se coloca, que 
se posta entre o Direito Civil e o Direito Penal.

A Comissão de Segurança Pública do Senado 
tem por objetivo reunir os projetos de lei que tramitam 
nesta Casa que tenham relação com estas duas lógi-
cas da segurança: a segurança pública como política 
pública, como direito social e fundamental do cidadão, 
e segurança pública também como caso de polícia. 
Precisamos pensar sobre isso.

O Estado, Srªs e Srs. Senadores, não pode proibir 
em excesso, mas não pode proteger de forma insu-
ficiente. Digo isso, para lembrar aqui uma estatística 
que trata de homicídios, Sr. Presidente.

Antes de falar dessa estatística, é bem interes-
sante recordamos que alguns dizem que existem três 
tipos de mentira: a primeira seria a mentira; a segun-
da, a mentira deslavada; e a terceira, a estatística. Ou 
seja, a estatística é a terceira espécie de mentira. Mas 
vamos tratar aqui da estatística.

Alguns dizem – existem trabalhos sérios a res-
peito disto – que, de cada cem homicídios que ocor-
rem no Brasil, onde, em média, há 50 mil homicídios 
por ano, apenas oito são investigados, processados e 
condenados. É um número absurdo! Esse número nos 
equipara à Rússia, que, com todo o respeito, vive sob 
um estado quase mafioso.

Precisamos pensar em aparelhos de investigação 
que possam dar efetividade ao cidadão. E um tema que 
será debatido nessa Comissão de Segurança são os 
vários projetos que existem aqui, as várias propostas 
de emenda à Constituição que tratam da chamada 
unificação da Polícia. Não podemos, no Brasil, contar 
com duas Polícias em sede estadual: Polícia Militar e 
Polícia Civil. Existe quase uma briga, um dissídio ge-
nético, que se encontra no DNA dessas duas corpo-
rações. Essas Polícias desenvolvem trabalhos, muitas 
vezes, semelhantes, desenvolvem trabalhos que, mui-
tas vezes, se confundem.
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Falar em segurança pública é falar, sobretudo, 
na investigação, para que tenhamos condição de dar 
ao cidadão que nos ouve a possibilidade de poder sair 
de casa. Também existem pesquisas feitas pela Con-
federação Nacional das Indústrias junto ao Ibope que 
revelam que a sociedade brasileira, o cidadão brasi-
leiro está mudando a sua forma de viver, está mudan-
do seus hábitos, em razão justamente da violência. 
Precisamos mudar isso. Precisamos pensar a Polícia 
sem corporativismo, pensar a Polícia como instrumento 
que possa fazer com que a nossa sociedade seja mais 
justa, mais livre e mais solidária.

Essa Subcomissão, estou otimista em relação 
a ela. Mas esse otimismo é abrandado pelo realismo. 
Por quê? Porque, Senador Alvaro, no dia 19 de agosto 
de 2003, eu, como Procurador da República – exerci 
esse cargo antes de ser Senador –, compareci à Co-
missão de Segurança do Senado, presidida pelo Se-
nador Tasso Jereissati, mas pude ver que, apesar do 
trabalho sério e digno que era feito pelo Senador Tasso 
Jereissati e que por mim foi analisado, as medidas ali 
propostas, infelizmente, não restaram concretizadas. 
Assim, tenho otimismo em relação a essa Comissão, 
mas esse otimismo deve ser realista, tendo em conta 
a vontade política, que é uma força que faz com que 
os projetos sejam aprovados nesta Casa.

Exemplifico aqui. Já estou encerrando, Sr. Pre-
sidente. Como podemos falar de segurança sem falar 
em corrupção? Os escândalos se sucedem todos os 
dias. Um projeto por nós apresentado aqui, no início 
desta Sessão Legislativa, faz com que, em caso de 
corrupção, a pena mínima passe de dois anos para 
quatro anos. Lembro que é a pena mínima! Será que 
a majoração da pena evita que o cidadão seja corrup-
to? Penso que não, Sr. Presidente. Não é a quantida-
de de anos de prisão que fará isso. Aliás, isso já foi 
dito por Beccaria há mais de duzentos anos. Não é a 
pena que evitará isso, mas, sim, a certeza de que o 
cidadão será punido.

Esse projeto também transforma, convola a cor-
rupção em crime hediondo. Esse projeto está sendo 
relatado, ao que consta, pelo Senador Alvaro Dias, 
na Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto 
importante que faz parte dessa discussão a respeito 
de corrupção, a respeito de segurança pública e a res-
peito do Código Penal.

Nós precisamos dar resposta à sociedade, sob 
pena de nos transformarmos, o Senado, numa Casa 
de passagem dos projetos que vêm da Câmara dos 
Deputados e de medidas provisórias apresentadas 
pela Senhora Presidente da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerro minha fala, revelando esse otimismo. 
Mas é um otimismo realista. Temos de fazer menos 
discursos e de buscar mais a concretização das nos-
sas propostas.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Pela ordem, Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Quero pedir a V. 
Exª para me inscrever, para falar pela Liderança do PRB.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
V. Exª está inscrito, mas antes concedo a palavra ao 
Senador Jayme Campos, como Líder do Democratas.

Tem V. Exª o prazo regimental de até cinco mi-
nutos.

Depois, falará o Senador Walter Pinheiro, como 
orador inscrito; e depois o Senador Marcelo Crivella, 
como Líder.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
Senador João Ribeiro; Srªs e Srs. Senadores, solicito 
a V. Exª, se por acaso a minha fala passar de cinco 
minutos, que seja bondoso, generoso, como tem sido 
quase uma constante de V. Exª quando preside os 
trabalhos da Casa.

Sr. Presidente João Ribeiro, demais colegas Se-
nadores, já temos algumas vezes apresentado a este 
Plenário nossas apreensões e reflexões acerca da 
repressão ao crime organizado, ao contrabando e ao 
narcotráfico.

O Senador Pedro Taques acabou de falar um 
pouco sobre segurança, sobretudo da união entre as 
polícias civil e militar, o que lamentavelmente não é 
possível, diante da questão até genética, como S. Exª 
aqui se expressou.

Todavia nós temos a preocupação, diante dos 
avanços que têm que ser conquistados pela área de 
segurança pública deste País, até porque estamos 
aguardando, há algum tempo, a aprovação da PEC 
300, que seria, com certeza, um bom encaminhamento 
para que pudéssemos ter, na carreira policial, pessoas 
honestas e sobretudo compromissadas com a segu-
rança pública do nosso País.

Temos, igualmente, compartilhado especial pre-
ocupação com o controle das nossas fronteiras, com 
o adequado aparelhamento de nossas polícias e com 
a valorização dos profissionais que nelas trabalham. 
Não apenas por representar o Estado de Mato Grosso, 
unidade federativa de largas proporções territoriais e 
de extensas áreas de fronteira, mas também por inte-
grarmos, na honrosa responsabilidade de Vice-Presi-
dente, a Comissão de Acompanhamento das Ações 
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de Segurança Pública – que, por sinal, é presidida pelo 
Senador Eduardo Braga, somos o vice-presidente, e 
o Senador Pedro Taques é relator desta Comissão –, 
instituída nesta Casa, tais questões vêm merecendo, 
de nossa parte, crescente e criteriosa atenção.

Desta vez, gostaríamos de solicitar aos ilustres 
colegas especial empenho no exame de justas de-
mandas concernentes a algumas das dificuldades ora 
enfrentadas por nossos policiais federais. Verdadeiros 
exemplos de dedicação, esses valorosos homens têm 
reiteradamente demonstrado sua elevada capacidade 
de eficácia nas inúmeras operações bem-sucedidas 
que o Brasil vem presenciando nos últimos tempos.

Nossa Polícia Federal vem sendo, inegavelmen-
te, alvo de respeito e credibilidade, tendo seu trabalho 
reconhecido pela classe política, pelos governantes e 
por toda a população brasileira. Porém, a ausência ou 
insuficiência de certas garantias legais, Senador Pe-
dro Taques, vem fazendo com que haja uma sensível 
desmotivação em vários setores que compõem a linha 
de frente dessa operosa corporação.

Entre essas garantias, avultam, principalmente, 
dois pontos de extrema relevância para a manuten-
ção do estímulo necessário ao desenvolvimento da 
atividade policial.

O primeiro deles diz respeito às condições de 
aposentadoria daquele que tem sua carreira repeti-
damente sentenciada pelo contingenciamento de ser, 
por exemplo, baleado em ação, ou acometido de grave 
doença incurável.

O segundo se refere ao plano de cargos e carrei-
ra, ou, mais especificamente, sua reestruturação, por 
meio de um Plano Especial de Cargos cujo projeto vem 
sendo negociado junto ao Ministério do Planejamento.

Quando à questão da aposentadoria, Senador 
Pedro Taques, o problema se concentra na atual au-
sência de um mandamento legal preciso, que impeça 
interpretações díspares por parte do Judiciário, quan-
do um policial, Senador Moka, com pouco tempo de 
contribuição previdenciária sofre a infelicidade de ver-
-se incapacitado de prosseguir na atividade e passa a 
receber, pelo Regime Geral, parcos recursos, incom-
patíveis com suas necessidades de sobrevivência e 
manutenção de sua família.

Concedo um aparte ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 

Jayme, apenas para concordar com V. Exª e para que 
nós possamos concretizar a minha fala no Estado de 
Mato Grosso, dando conta de que, no Estado de Mato 
Grosso, como V. Exª bem sabe, nós temos 6.800 poli-
ciais militares, mais ou menos isso. No Governo de V. 
Exª, em 1990, quantos policiais militares existiam em 
Mato Grosso? 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Seis mil e quinhentos, eu acho.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sim, em 
1990. Hoje, nós temos 6.800 policiais militares. Mui-
to bem. Nós precisamos, para a Copa do Mundo, de 
12 mil policiais militares. Recursos existem, mas nós 
precisamos fazer com que esses recursos cheguem, 
efetivamente, à base. Por isso, cumprimento V. Exª pela 
vossa fala, porque tocou num ponto importante para 
o Estado de Mato Grosso: a segurança de fronteira, 
a PEC 300, que é importante para os policiais. Para-
béns por vossa fala.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª, que tem toda a razão, até porque, 
há poucos dias, meu caro Presidente João Ribeiro, 
chamou-me a atenção e fiquei altamente indignado 
pelos números que foram apresentados aqui pelo Co-
ordenador-Geral do Caeco, no Mato Grosso, que disse 
que, na região da grande caça e na região oeste, são 
apenas 11 delegados de polícia para 22 cidades. Sig-
nifica o que, Senador Mozarildo Cavalcanti? Que não 
há, pelo menos, um delegado de polícia por cidade! 
Um delegado chega ao cúmulo do absurdo de aten-
der, Senador Delcídio, três cidades ao mesmo tempo. 
Então, é inconcebível. Só naquela faixa de fronteira, 
nós temos 700 quilômetros de fronteira seca, fora o 
alagado do pantanal. Por isso, ali é o maior corredor 
hoje da entrada da cocaína, do crack que vem da Bo-
lívia, Senador Waldemir Moka. Por isso, é fundamental 
que algumas providências sejam tomadas, sobretudo 
dando meios, condições e salários dignos aos nossos 
policiais, não só federais, mas sobretudo aos policiais 
civis e militares do Estado de Mato Grosso.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Só 
para concluir, meu caro Presidente.

A solução mais adequada para esse problema 
consiste na alteração da Lei Complementar nº 51, de 
1985, que dispõe sobre a aposentadoria do funcioná-
rio policial, nos termos do art. 103 da Constituição de 
1967, dispositivo reconhecidamente recepcionado pela 
nova Carta de 1988, para se determinar que, de forma 
explícita e inequívoca, na concessão da aposentado-
ria por invalidez decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, seja respeitada a integralidade e paridade 
dos seus proventos.

Com esse intuito, solicitei estudos aprofundados 
a nossa Consultoria Legislativa, notadamente para que 
viabilizemos a melhor formulação, capaz de fazer frente 
ao impacto orçamentário e às demais consequências 
da adoção do justo modelo que se persegue.
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Já no que diz respeito ao segundo ponto, trata-
-se de demanda igualmente meritória, posto que prevê 
a criação da carreira técnico-administrativa da Polícia 
Federal, composta de cargos efetivos voltados às ati-
vidades de suporte, com o enquadramento dos atuais 
servidores, a exemplo do que ocorre em várias outras 
categorias, tomando-se como principal parâmetro a 
proposta de reestruturação da carreira administrativa 
da Advocacia-Geral da União.

Estou concluindo, Sr. Presidente. Temos notícia 
de que existe o compromisso do Ministério do Plane-
jamento de encaminhar a proposta até março de 2012. 
Todavia, os policiais federais permanecem apreensi-
vos, porque ...

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Senador Jayme Campos, vou conceder mais um mi-
nuto para V. Exª.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Es-
tou concluindo. Faltam dois minutos. Fico muito grato 
pela gentileza.

...permanecem apreensivos, porque semelhan-
te expectativa ocorreu em 2008, quando, inclusive, foi 
assinado um Termo de Acordo entre o Ministério e o 
sindicato da classe, sem que houvesse, na prática, a 
consecução pleiteada.

Desejo aqui, portanto, meu caro Presidente, ma-
nifestar meu total apoio a ambas reivindicações, por 
reputá-las tanto legítimas quanto oportunas.

Com estas palavras, fica mais uma vez registrado 
meu reconhecimento e, com ele, minha admiração e 
homenagem à Polícia Federal, exemplo de eficiência, 
dignidade e orgulho para todos nós brasileiros.

Agradeço a V. Exª, meu caro Senador João Ri-
beiro.

Espero que, de fato, para o ano que vem, o com-
promisso acordado com os sindicatos de classe seja 
cumprido por parte do Governo Federal. 

Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Eu que agradeço a V. Exª. Meus cumprimentos pela 
sua fala.

Concedo a palavra, para falar como orador inscri-
to, ao Senador Walter Pinheiro, da Bahia, que poderá 
falar até 10 minutos, pelo tempo regimental.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente, a Ordem do Dia está prevista para 
que horário?

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Estamos esperando a chegada do Presidente Sarney, 
que pediu que o aguardasse, porque ele foi a uma 
posse no TCU, mas me parece que já está a caminho.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Está bem. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 
– Se ele autorizar, iniciaremos a Ordem do Dia, mas 
estamos aguardando o contato de S. Exª.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui trazer 
um tema sobre essa questão que o Governo anuncia, 
que diz respeito a mais uma política de incentivo que 
envolve o setor de desenvolvimento no nosso País. 

Refiro-me, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
a uma medida que, provavelmente, dentro dos próxi-
mos 15 dias, o Governo deve criar, um regime especial 
para a implantação das redes de telecomunicações no 
País até 2016. 

Essa MP estabelecerá isenções tanto do PIS 
quanto da Cofins para itens como fibras óticas, rádios, 
modems, construção de torres e dutos, enfim, toda uma 
política de expansão visando ao desenvolvimento em 
nosso País. Obviamente, essa política de desonera-
ção é fundamental para que tenhamos oportunidade 
de promover o desenvolvimento. 

Fizemos, inclusive, esse debate na Comissão de 
Ciência e Tecnologia, na Comissão de Infraestrutura 
aqui do Senado Federal. Essas isenções poderão re-
sultar numa diminuição de até 25% dos gastos para 
implantação das novas redes com as renúncias fiscais, 
algo em torno de 1,2 bilhão por ano.

Ao conceder tal iniciativa, é importante que o se-
tor possa ser enxergado como setor de infraestrutura 
e como passo central nessa determinada posição do 
nosso Governo de continuar investindo para o desen-
volvimento econômico do nosso País, principalmente 
superando as desigualdades. Até porque é bom lem-
brar que Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ao longo dos 
anos, não receberam investimentos para esses seg-
mentos em nosso País, e isso fez com que as nossas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste acumulassem 
expressivo atraso no desenvolvimento e na superação 
das questões das desigualdades sociais.

Em apoio a essa questão, portanto, surge, no 
momento, a necessidade da implantação, por exem-
plo, de novas tecnologias. Todo mundo fala em 4G, em 
chegar a todos os cantos, mas nós estamos precisan-
do fazer chegar, meu caro Senador João Ribeiro, nas 
zonas remotas no Tocantins, na Bahia, em Roraima, 
em Rondônia, fazer chegar em outros cantos que não 
só no centro de Salvador, no centro de São Paulo, no 
centro do Rio de Janeiro, ou em outras localidades, 
os serviços para possibilitar, de forma muito clara, o 
atendimento à demanda da população.

E aí, todo mundo, quando fala nessas áreas, meu 
caro Jayme, só pensa na operação de tablets ou coisa 
parecida. Mas telemedicina, para chegar nas zonas 
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remotas do Mato Grosso? Telemedicina, meu caro 
Moka, para chegar na região remota de Mato Grosso 
do Sul? A forma de como transmitir bioimagem, V. Exª, 
que é médico? Portanto, é trabalhar com a história da 
transmissão da imagem. É fundamental que essas 
redes sejam pensadas nessa ótica. A implantação 
da Internet rápida não é para fazer nem para atender 
ao luxo de poucos milhões de brasileiros que podem 
simplesmente acessar a net como se fosse algo para 
o seu deleite, mas é preciso a gente colocar isso a 
serviço da educação, do combate ao crime organiza-
do, da saúde, da reestruturação, inclusive, de toda a 
malha de serviços do Estado, ou como hoje fizemos 
na Comissão, quando aprovamos um projeto que per-
mitirá que cada cidadão, mesmo sem ter acesso a um 
posto do Procon, possa, usando dessas tecnologias, 
fazer a sua denúncia, reclamar, conclamar a defesa 
dos seus interesses.

Dessa forma, é formidável o apoio para essa 
questão dos investimentos em 4G, necessário. Va-
mos ter um leilão para o ano, meu caro Taques. Legal. 
O Governo brasileiro vai arrecadar R$6 bilhões, as 
empresas vão implantar novas tecnologias, e esses 
custos poderão ser diluídos ao longo de um tempo, e 
o incentivo governamental para a instalação de fibra 
ótica, para a rede de transmissão. 

Isso possibilitará, sem dúvida nenhuma, a am-
pliação do tráfego de informações, desse tipo de tra-
balho, do tráfego dessas informações, para a gente, 
de uma vez por todas, acabar com o tráfico de influ-
ência ou até combater o tráfico de drogas neste País 
usando tecnologia, usando o que de mais moderno a 
gente tem. O uso dessa fibra ótica servirá como pré-
-requisito. Outra necessidade para o desenvolvimento 
do setor é a instalação de novas estações espalhadas 
pelo País afora. 

Por isso, brigamos muito aqui para que não só 
o leilão de 3G fosse, de uma vez por todas, aberto no 
País, mas o leilão, por exemplo, para 450, para a gente 
ter a oportunidade de instalar o atendimento em todas 
as regiões do Brasil. A falta de componentes para a 
expansão dos serviços, também reclamado pelo setor, 
poderá ser superada por meio de incentivos governa-
mentais extensivo a esses itens como fibra ótica, rádios, 
modems ou construção de dutos e torres.

O acesso a esse incentivo, no entanto, deverá ser 
condicionado a investimento em desenvolvimento tecno-
lógico e compromisso das operadoras em expandir as 
suas atuais redes. De nada adianta o Estado brasileiro 
promover, meu caro Aloysio Nunes, o incentivo e na 
hora de aplicarmos, efetivamente, isso em educação, 
ciência e tecnologia, é sempre por parte do Estado ou, 
quando essas empresas investem em tecnologia, in-

vestem em tecnologia para si, para o desenvolvimento 
dos seus serviços ou dos seus equipamentos, para o 
uso de tecnologia própria.

Nós queremos, inclusive, investimento em pes-
quisa e desenvolvimento científico para que possamos 
desenvolver outras áreas que se relacionam com esse 
setor ou até que não se relacionam, como o uso desses 
recursos em tecnologia, por exemplo, para ser aplicado 
no campo, para ser aplicado na educação, para permitir 
a chegada dessa informação em todos os lugares do 
País e para ser utilizado na saúde.

Com isso, as operadoras poderiam dirigir esses 
investimentos para regiões de menor densidade – es-
tou me referindo aqui às regiões com menor densida-
de demográfica ou de renda mais baixa, que é o caso 
específico do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, 
quando nós temos uma combinação entre densidade 
demográfica e baixa renda.

Com isso nós poderíamos atingir a meta do Go-
verno de elevar o percentual de domicílios conectados 
à Internet. Prevê o nosso Ministro Paulo Bernardo que 
isso atingirá em torno de 40 milhões de domicílios ain-
da em 2015. É essa a expectativa.

Agora, o que não é admissível é que se pare no 
tempo, não se evolua tecnicamente e tecnologicamen-
te num setor de importância, de telecomunicações, na 
medida em que essa ferramenta tem de ser utilizada a 
partir dessas diversas faces e encontrando amparo em 
todas as formas daquilo que nós aprovamos. 

Dessa forma não podemos e não devemos nos 
acomodar, até porque, se são eficientes, do ponto 
de vista da utilização dos espectros, as redes de 4G 
apresentam menos gastos para as operadoras e, tal-
vez, haja uma necessidade de maiores investimentos 
nos centros onde a demanda, geralmente, tende a ser 
muito maior.

Por isso nós apoiamos, sim, a política de incentivo 
para o setor, mas nós queremos vincular essa política 
de incentivo a um conjunto de medidas que nos levem 
a uma adoção imediata de políticas públicas que pos-
sam intermediar toda uma ação nos serviços públicos 
prestados no País e, notadamente, nos locais onde nós 
temos enfrentado diversas dificuldades.

Por exemplo, expandir essa política para que nós 
tenhamos oportunidade de termos bibliotecas, ainda 
que virtuais, para que nós tenhamos a oportunidade, 
de uma vez por todas, de alimentar os centros de emer-
gência e de ações de defesa civil espalhados pelo País 
afora, para que tenhamos oportunidade de ofertar à 
população brasileira as devidas e eficazes condições, 
para onde ela possa se dirigir como quem solicita e, ao 
mesmo tempo, receber do Estado o encaminhamento 
das suas atividades. 
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Refiro-me a isso, Senador Jayme, porque aqui 
nós discutimos, outro dia, por exemplo, sobre a políti-
ca de atendimento hospitalar.

Quantas vezes nós assistimos ao verdadeiro tu-
rismo da ambulância? Alguém circulando em regiões 
inteiras, sem um processo de interligação com um cen-
tro de emergência que possa atuar como regulação, 
ofertando leito nos hospitais.

Portanto, isso é uso de tecnologia de forma eficaz 
para chegar na ponta da linha, no serviço de atendi-
mento ao cidadão.

Portanto, política de incentivo sim, mas o correto, 
meu caro Senador João Ribeiro, é que nós tenhamos 
a aplicação desses recursos e os investimentos, assim 
como a implementação de determinadas medidas, bus-
cando superar essa dura realidade com desigualdade 
social, ainda existente no solo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Cumprimento V. Exª pelo costumeiro e brilhante pro-
nunciamento.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Pela ordem, o Senador Magno Malta, que me parece, 
parece não, está, aos meus olhos aqui, com uma pla-
teia seleta. Digo plateia porque alguns são Deputados 
Federais. São visitantes.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Todos.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – V. 

Exª, que é Senador e representa o Estado do Espírito 
Santo. Estou vendo que estão com camisas pretas, 
pintadas de branco. Espero que o branco prevaleça. 

Tem V. Exª a palavra, pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
um registro absolutamente importante.

Ontem, as bancadas do Rio de Janeiro e do Es-
pírito Santo estiveram reunidas por um longo tempo, 
discutindo uma estratégia para chamar a atenção do 
País para essa covardia que estão fazendo com os 
dois Estados. Está parecendo que nós escondemos 
a riqueza do País e somos patrocinadores da miséria 
do resto do País.

O relatório do nosso querido companheiro e co-
lega, Senador Vital do Rêgo, é uma brincadeira, uma 
piada de mau gosto. Quando se faz um relatório desse 
e vai buscar número na Internet, nós não queremos 
levar esse negócio a sério.

Pois bem. Estamos discutindo uma estratégia 
para que o Brasil entenda que petróleo é uma coisa 
e royalty é outra.

Sobre o petróleo, diz a lei que o que está debaixo 
do subsolo a todos pertence, Senador João Ribeiro. É 
verdade e há de se distribuir com todos, mas os royal-
ties é pagamento de passivo, é pagamento de prejuí-
zo, é indenização. E nós, sinceramente, não pedimos 
a Deus para que os nossos Estados lá tivessem. Nós 
fomos privilegiados com essas bacias que lá estiveram.

Agora, imagine que uma riqueza dessa, que po-
deria, por exemplo, contemplar os mais pobres, é dis-
tribuída na mesma proporção para São Paulo e tantos 
outros Estados que não têm a necessidade dos Esta-
dos do Nordeste.

Pois bem. Criaram alguns grupos, que vão fazer 
estudos jurídicos e discutir estratégias na votação da 
Câmara. Grupos foram divididos. E eu tive a oportunida-
de de ser chamado por esses Deputados e Senadores 
para coordenar o grupo de mobilização. Nós, que faze-
mos vida pública, sabemos que existe uma linguagem 
que se entende: é a da corda esticada, principalmente 
quando você tem a verdade, e essa é uma verdade. 
Fora assim, eu não estaria metido nisso. 

Aqui todos são Deputados Federais, do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo, que estão envolvidos numa 
luta pela Federação. Nós não queremos que uma ri-
queza desequilibre o Estado. Porque, quando você 
faz ação que quebra contrato, que é absolutamente 
inconstitucional, que invade privacidade de contrato, de 
legalidades, que produz um estupro moral contra dois 
Estados, e discursos fantasmagóricos, emocionais e 
sem nenhum propósito, como foi feito aqui. 

Senador Fulano, o seu municipiozinho, onde o 
senhor nasceu, que não tem uma creche, agora terá, 
como se os desgraçados Estados do Rio de Janeiro 
e do Espírito Santo patrocinassem a desgraça do Mu-
nicípio onde o senhor nasceu; como se nós não tivés-
semos Municípios absolutamente pobres e cheios de 
necessidade. E, no nosso Estado do Espírito Santo, 
há duas coisas que querem tirar: o Fundap, que é o 
incentivo fiscal que nós temos e que mantém o Estado, 
e agora querem tomar de nós os royalties do petróleo. 

Quem pode resolver isso? Eu não tenho espe-
rança. A covardia que foi feita aqui no Senado será 
feita lá na Câmara.

Nós vamos nos mobilizar. O Brasil vai entender, 
porque só tem uma pessoa, Senador Romero Jucá, 
que pode resolver esse problema: é a Presidente Dil-
ma. Por quê? Ela só precisa manter o acordo do Lula.

Dilma, mantenha o acordo do Lula. Porque foi isso 
que ela falou no primeiro turno; foi isso que ela falou 
no segundo turno. Ela disse: “Eu não tirarei nenhuma 
vírgula do que o Lulinha fez”. Lulinha. Vamos manter 
o acordo do Lulinha, que vetou. 
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Aliás, eu queria convocar o Lulinha. Eu não sei 
se o Lulinha vê TV Senado e não sei se a grande mí-
dia vai mostrar para ele, para que ouça os assessores 
dizerem: “Lulinha, eu o estou convocando a vir”, como 
você veio quando o pau estava quebrando nas cos-
tas do Palocci. Você não veio aqui? Vem aqui agora, 
ajudar-nos. Aliás, agora foi o Orlando.

Há quatro meses, eu avisei o Humberto Costa, 
a Ideli Salvatti e a Presidente sobre essa situação de 
Orlando. Faz quatro meses que eu avisei. Eu avisei no 
ouvido de cada um e não aconteceu nada ainda. Do 
que vai aparecer, vocês vão falar assim: “Meu Deus, 
agora só falta chover para cima”. Eu avisei! Quero di-
zer que eu avisei! No caso do PR, nem prova tinha. 
Ninguém provou nada ainda. E esse troço que está aí 
é a ponta do iceberg. 

Pois bem, Presidente. Eu tive a maior satisfação 
de estar na luta dela. No segundo turno, então... Nes-
sa luta, acreditando nela! Acredito na força dela, e ela 
sabe que não pode desequilibrar a Nação. Ela sabe 
que tem de ouvir os dois Governadores do Rio; tem de 
ouvir os técnicos do Rio, os técnicos do Espírito Santo, 
Renato Casa Grande, Cabral, os nossos Secretários de 
Fazenda, sentar com nossos técnicos... Ela não pode 
ouvir só o Mantega dizer assim: “Eu não dou mais de 
um bilhão”. Parece que ele vendeu uma casa dele, 
que o dinheiro é dele. “Eu não dou.” Não dou o quê? 
Mamãe, me acode. Não dou o quê? É dele?

Então, Presidente, nós não vamos arrefecer o 
nosso ânimo. 

Estou aqui fazendo uma marcação, dizendo, Sr. 
Presidente, que, a partir de hoje, meu paletó é este. 
Alguém falou comigo que não pode, senão dá Comis-
são de Ética. Então, até me prenda que eu gosto mais. 
Mas eu vou vestir esta camisa. Eu vou vestir esta ca-
misa! Conclamo todos do Estado do Espírito Santo, 
Deputados e Senadores, lá do Rio de Janeiro, que nós 
não abramos mão, porque a nossa camisa é o nosso 
Estado. A nossa camisa é o nosso povo. A nossa ca-
misa são os interesses da Nação. Porque manter os 
royalties é respeitar a Nação. 

Porque suponhamos que, amanhã – porque tudo 
é cíclico na vida –, queiramos dividir os royalties do 
minério com Minas Gerais. Como é que vai ficar? Su-
ponhamos que, amanhã, o Rio de Janeiro vá querer 
uma Zona Franca também. E é direito. E nós vamos 
apoiar o Rio para ter uma Zona Franca. Suponhamos 
que nós queiramos uma Zona Franca também. Tudo 
não é de todos? Pau que dá em Chico dá em Francis-
co. Não é assim a vida?

Então, esta, a partir de hoje, é a nossa camisa. 
São os Deputados, os Prefeitos do Rio de Janeiro, os 
Prefeitos do Espírito Santo, as lideranças civis orga-

nizadas e não organizadas. Todos têm a mesma com-
preensão da verdade e não estamos requerendo nada 
a que nós não temos direito.

Por isso, Sr. Presidente, fica marcado aqui este 
movimento. A partir de hoje, no aeroporto, em casa, 
na academia, aqui no Senado, esta vai ser, Harry Pot-
ter, minha camisa. Senador Randolfe, você se parece 
com o Harry Potter... Vai ser a minha camisa! Você 
tem idade para ser Senador? Parece que tem uns 23 
anos, uns 22... 

Esta será nossa camisa. Falo em nome das duas 
bancadas. Falo em nome do Rio e falo em nome do 
Estado do Espírito Santo. 

Sobre esse tema, voltarei a me pronunciar em 
outra ocasião. 

Agradeço ao orador que está inscrito, por ter ce-
dido este pela ordem, e ao Senador João Ribeiro, que, 
embora seja de outro Estado, tem plena compreensão 
de que cada um tem que lutar por aquilo em que acre-
dita e pelos seus direitos.

Peço ao Senador Romero Jucá, que é um líder 
formado na Sorbonne, que tem doutorado em liderança 
em Harvard... Se Heloísa Helena fosse Presidente da 
República, o líder seria você também. Se Marinor for 
Presidente, você será o líder, porque não tem ninguém 
com a sua capacidade de ser líder. Então...

O que, Randolfe? (Pausa.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Estou 

concordando, homem.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Então, peça 

à Presidente que se apresente um pouco mais. Se ela 
falar em dois bilhões, nós não perdemos mais de cin-
co a zero. Perdemos de um a zero, com gol de mão. 
Mas é preciso que a Presidenta se apresente, porque 
só ela, em nome do Governo Federal, tão guloso, tão 
ganancioso, e parece que é até uma estratégia para 
manter todo mundo com o pires na mão, abra mão 
daquilo que não lhe pertence e, por favor, respeite os 
Municípios, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do 
Espírito Santo.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Fica registrado o pronunciamento de V. Exª e a presen-
ça de todos esses ilustres representantes da bancada 
federal do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.

Concedo a palavra, pelo tempo regimental, ao 
Senador Flexa Ribeiro, como orador inscrito. (Pausa.)

Não estando presente, concedo a palavra à Se-
nadora Lídice da Mata, também como oradora inscri-
ta. (Pausa.)

Não estando a Senadora Lídice da Mata, con-
cedo a palavra ao Senador Wellington Dias, ilustre 
representante do Estado do Piauí. 
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Tem V. Exª a palavra pelo tempo regimental de 
até 10 minutos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem, aguardando a presença do 
Senador Wellington na tribuna.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Com a palavra V. Exª, pela ordem. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só quero registrar 
meu protesto aqui. V. Exª deu mais de quinze minutos, 
quase, pela ordem, ao Senador Magno Malta. Quando 
fui para a tribuna, V. Exª, bondosamente, concedeu-me 
cinco minutos, com um minuto de tolerância. 

De agora para frente, Romero Jucá, vou pedir 
mais pela ordem aqui, vestir uma camisa e fazer algum 
protesto, porque terei o direito de falar muito mais do 
que pessoas que não estão na ordem de inscrição. 

Obrigado, Senador João Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Senador, V. Exª só não pode ser injusto, e sei que V. 
Exª é um homem justo, com esta Presidência, porque, 
em vez de cinco minutos, V. Exª falou dez minutos; cin-
co minutos além. E V. Exª merecia até ter falado mais 
porque sempre são muito brilhantes os discursos que 
V. Exª faz, mas, infelizmente tenho que cumprir o Re-
gimento. 

O Senador Magno Malta pediu pela ordem e, 
como todos nós observamos, ele está numa causa, 
defendendo o Estado do Espírito Santo e o Estado Rio 
de Janeiro, com uma grande parte da bancada fede-
ral dos dois Estados. Eu acabei deixando que a coisa 
caminhasse um pouco mais. 

Mas teremos todo o tempo, e vamos conceder, 
portanto, a palavra ao Senador Wellington Dias, como 
orador inscrito, pelo prazo de 10 minutos.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Eu agradeço e queria inicialmente dizer que não se 
trata, no caso do projeto dos royalties, de uma pro-
posta apenas desse ou daquele Estado, mas de todo o 
Brasil. O que nós fizemos aqui, que eu mantenho com 
a mesma firmeza, com a mesma posição, foi aprovar 
que o petróleo no mar pertence a todo Brasil e deve 
ser trabalhado e distribuído com todos os brasileiros. 
E assim faremos. 

Buscamos, no projeto aqui aprovado, exatamente 
evitar que houvesse um completo desequilíbrio para o 
Estado e os Municípios do Rio de Janeiro. Mas tenho 
certeza de que haveremos, na Câmara, de melhorar 
ainda mais essa proposta, essa posição, e a veremos 
aprovada para as atuais e futuras gerações, com mui-
to respeito à Presidente Dilma, ao Presidente Lula, a 
todos os Estados e lideranças.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego 
(PRONATEC), sancionado hoje pela Presidente Dilma 
Rousseff, é a maior reforma da educação profissional já 
feita no Brasil. De acordo com a Presidenta, a formação 
profissional de jovens e adultos é um dos pilares para 
o desenvolvimento do País, acesso à renda e fortale-
cimento do mercado interno e da indústria nacional. E 
nisso temos pleno acordo.

O Pronatec tem como objetivos expandir, interio-
rizar e democratizar a oferta de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio em colaboração 
com Estados, Distrito Federal e Municípios. O progra-
ma deve fomentar e apoiar a expansão da rede física 
de atendimento da educação profissional e tecnológi-
ca e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino 
médio público, por meio da articulação com a educa-
ção profissional.

O programa vai oferecer 8 milhões de vagas até 
2014 em cursos de formação técnica e profissional para 
os estudantes do ensino médio das escolas públicas 
e para os trabalhadores. Para isso, serão investidos 
R$24 bilhões, durante o mesmo período.

Do total de vagas, 5,6 milhões serão criadas nos 
cursos de curta duração para qualificação profissional 
de trabalhadores. Outras 2,4 milhões serão destinadas a 
cursos técnicos voltados para os estudantes do ensino 
médio, com duração de pelo menos um ano. Ou seja, 
a pessoas que já terminaram o ensino médio, mas não 
têm nenhuma profissão e a outras pessoas que, mes-
mo tendo um baixo grau de instrução, ao prosseguirem 
os estudos, já o fazem pela via da profissionalização. 

Pelo Pronatec, o Governo também vai construir 
208 novas unidades dos Institutos Federais de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, sendo que 35 ficarão 
prontas ainda este ano. Além disso, será investido 
R$1,7 bilhão na construção de 176 escolas técnicas 
estaduais e também na reforma, ampliação e compra 
de equipamentos de outras 543 unidades. Ou seja, 
nós teremos uma rede bem ampla tanto para cursos 
de curta duração, como para ensino técnico de nível 
médio e profissional.

Terão prioridade no acesso ao Pronatec estudan-
tes do ensino médio da rede pública, beneficiários do 
Programa Bolsa Família, agricultores, povos indígenas 
e trabalhadores em geral. A lei sancionada prevê que 
30% dos recursos destinados à ampliação da oferta de 
educação profissional e tecnológica sejam aplicados 
nas Regiões Norte e Nordeste e reserva 5% das va-
gas para formação de pessoas com deficiência. Outra 
novidade é a reserva de 1,1 milhão de vagas para os 
beneficiários do Plano Brasil sem Miséria. Para isso, o 
Governo Federal atuará em parceria com as prefeituras, 
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que serão responsáveis pela participação da popula-
ção adulta do Bolsa Família no programa.

Entre as ações previstas pela nova lei, está a 
Bolsa-Formação, nas modalidades Estudante e Traba-
lhador. A Bolsa-Formação Estudante será destinada ao 
estudante regularmente matriculado no ensino médio 
público, para cursos de formação profissional técnica 
de nível médio, de forma concomitante. Ou seja, ele 
está fazendo o ensino médio e faz, paralelamente a 
isso, além do ensino científico, o ensino de qualifica-
ção profissional. A Bolsa-Formação Trabalhador, por 
sua vez, será destinada ao trabalhador e aos bene-
ficiários dos programas federais de transferência de 
renda, para cursos de formação inicial e continuada 
ou qualificação profissional.

Destaco aqui o casamento desse curso com a 
qualificação de trabalhadores no período do recebi-
mento do salário-desemprego. 

O projeto também muda o nome do Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) 
para Fundo de Financiamento Estudantil, mantida a si-
gla. O benefício será estendido a estudantes de cursos 
de educação profissional e tecnológica. Também institui 
o Fies Empresa, financiamento com o qual empresas 
podem custear a formação profissional e tecnológica 
de seus trabalhadores.

Durante a solenidade desta quarta-feira, dia 26, 
foram assinados dois decretos e uma medida provisó-
ria. Um dos decretos institui a Rede e-Tec Brasil, que 
oferece cursos técnicos de ensino médio a distância. 
Outro regulamenta o Auxílio de Avaliação Educacional 
para professores que participarem do Pronatec.

A Rede Federal de Educação Profissional e Tec-
nológica é uma escola aberta de tecnologia a distân-
cia, que será também uma grande contribuição para 
que o ensino técnico profissionalizante se interiorize. 
Hoje, nós já temos a UAB, que é a rede da Universi-
dade Aberta do Brasil, e agora é criada aqui a e-Tec, 
que é outra rede para ensino técnico de nível médio.

A Rede e-Tec Brasil será constituída por meio da 
adesão de instituições integrantes da rede federal, de 
unidades de ensino dos serviços nacionais de aprendi-
zagem que ofertam cursos de educação profissional e 
tecnológica e de instituições de educação profissional 
vinculadas aos sistemas estaduais de ensino. O Sesi, 
o Senai e as escolas técnicas estaduais participarão 
ativamente desse trabalho.

O Pronatec intensifica o programa de expansão 
de escolas técnicas em todo o País. O Governo está 
construindo 208 novas unidades dos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo que, repito, 
35 delas ficarão prontas ainda este ano de 2011, e fa-
zendo parceria com o Sistema S – Sesi, Senai, Sesc 

e Senac –, que só este ano irá implantar e ampliar a 
oferta de cursos profissionalizantes gratuitos para 630 
mil vagas.

O Governo Federal investiu, ainda, R$ 1,7 bilhão 
na construção de 176 escolas técnicas estaduais e 
também na reforma, ampliação e compra de equipa-
mentos de outras 543 unidades. O Pronatec também 
vai financiar cursos técnicos em escolas privadas de 
educação profissional, como faz hoje com o ensino 
superior, por meio do Fies. Ou seja, assim como hoje 
há a Bolsa-Formação de ensino superior, também é 
possível a Bolsa-Formação para profissionalização e 
para ensino médio.

Além disso, com o Pronatec, os investimentos 
das empresas em educação profissional não serão 
mais tributados.

O mesmo projeto de lei que cria o Pronatec amplia 
o alcance do Fundo de Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior (FIES) – muito conhecido tam-
bém pelo nome de Crédito Educativo –, que passa a 
chamar-se Fundo de Financiamento Estudantil, com a 
mesma sigla. Assim, o fundo poderá prover mais duas 
linhas de crédito, sendo uma para estudantes de nível 
superior, já existente, outra para estudantes egressos 
do ensino médio e outra para empresas que desejem 
formar seus funcionários em escolas privadas habili-
tadas pelo MEC ou no Sistema S. O funcionamento 
é similar ao do Fies do ensino superior, porém, com 
18 meses de carência e seis vezes o tempo do curso, 
mais 12 meses para pagamento.

O Pronatec faz parte do movimento iniciado no 
Governo do ex-Presidente Lula e, ao mesmo tempo 
em que, agora no Governo da Presidente Dilma, busca 
universalizar o ensino, prioriza o ensino de educação 
com qualidade e expansão em todas as regiões do 
Brasil. “O Brasil é do tamanho dos nossos sonhos; do 
sonho de cada um de nós. Mas, também, além de ser 
do tamanho dos sonhos, é do tamanho das oportuni-
dades que nós damos para os brasileiros e as brasi-
leiras realizarem seus sonhos”, disse a Presidente. “E 
eu tenho orgulho de dizer que o Pronatec é a maior 
marca, o maior instrumento, a maior iniciativa, a maior 
ação no sentido da realização do sonho e do futuro 
de muitos jovens brasileiros e brasileiras”, declarou a 
Presidenta Dilma no lançamento ainda hoje.

Sr. Presidente, eu quero aqui louvar e parabeni-
zar a Presidente e toda a sua equipe; o Ministro Fer-
nando Haddad; toda a equipe de ensino; toda a rede 
na pessoa do Dr. Santana, lá no Piauí, do Secretário 
Átila Lira e de outros que lidaram comigo, como Antô-
nio José Medeiros e outras lideranças do meu Estado. 

Hoje, nesse lançamento, eu vi a alegria da res-
posta a uma necessidade do Brasil. O Brasil já tinha a 
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sua rede de ensino superior e, agora, consolida uma 
grande rede voltada para o ensino técnico.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero também regis-
trar a minha alegria de ter participado, na última sexta 
e na segunda-feira, da inauguração de um conjunto 
grande de obras no meu Estado em comemoração a 
um ano da independência do Piauí neste mês de ou-
tubro: estradas, hospitais, redes elétricas, habitação, 
assentamentos agrícolas nos Municípios de Altos, Be-
neditinos, Alto Longá, de Novo Santo Antônio. Destaco, 
ainda, a importante obra contemplada, nesse caso, com 
vários quilômetros de rodovias asfaltadas.

E, na última segunda-feira, estivemos em Uruçuí, 
região que mais cresce no Brasil – cresce a uma média 
de 27% ao ano. E ali comemoramos a inauguração da 
ponte que liga a cidade de Uruçuí a Benedito Leite, com 
uma rodovia que também interliga toda essa região: 
de Ribeiro Gonçalves, de Baixa Grande do Ribeiro, de 
Sebastião Barros, em direção a Bertolínia, Jerumenha 
e agora em direção a Eliseu Martins, bem como em 
direção a Antonio Almeida, Porto Alegre do Piauí, Mar-
cos Parente e a várias outras cidades daquela região. 

Digo isso pela alegria, porque sei o quanto es-
sas obras são fundamentais para o desenvolvimento. 

Parabenizo, assim, todo o povo do meu Estado. 
Eu não poderia deixar de comemorar, nesta oportuni-
dade, esse projeto que tive o prazer de partilhar ante-
riormente, como Governador, lá nas obras e aqui, com 
a experiência que vivenciamos no Pronatec.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 

– Cumprimento V. Exª, Senador Wellington Dias. Sei 
que o Piauí vive um novo momento depois dos dois 
grandes governos que V. Exª fez.

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

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Pela ordem, Senadora Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria uma infor-
mação: vamos ter Ordem do Dia hoje?

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 
– Senadora Ana Amélia, estou aguardando. O Presi-
dente Sarney pediu que aguardasse a chegada dele, 
que está a caminho. Estou aguardando, já que eu não 
tenho orientação para colocar para ser votada a Or-
dem do Dia, para ser discutida. Temos dois projetos 
importantes para serem votados.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Por 
isso pergunto.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Só que o Presidente Sarney, como foi a uma posse no 
TCU, deve ter atrasado um pouco. Tenho impressão 

que o Presidente Sarney deve estar chegando à Casa. 
Ele me pediu que aguardasse, que deixasse seguir 
normalmente a lista de oradores até sua chegada. Há 
pouco tempo, disseram-me que dentro de dez, quinze 
minutos, estaria aqui. Deve estar chegando.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obri-
gada, Presidente. Obrigada pela explicação.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Concedo a palavra...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço. 

Quero registrar muito brevemente algo que eu 
recomendo a V. Exª, Presidente Senador João Ribeiro, 
a todos os Senadores e ao povo brasileiro, pois assis-
ti, no domingo, em companhia da Mônica Dallari, no 
Cine Cultura, em São Paulo, “Eu Receberia as Piores 
Notícias dos seus Lindos Lábios”, como parte da 35ª 
Mostra de Cinema de São Paulo. 

Enviei para Camila e Antônio Pitanga esta men-
sagem:

Parabéns por sua belíssima atuação, Camila, no 
maravilhoso e tão sensível papel de Lavínia, inclusi-
ve quando ela se transforma em Lúcia, e também por 
seu papel de pastor, Antônio, tão bem feito. Parabéns 
por ter recebido o prêmio Redentor de melhor atriz no 
Festival do Rio de Janeiro, tão merecido. Da tribuna do 
Senado quero recomendar o tão belo e criativo filme.

Cumprimentos ao Beto Brant, ao Marcelo Aqui-
no, ao Gustavo Machado, ao Zecarlos Machado, ao 
Renato Ciasca, a toda a equipe e família.

O abraço amigo. 
Eduardo Matarazzo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Fica feito o registro de V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-

nador Lindbergh Farias. (Pausa.)
Não estando presente o Senador Lindbergh, con-

cedo a palavra ao Senador Eduardo Braga. (Pausa.)
Não estando presente S. Exª, concedo a palavra 

ao Senador Sérgio Souza. (Pausa.) 
Também não estando presente, concedo a pala-

vra ao Senador Cyro Miranda, que não está presente.
O Senador Jayme Campos já falou. 
O Senador Sérgio Souza já está presente? Então, 

tem V. Exª a palavra, como orador inscrito, pelo prazo 
de dez minutos. V. Exª estava no fundo do plenário e 
não consegui enxergá-lo. Mas, V. Exª tem o prazo de 
dez minutos para seu pronunciamento.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à 
tribuna esta tarde para dizer às Senhoras e Senhores 
Senadores que terminamos, há pouco, uma reunião 
da Comissão Mista Permanente de Mudanças Climá-
ticas onde debatemos o Programa Antártico Brasileiro, 
o PROANTAR.

Recentemente, tive o prazer de estar naquele con-
tinente a convite da Marinha do Brasil e pude constatar 
lá algumas ações do Brasil. E hoje ouvimos a Marinha 
do Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia e tam-
bém o Ministério do Meio Ambiente, os quais tiveram 
oportunidade de colocar a forma como o Brasil vem 
ocupando aquele território e principalmente para quê 
o Brasil vem ocupando aquele território.

E algumas coisas me chamaram a atenção, Sr. 
Presidente, principalmente a colocação do represen-
tante do Ministério da Ciência e Tecnologia, dizendo 
que no subsolo antártico existe uma bacia hidrográfica, 
Senador Aníbal, maior do que a Bacia do Amazonas.

Existem rios subterrâneos no continente antártico 
e lagos subterrâneos e o acúmulo de água no subter-
râneo antártico é maior do que a Bacia do Amazonas. 
Então, isso realmente me impressionou, além de saber 
que o continente antártico é a maior reserva de água 
doce do planeta.

Sabemos, Srªs e Srs. Senadores, que o Brasil 
detém cerca de 12% da água doce potável do Planeta 
e tem essa responsabilidade. E nós temos debatido, 
na Comissão de Mudanças Climáticas, uma série de 
temas importantes para a sobrevida do cidadão, Se-
nador Romero Jucá, no Planeta, principalmente para 
os nossos brasileiros.

Nós vamos ter, no próximo dia 4, na cidade de 
Foz do Iguaçu, uma audiência pública sobre geração 
de energia, sobre os impactos das mudanças climáti-
cas na geração de energia. Essa audiência vai ser no 
interior da Usina de Itaipu. No primeiro bloco, na parte 
da manhã, lá estarão alguns expositores que falarão a 
respeito dos impactos do meio ambiente na produção 
de energia e também os impactos causados pelos re-
servatórios na região, principalmente a influência no 
clima da região.

Então venho à tribuna na tarde de hoje para di-
zer que a Comissão Mista de Mudanças Climáticas 
tem desenvolvido esforços para que possamos, ao 
final deste ano, chegar a um termo, um relatório para 
pautar o Congresso Nacional em futuras legislações, 
mas também dizer ao Governo Federal se está cum-
prindo de forma correta os protocolos que tem assinado 
durante todas essas convenções e para dizer que a 

Comissão de Mudanças Climáticas vai estar também 
presente na COP 17/MOP 7, que vai acontecer na ci-
dade de Durban, na África do Sul, no final do mês de 
novembro, início do mês de dezembro.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª e a 
todas as Srªs e Srs. Senadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 

– Concedo a palavra ao Senador Lindbergh Farias. 
(Pausa.)

Não estando presente S. Exª, ao Senador Edu-
ardo Braga. (Pausa.)

O Senador Sérgio Souza acabou de falar.
O Senador Cyro Miranda, do PSDB de Goiás. 

(Pausa.)
Não estando presente, tem a palavra a Senado-

ra Ana Rita, pelo tempo regimental de dez minutos. 
(Pausa.)

Não estando presente a Senadora Ana Rita, o 
Senador Cícero Lucena. (Pausa.)

Também não está presente.
Senador Valdir Raupp, que também me parece 

não está presente.
Senador Jorge Viana, tem V. Exª a palavra, pelo 

prazo regimental de dez minutos, como orador inscrito.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna 
desta Casa para prestar contas de uma fase impor-
tante do trabalho que o Senador Luiz Henrique, com 
envolvimento direto, pessoal, relator do PLC 30 nesta 
Casa em três comissões – Comissão de Constituição 
e Justiça, Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
e Comissão de Ciência e Tecnologia –, tem comparti-
lhado comigo, relator na Comissão de Meio Ambiente. 
Nós temos a responsabilidade da adequada condução 
ao debate de uma das matérias mais importantes apre-
ciadas no Senado neste ano.

É uma matéria complexa, que veio para o Sena-
do trazendo como herança um debate acalorado, um 
debate duro, um certo enfrentamento que, de alguma 
maneira, ajudou a criar alguns mitos em torno do de-
bate sobre o Código Florestal. Mitos que o Brasil, as 
brasileiras e os brasileiros, especialmente os congres-
sistas brasileiros, precisam desfazer.

O primeiro mito – e uma matéria complexa como 
essa trazia um debate de enfrentamento – era de que 
são incompatíveis o meio ambiente e a produção rural. 
Um primeiro grande mito. O segundo mito, o de que 
o Brasil tinha que fazer uma escolha ao conservar e 
preservar, ou ampliar a produção. Outro mito era de 
que era impossível o entendimento e o diálogo.
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Talvez me prendendo a uma fala que fez aqui 
nesta tribuna o Senador Luiz Henrique há pouco mais 
de uma semana, talvez entendendo o papel da Câma-
ra dos Deputados e do Senado, possamos enfrentar 
essa primeira ressalva, esse primeiro mito de que essa 
matéria não teria condição de encontrar um entendi-
mento e a serenidade adequada para ser tratada aqui 
nesta Casa.

O Senador Luiz Henrique referia aqui da tribuna, 
há uma semana, que a Câmara dos Deputados – que, 
na sua construção, é a Casa do povo – é o lugar onde 
as ideias, as propostas, as intenções da sociedade 
chegam. O debate lá é sempre duro, o enfrentamento 
é real, mas, depois de apreciado o projeto na Câmara, 
como é o caso do PLC 30, do Novo Código Florestal, 
vem para o Senado. E o Senado também, nessa for-
ma de construção arquitetônica das conchas – uma 
Casa num sentido, e a outra, no outro sentido –, dife-
rentemente da Câmara, é a Casa da Federação. Aqui 
temos três Senadores por Estado, como o nobre Se-
nador Mozarildo, que chegam aqui, a grande maioria, 
carregando uma experiência de vida. A maioria desta 
Casa são ex-governadores, ex-ministros, ex-prefeitos, 
e aqueles que não o foram certamente serão – não é, 
minha querida Senadora Angela Portela? E o certo é 
que uma matéria complexa, que envolve muitos interes-
ses, está ganhando o clima de serenidade adequado 
aqui no Senado Federal.

Essa matéria, Sr. Presidente, foi apreciada em três 
comissões, e essa etapa foi cumprida ontem quando 
o Senador Luiz Henrique, que está viajando, fez a lei-
tura do relatório do Código Florestal na Comissão de 
Agricultura e na de Ciência e Tecnologia.

E hoje eu queria que constasse, nos Anais desta 
Casa, o editorial do jornal Folha de S.Paulo, jornal que 
tem uma característica de tratar algumas matérias com 
jeito próprio, mas que dedicou o seu mais importante 
editorial para o trabalho feito no Senado até o dia de 
ontem. O jornal destaca que o Código Florestal está 
recebendo as propostas de mudanças necessárias, 
o debate está sendo feito da maneira adequada, e o 
certo é que o jornal reconhece que houve um avanço 
enorme entre o texto votado na Câmara Federal e o 
relatório lido ontem pelo Senador Luiz Henrique.

Além disso, assisti matéria na Globo News ontem 
em que André Trigueiro dizia que o relatório do Sena-
dor Luiz Henrique, de uma matéria que parecia não 
ter nenhuma possibilidade de entendimento, estava 
agradando a gregos e a troianos. O jornalista teve a 
intenção – e o jornalista Monforte fez um comentário 
– de deixar claro que tinha havido avanço no trato da 
matéria do Código Florestal aqui no Senado.

Os avanços são importantes na forma e no conte-
údo. Quanto à forma, como bem disse o Senador Luiz 
Henrique, tive o privilégio de dar alguma contribuição, 
que me chegou daqueles brasileiros e brasileiras in-
teressados em ajudar no aperfeiçoamento de uma lei 
muito importante para resolvermos os problemas de 
passivos ambientais, mas essencialmente uma lei que 
possa olhar para o futuro e ser duradoura.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é 
importante essa manifestação da imprensa e mesmo 
a de pessoas cuja opinião nós devemos considerar. A 
própria Ministra do Meio Ambiente do Brasil, Izabella 
Teixeira, reconhece os avanços, mas ela diz – e faço 
coro com ela – que ainda temos muito que avançar 
nessa matéria, nesse mais um mês de trabalho.

E esse trabalho deve culminar em um ponto, Se-
nador Suplicy: V. Exª pediu que eu me pronunciasse 
sobre uma preocupação importante do seu Estado de 
São Paulo – que reúne brasileiros de todos os cantos 
–, V. Exª nos solicitou que déssemos um tratamento 
diferenciado nessa lei para a agricultura familiar; pois 
bem, está sendo dado e vai ser intensificado esse cuida-
do para que possamos ser justos e possamos ter uma 
lei duradoura. São mais de 4,8 milhões de pequenas 
propriedades no Brasil, 4,2 milhões só de agricultura 
familiar, num universo de pouco mais de 5 milhões de 
propriedades no Brasil. É óbvio que precisamos dar 
um tratamento diferenciado.

Então, Senador Suplicy, no próximo dia 8, será 
a votação, estabelecida pelo presidente da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Senador Eduardo Braga. 
Aliás, gostaria que ficasse registrado aqui, nos Anais 
do Senado, o valoroso e imprescindível trabalho do 
Senador Eunício, presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, para que pudéssemos ter um bom 
entendimento até aqui; do Senador Eduardo Braga, 
presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia; do 
Senador Acir Gurgacz, presidente da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária; e do Senador e meu 
companheiro, a quem devo a indicação para ser um 
dos relatores do Código Florestal, Rodrigo Rollem-
berg. Como eu dizia, no próximo dia 8 de novembro, 
está marcada a votação dessa matéria na Comissão 
de Agricultura e na de Ciência e Tecnologia. E, até o 
dia 1º, conforme estabelece o Regimento Interno do 
Senado, podem ser apresentadas emendas tanto na 
Comissão de Agricultura, quanto na Comissão de Ci-
ência e Tecnologia.

Logo após a votação dessa matéria nessas duas 
comissões, eu devo apresentar meu relatório na Comis-
são de Meio Ambiente. E é possível – se o entendimen-
to continuar no debate dessa matéria no Senado – que 
votemos, ainda próximo do dia 20 de novembro, essa 
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matéria na Comissão de Meio Ambiente, trazendo-a, com 
um apanhado de urgência urgentíssima, ao Plenário, 
fazendo a devolução dessa matéria para que a Câma-
ra, de maneira terminativa, delibere antes do recesso.

É possível. O Brasil espera essa condução. Acho 
que temos um amadurecimento no Senado que nos 
permite vir aqui... E eu queria deixar isso claro, por-
que ouvimos os cientistas, ouvimos todos os setores 
da sociedade, levamos em conta o trabalho que a Câ-
mara já tinha feito, andamos Brasil afora e fizemos um 
diálogo específico,...

(Interrupção do som.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ...com-
panheira que preside esta sessão, nós tivemos, então, 
um diálogo com o Governo, com a sociedade, e o en-
volvimento de um número muito grande de Senadores 
e Senadoras nessa matéria.

Então, eu venho a esta tribuna para agradecer o 
trabalho dos colegas até aqui, para fazer o agradeci-
mento a todos os que lutam para que o Brasil tenha, 
com a votação do Código Florestal, uma lei que resolva 
a grande questão que estabeleceu a decisão do Con-
gresso de refazer o Código Florestal, que é que o Brasil 
pode, sim, seguir sendo uma nação importante para 
ajudar a diminuir a fome no mundo, ao mesmo tempo 
em que pode ser referência de proteção ambiental.

E estou seguro de que, ainda este ano, é possí-
vel termos uma legislação exemplar, que faça do Brasil 
uma referência na produção de alimentos, ao mesmo 
tempo que, quando estivermos sediando a Rio+20, no 
próximo ano, podemos apresentar, em nome de bra-
sileiros e de brasileiras, uma legislação que vire uma 
referência de proteção ao meio ambiente.

O desafio segue. Muito ainda há a ser feito, mas 
eu espero seguir tendo a solidariedade, a confiança do 
Senado Federal, para, a quatro mãos com o Senador 
Luiz Henrique, e sempre ouvindo a sociedade, setores 
do Governo e nossos colegas, consolidarmos definiti-
vamente, aqui no Senado, uma matéria que possa ser 
referência de como os temas complexos de interesse 
do País podem e devem ser conduzidos nesta Casa.

Srª Presidente, agradeço a compreensão de V. 
Exª e espero, sinceramente, que possamos prestar 
conta ao Brasil antes do final do mês, votando o Códi-
go Florestal no Senado Federal e encaminhando esse 
projeto à Câmara.

Muito obrigado, Srª Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

MAIS COM MENOS

Texto em debate no Senado para o novo Código Flo-
restal é mais equilibrado e abre chance para acerto 
entre produtores e ambientalistas

A versão do Código Florestal que toma forma 
no Senado é sem sombra de dúvida melhor que a 
aprovada no final de maio pela Câmara. O principal 
defeito deste texto -introduzido por emenda do PMDB 
que liberava as atividades agrícolas já existentes em 
áreas de preservação permanente– foi suprimido no 
projeto em debate.

Com a hipótese de perdão irrestrito fora da dis-
cussão, a polêmica se concentra agora no dispositivo 
que permite a regularização, mediante certas contra-
partidas e multas, de desmatamentos feitos até 22 de 
julho de 2008 -chamadas de “áreas rurais consolidadas”.

Segundo os defensores da medida, obrigar a re-
composição de toda a área desmatada configura uma 
impossibilidade prática que inviabiliza o agronegócio. 
Para os ambientalistas, como os percentuais de pre-
servação vigentes foram fixados em 2001, a medida 
representa um prêmio a quem, durante sete anos, 
desmatou consciente de que cometia uma ilegalidade.

O novo texto avança ao restringir o poder dos 
Estados de legislar sobre áreas de preservação per-
manente, o que evita uma disputa fratricida entre gover-
nadores interessados em atrair o agronegócio. A cria-
ção de um cadastro nacional de madeireiras, prevista 
no projeto em análise, também é um fator a facilitar a 
repressão do desmate e do contrabando.

O principal desafio do novo código é conciliar 
duas vocações do Brasil por vezes antagônicas -o pu-
jante agronegócio e a inigualável biodiversidade– numa 
mesma e generosa abordagem. O texto aprovado na 
Câmara dos Deputados era desequilibrado em favor 
dos produtores. Agora caminha-se, ainda que lenta-
mente, para uma norma mais balanceada.

A previsão é que o texto do código seja votado 
nas comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de 
Ciência e Tecnologia no início de novembro. Depois 
disso, precisa passar pelo grupo de Meio Ambiente 
para só então chegar ao plenário.

O impasse anterior, em que ambos os lados se 
acusavam mutuamente de colocar em risco o futuro do 
país, parece superado. O importante é que essa lenta 
aproximação entre os interesses legítimos do agrone-
gócio e as relevantes preocupações dos ambientalistas 
continue a ocorrer até a votação final.

O pior cenário seria a aprovação de um novo Có-
digo Florestal deturpado, como o chancelado pela Câ-
mara, o que levaria a um inevitável veto do Palácio do 
Planalto, remetendo a discussão de volta à estaca zero.
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O atual Código Florestal, de 1965, está caduco. 
A consolidação do novo marco legal deveria induzir o 
campo a produzir cada vez mais recorrendo cada vez 
menos ao aumento da área ocupada.

FSP, 26-10-2011, Editoriais, p. A2

Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, 
o Sr. João Ribeiro, 2º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Walter Pinheiro.

Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, 
o Sr. Walter Pinheiro deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Srª Vanessa 
Grazziotin, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador 
Jorge Viana, assim como o outro Relator, Luiz Henri-
que. Tenho certeza de que V. Exªs estão prestando um 
grande serviço ao Brasil. 

Ficamos felizes em saber que o acordo já está 
quase selado, quase fechado e, como bem diz V. Exª, 
daqui até o final do ano, este Senado poderá votar o 
novo Código Florestal e oferecer ao Brasil toda a se-
gurança legal para que o desenvolvimento siga em 
frente, mas com todo o cuidado ao meio ambiente, 
principalmente num País com as características do 
Brasil, que detém a maior concentração de biodiver-
sidade do Planeta. 

Parabéns, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obriga-

do, Srª Presidente, querida companheira que preside os 
trabalhos, mas só está sendo possível o entendimento 
por conta de Senadores como a senhora e como o Sr. 
Valadares, que está ali ao lado, que ajudou muito e vai 
seguir ajudando nas outras comissões. 

Quero dizer, por último, e informar que continua-
remos ouvindo a sociedade. Irei a Manaus – fica aqui 
o convite – vamos reunir a comunidade científica no 
próximo dia 04 para que possamos tratar com todo o 
cuidado e o tempo necessário as recomendações dos 
cientistas da Amazônia sobre como conduzir essa ma-
téria aqui no Senado. 

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

co/PCdoB – AM) – Parabéns, Senador.
Eu, neste momento, quero convidar o orador ins-

crito, Senador Anibal Diniz. 
Senador Anibal Diniz, V. Exª dispõe do tempo re-

gimental e, na sequência, passo a condução dos tra-
balhos ao Senador Valadares, por conta de que terei 
que ir a uma reunião da Mesa Diretora.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta Vanessa Grazziotin, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, telespectadores da TV e ouvintes da Rá-
dio Senado. 

Em primeiro lugar, quero dizer que compartilho 
com o Senador Jorge Viana da certeza de que o tra-
balho que vai sair como resultado da análise nas co-
missões e dos relatórios a respeito do Código Flores-
tal que foi lido pelo Senador Luiz Henrique e que está 
aberto à apresentação das emendas e depois entrará 
em discussão em definitivo, em caráter terminativo na 
Comissão de Meio Ambiente, onde será relatado pelo 
Senador Jorge Viana, eu não tenho dúvida de que a 
gente vai, sim, produzir grandes avanços em relação 
ao que foi conseguido na Câmara dos Deputados. E 
essa certeza, a cada momento em que a gente se 
reúne, a cada momento em que é incorporada uma 
nova proposição, e da forma como estão sendo ana-
lisadas as emendas que estão sendo apresentadas, 
isso tudo nos dá garantia de que a proposta de um 
novo Código Florestal que vai sair daqui do Senado é 
algo que vai ser compatível com as necessidades do 
nosso País, com as necessidades de o Brasil continu-
ar produzindo, aumentando a sua produtividade, mas 
fundamentalmente mantendo a sua característica de 
país que respeita o meio ambiente, respeita os nossos 
mananciais e que tem uma atenção especial com as 
florestas e com as populações que vivem na floresta. 
Estou muito certo disso e sei que o Senador Jorge 
Viana, que é um Senador amazônico, é um profundo 
conhecedor das potencialidades da nossa floresta, 
certamente terá o cuidado necessário para nos apre-
sentar, nos brindar com o relatório que vai corrigir as 
falhas que vieram da Câmara Federal, e ao mesmo 
tempo vai aprofundar os avanços já iniciados com o 
relatório do Senador Luiz Henrique.

Mas, Srs. Senadores, o que me traz também à 
tribuna do Senado Federal hoje é um assunto pouco 
corriqueiro aqui na tribuna do Senado, que é o futebol. 
E principalmente o futebol da Série C, onde, até esta 
semana, estava inserido o nosso Rio Branco Futebol 
Clube, e acho que a gente tem que prestar um escla-
recimento a toda a sociedade, porque algo aconteceu 
que foi prejudicial ao Rio Branco Futebol Clube, mas 
chegamos a um acordo com a Confederação Brasi-
leira de Futebol e também com o Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva, no sentido de estabelecermos 
um acordo minimamente aceitável para o Rio Branco 
Futebol Clube. 

Mas, antes de mais nada, eu gostaria de dizer 
que o Rio Branco foi vítima de uma grande injustiça. 
Primeiro de tudo, o Rio Branco não litigou fora do Tri-
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bunal de Justiça Desportiva em assunto que dizia res-
peito à disciplina ou ao esporte propriamente dito. O 
Rio Branco foi vítima de algo absolutamente irracional 
de uma promotora do Ministério Público do Estado do 
Acre, que considerou que o estádio Arena da Floresta 
não estava apto à realização de partida de futebol. E 
essa afirmação não foi verdadeira e condizente com 
a verdadeira realidade de nosso estádio de futebol, 
que estava em plenas condições, tanto é que realiza-
mos quatro partidas na primeira fase do Campeonato 
Brasileiro da Série C sem nenhum incidente e, depois, 
fizemos uma partida na segunda fase do Campeonato 
Brasileiro da Série C. 

Mas a Promotora Alessandra Marques achou 
que o estádio não estava apto e declarou o estádio 
inapto, e nós tivemos de recorrer à Justiça Comum 
para a garantia dos jogos na Arena da Floresta. Nós 
recorremos à Justiça Comum, enquanto Governo do 
Estado, porque a Arena da Floresta é um patrimônio 
do Governo do Estado, foi construído pelo Governo do 
Estado, com todas as especificações e exigências da 
Fifa. É um estádio que dá plenas garantias para todos 
os torcedores e atende integralmente às exigências do 
Estatuto do Torcedor.

Ocorre que a promotora não aceitou o acordo no 
sentido de fazer com que a Arena da Floresta rece-
besse os jogos. E, por isso, a gente teve de recorrer à 
Justiça Comum para garantir que o Rio Branco Fute-
bol Clube pudesse jogar naquela arena. Portanto, não 
se tratava de assunto disciplinar que ferisse a Justiça 
Desportiva. E, por conta de ter recorrido ao Tribunal 
de Justiça do Estado do Acre, ter garantido na Justiça 
Comum a realização dos jogos, o Rio Branco foi injus-
tamente penalizado pelo Tribunal de Justiça Despor-
tiva. O Tribunal de Justiça Desportiva considerou que 
o Rio Branco tinha apelado para a Justiça Comum e, 
dessa forma, excluiu o Rio Branco do Campeonato 
Brasileiro da Série C.

Nós fomos excluídos pelo Tribunal de Justiça 
Desportiva, inicialmente por uma junta do Tribunal. 
Nós recorremos liminarmente e conseguimos garantir 
o direito de o Rio Branco Jogar. E, depois, tivemos, em 
um segundo momento, o Pleno do Tribunal de Justiça 
Desportiva votando pela exclusão do Rio Branco da 
Série C. Dessa forma, depois de termos sido excluí-
dos pelo Tribunal de Justiça Desportiva, nós não tive-
mos outro caminho que não fosse recorrer à Justiça 
Comum. O Rio Branco recorreu ao Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, conseguiu liminarmente a sua vol-
ta à Série C e continuar a competição. Mas chegou 
um determinado momento em que a própria Confe-
deração Brasileira de Futebol e o Tribunal de Justiça 
Desportiva estavam colocando o Rio Branco em uma 

situação muito difícil. O Rio Branco é um time pobre 
e não tem condição de manter uma litigação, ainda 
que tenha todos os direitos, e a justiça estando a seu 
favor. O Rio Branco achou por bem fazer um acordo 
e se submeter a esse acordo, ainda que seja em seu 
prejuízo, exatamente para não deixar a competição da 
Série C paralisada e também para a gente não ter ou-
tras penalizações futuras, porque o mais importante, 
para nós, é que o futebol do Acre esteja presente no 
futebol nacional, e a forma de garantir essa presença 
é garantir que o Rio Branco esteja, em 2012, no Cam-
peonato Brasileiro da Série C.

Escuto, com muita atenção, o Senador Jorge 
Viana. 

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 
Anibal Diniz, sei do empenho de V. Exª. Estivemos jun-
tos nesta luta. Lamentavelmente, toda essa situação 
está ocorrendo pela intransigência de um membro do 
Ministério Público do Estado, que, fugindo de suas 
atribuições constitucionais, colocou o povo acriano, 
o futebol acriano nessa situação. Então, é importan-
te – eu gostaria de ressaltar aqui –que constasse nos 
Anais do Senado que foi um mau exemplo vindo do 
Ministério Público, de um membro do Ministério Público 
do Estado, nessa ação que beirou a irresponsabilida-
de, gerando uma situação que afeta uma das paixões 
nacionais e que faz com que haja uma ação, por parte 
da Federação Brasileira de Futebol, que prejudicou o 
Rio Branco. Acho que também é lamentável a postura 
da própria CBF. Lamento profundamente. São esses 
tipos de atitudes que fazem com que a gente se as-
socie, e quero aqui falar bem alto, no Senado Federal: 
o Senado Federal, a Câmara dos Deputados precisa 
agir para enfrentar a máfia do futebol, porque há diri-
gentes do futebol brasileiro que não querem a Justiça 
Comum perto deles. É uma máfia, qualquer clube, qual-
quer prefeitura, qualquer governo que recorra à Justiça 
para procurar justiça é excluído, como aconteceu com 
o Rio Branco. Eu falo e assumo a responsabilidade. 
São essas as atitudes que deixam explícito ao Brasil, 
País que vai sediar a Copa em 2014, que existe uma 
máfia do futebol instalada. Só com o Congresso Na-
cional instalando uma CPI para apurar e retirar das 
mãos desses proprietários o futebol brasileiro que nós 
vamos fazer uma correção com essa paixão nacional 
que é o futebol e vamos nos habilitar a sediar a Copa 
do Mundo de 2014. Muito obrigado, caro Senador Ani-
bal, pelo aparte.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obriga-
do ao Senador Jorge Viana. 

Ouço com atenção o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sr. Se-

nador, apenas para concordar e discordar, ao mesmo 
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tempo, do que os honrados representantes do Es-
tado do Acre falaram. Existe uma máfia no futebol? 
Precisamos investigar isso. Existe sim! Aliás, a CBF 
vem sendo sempre investigada. Isso é fato, e nós to-
dos conhecemos. Mas nesse caso específico, quero 
aqui defender e aí discordar. O Luverdense, time de 
Lucas do Rio Verde no Estado de Mato Grosso, foi 
beneficiado por esta decisão. Ao instante em que o 
time do grande Estado do Acre recorreu à Justiça 
Comum, nós estamos ofendendo a Constituição, no 
art. 217. Então, vamos mudar a Constituição. A Cons-
tituição é expressa nesse sentido. Eu só gostaria de 
falar exatamente isso porque as regras precisam ser 
cumpridas, e, como diz um famoso árbitro de futebol, 
“as regras são claras”.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 
primeira vez, Senador Pedro Taques, eminente Pedro 
Taques, eu posso discutir em condição de igualdade 
com o senhor, porque, de futebol, eu acho que entendo 
um pouco mais. E posso assegurar que o Luverden-
se está sendo beneficiado como o Pilatos entrou no 
Creio em Deus Pai. 

Na realidade, o Luverdense não conseguiu os 
pontos no futebol, estava completamente fora, porque 
o Rio Branco foi o líder do Grupo A na primeira fase; 
conquistou o direito no futebol, conseguiu 16 pontos 
na primeira fase, inclusive vencendo o Luverdense na 
casa do Luverdense, no futebol. O Rio Branco não liti-
gou fora da Justiça Desportiva em matéria disciplinar, 
porque o artigo ao qual o senhor se refere, nós o es-
tamos estudando...

(Interrupção do som.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – O Rio 
Branco não litigou em matéria desportiva. E, aliás, o 
Rio Branco nem litigou, quem litigou foi o Governo do 
Estado do Acre para assegurar o direito da realização 
dos jogos na Arena da Floresta.

Então, o Rio Branco Futebol Clube foi duramente 
penalizado por um crime que ele não praticou, por 
uma infração que ele não cometeu. E exatamen-
te por isso, porque eu sou defensor da Justiça, eu 
estou aqui para defender o Rio Branco e lamentar 
que tenha acontecido tudo isso, que o Rio Branco, 
mesmo estando em condições de disputar acesso à 
Série B, ele esteja nesse momento tendo que recu-
ar e tendo que fazer um acordo para se manter na 
Série “C” do ano que vem, porque senão a Justiça 
desportiva iria excluí-lo por completo, exatamente 
porque ele buscou o seu direito fora da Justiça Co-
mum, mas um direito...

(Interrupção do som.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Porque 
o clube não pode litigar fora da Justiça Desportiva em 
matéria desportiva. Mas não era esse o caso, e exa-
tamente por isso o Rio Branco estava com todas as 
suas razões asseguradas, mas, de qualquer maneira, 
foi encontrado um entendimento e queremos agora o 
cumprimento desse entendimento, porque, em 2012, 
haverá novas competições nacionais, e queremos, por 
meio deste acordo firmado hoje pela diretoria do Rio 
Branco Futebol Clube, juntamente com a Confederação 
Brasileira de Futebol e o Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva, justamente garantir que o Rio Branco se 
retira esse ano de 2011, mas tem assegurada a sua 
participação por pontos conquistados na competição 
da Série C de 2012. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Se V. Exª já terminou, eu passarei 
a Presidência para a Senadora Marta Suplicy.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Então, 
Senador, nobre Presidente, para concluir, o que eu 
quero dizer é que quero externar aqui a minha soli-
dariedade com todo torcedor do Rio Branco que se 
sentiu injustiçado porque, mesmo tendo o seu time 
classificado em primeiro lugar do Grupo 1 do Campe-
onato Brasileiro da Série C, teve que ver o seu time 
excluído e não pôde assistir aos três jogos finais que 
ainda o clube teria direito a realizar, mas o Rio Branco 
se retirou, para o bem do entendimento e para asse-
gurar a sua permanência na Série C. E é isso que nós 
queremos que seja garantido pelo acordo firmado com 
a Confederação Brasileira de Futebol e com a Justiça 
Desportiva. 

Muito obrigado.

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

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o 
Sr. Antonio Carlos Valadares deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

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

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V. 
Exª me informe: ainda vai haver Ordem do Dia? Já são 
quase 18 horas.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Estou aqui para isso, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Obrigado.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está aberta a

ORDEM DO DIA

ITEM 1 
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-Comple-
mentar, na Casa de origem, do Deputado 
Sarney Filho), que fixa normas, nos termos 
dos incisos III, VI e VII do caput e do pará-
grafo único do art. 23 da Constituição Fe-
deral, para a cooperação entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
nas ações administrativas decorrentes do 
exercício da competência comum relativas 
à proteção das paisagens naturais notáveis, 
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.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relatora a Senadora Ká-
tia Abreu, favorável à matéria, que será publicado na 
forma regimental.

Cópias do referido parecer estão disponíveis nas 
suas bancadas.

É o seguinte o parecer: 

PARECER N° 1.187, DE 2011

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº de 2010 – Complementar (Pro-
jeto de Lei Complementar n° 12, de 2003, 
na origem), do Deputado Sarney Filho, 
que “fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único 
do art. 23 da Constituição Federal, para a 
cooperação entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, nas ações 
administrativas decorrentes do exercício 
da competência comum relativas à pro-
teção das paisagens naturais notáveis, à 
proteção do meio ambiente, ao combate 
à poluição em qualquer de suas formas 
e à preservação das florestas, da fauna 

e da flora e altera a Lei n° 6.938, de 31 de 
agosto de 1981”.

Relatora: Senadora Kátia Abreu

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara n° 1, de 2010 – Com-
plementar (Projeto de Lei Complementar – PLP n° 12, 
de 2003, na Casa de origem) fixa normas, nos termos 
dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único 
do art. 23 da Constituição Federal, para a coopera-
ção entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, nas ações administrativas decorrentes do 
exercício da competência comum relativas à proteção 
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fauna e da 
flora e altera a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981.

A proposição, ora sob exame da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), foi distribuí-
da, também, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).

O texto encaminhado pela Câmara dos Deputa-
dos ao Senado Federal constitui o Substitutivo resul-
tante da aprovação, por aquela Casa do Congresso 
Nacional, do projeto original, o PLP n° 12, de 2003, 
bem como de outra proposição a ele apensada: o PLP 
n° 388, de 2007

Ressalte-se que na justificativa do PLP n° 12, de 
2003, seu autor argumentava que o relatório final de 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a 
investigar o tráfico ilegal de animais e plantas silves-
tres da fauna e da flora brasileiras recomendava que 
os Poderes Executivo e Legislativo deveriam buscar a 
aprovação de lei complementar destinada a regular a 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios no trato da questão ambiental.

O PLP n° 388, de 2007, de iniciativa do Poder 
Executivo, fixava normas para a cooperação entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
nas ações administrativas decorrentes do exercício 
da competência comum relativa à proteção ao meio 
ambiente, prevista no art. 23 da Carta Magna. Na Ex-
posição de Motivos que acompanhava a proposição, 
argumentava-se que a definição das competências 
administrativas dos entes federados constitui tema 
fundamental para a eficácia das normas de proteção 
ambiental, e que a ausência de clareza na definição 
dessas atribuições vem provocando problemas na apli-
cação dos instrumentos de gestão ambiental, com so-
breposição de ações dos vários entes federados, com 
sérios prejuízos ao meio ambiente.

Depois de aprovado na forma do Substitutivo aci-
ma referido, o PLP n° 12, de 2003, foi encaminhado 
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ao Senado Federal, onde tramita na forma do PLC n° 
1, de 2010 – Complementar, cujas principais determi-
nações são:

a) estabelece conceitos de licenciamento 
ambiental, bem como de atuação supletiva e 
subsidiária dos entes federados, no exercício 
da competência comum na esfera ambiental 
administrativa;

b) no âmbito dessa competência co-
mum, inclui entre os objetivos desses entes 
o de harmonizar as políticas e ações admi-
nistrativas, para evitar a sobreposição de 
atuação, respeitadas as particularidades 
regionais e locais;

c) contempla diversos instrumentos de 
cooperação entre os referidos entes federa-
dos, tais como: consórcios públicos, convênios 
e acordos de cooperação técnica; Comissão 
Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Es-
taduais e Comissão Bipartite do Distrito Fe-
deral; fundos públicos e outros instrumen-
tos financeiros; fundos públicos e privados; 
delegação de atribuições; possibilidade de 
delegação de ações administrativas de um 
ente federativo a outro, desde que o ente 
destinatário da delegação disponha de órgão 
ambiental capacitado a executar as ações 
administrativas a serem delegadas e de con-
selho de meio ambiente;

d) inclui, entre outras, as seguintes 
ações administrativas da União: elaborar o 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) de 
âmbito nacional e regional; definir espaços 
territoriais e seus componentes a serem es-
pecialmente protegidos; controlar a produção, 
a comercialização e o emprego de técnicas 
e substâncias perigosas; promover o licen-
ciamento ambiental de empreendimentos e 
atividades que afetem o território de dois ou 
mais Estados ou desenvolvidos conjuntamen-
te com outro país; que sejam localizados ou 
desenvolvidos no mar territorial, em terras 
indígenas e em unidades de conservação de 
domínio da União, excetuadas as Áreas de 
Proteção Ambiental – APAs e, ainda, empre-
endimentos e atividades militares e relativos 
a material radioativo; autorizar o manejo e a 
supressão de vegetação em florestas públi-
cas federais; elaborar a relação de espécies 
da fauna e da flora ameaçadas de extinção; 
gerir o patrimônio genético e o acesso ao 
conhecimento tradicional associado; e exer-
cer o controle ambiental sobre o transporte 

marítimo, interestadual, fluvial ou terrestre de 
produtos perigosos;

e) inclui entre as ações administrativas 
dos atados: elaborar o ZEE de âmbito esta-
dual; promover o licenciamento ambiental de 
atividades ou empreendimentos utilizadores 
de recursos ambientais e capazes de causar 
degradação ambiental, ressalvadas as com-
petências da União e dos Municípios; aprovar 
o manejo e a supressão de vegetação em pro-
priedades rurais, ressalvadas as competên-
cias da União; aprovar o funcionamento de 
criadouros da fauna silvestre; exercer o con-
trole ambiental da pesca em âmbito estadual; 
e exercer o controle ambiental do transporte 
fluvial e terrestre de produtos perigosos;

f) delega aos Municípios, entre outras, 
as ações administrativas de: elaborar o Plano 
Diretor, observados os zoneamentos ambien-
tais; promover o licenciamento ambiental de 
atividades e empreendimentos que causem ou 
possam causar impacto ambiental de âmbito 
local, ressalvadas as atribuições dos demais 
entes federativos; e aprovar a supressão e o 
manejo de vegetação em empreendimentos 
licenciados ou autorizados, ambientalmente, 
pelo Município, observadas as atribuições dos 
demais entes federativos;

g) prevê que a lei pode estabelecer re-
gras próprias para atribuições relativas à au-
torização de manejo e supressão de vegeta-
ção, considerada a sua caracterização como 
vegetação primária ou secundária em diferen-
tes estágios de regeneração e que não será 
aplicado às APAs o critério do ente federativo 
instituidor da unidade de conservação para 
fins de autorização para supressão e manejo 
de vegetação;

h) determina que: empreendimentos e 
atividades serão licenciados ou autorizados 
ambientalmente por um único ente federativo, 
facultadas manifestações dos demais entes; 
a retirada de vegetação decorrente de licen-
ciamento ambiental será autorizada pelo ente 
federativo licenciador; os valores relativos às 
taxas de licenciamento ambiental e serviços 
afins devem guardar relação de proporcionali-
dade com o custo e a complexidade do serviço 
prestado pelo ente federativo;

i) prevê que, inexistindo órgão ambiental 
capacitado ou conselho de meio ambiente no 
Estado ou no Distrito Federal, a União deverá 
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desempenhar as ações administrativas esta-
duais ou distritais até a sua criação.

Até o momento foram apresentadas três Emen-
das de iniciativa da senadora Marina Silva.

A Emenda n° 1 propõe substituir as expressões 
“na forma da lei” por “respeitadas suas atribuições le-
gais”, constantes nos incisos XII dos arts. 7°, 8° e 9°.

Pretende a Emenda n° 2 alterar a redação da 
alínea f, do inciso XIV, do art. 7°, para que a exceção 
de licenciamento ambiental de empreendimentos e 
atividades de caráter militar seja prevista em lei es-
pecífica.

A Emenda n° 3 visa a restabelecer a competência 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, 
para o licenciamento ambiental de empreendimentos 
e atividades que atendam tipologia estabelecida por 
ato do Poder Executivo.

II – Análise

Em consonância com o disposto no art. 101 do 
Regimento Interno do Senado Federal, cabe à CCJ 
opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e re-
gimentalidade da proposição ora examinada. Nesse 
aspecto, cabe ressaltar, inicialmente, que esse projeto 
de lei complementar não incorre em vício de iniciativa, 
uma vez que a proposição tanto de leis complemen-
tares quanto ordinárias cabe a qualquer membro do 
Congresso Nacional. Ademais, na forma pela qual foi 
aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto engloba 
matérias que não se inserem entre as de iniciativa pri-
vativa do Presidente da República, conforme definido 
no art. 61 da Carta Magna.

A proposição atende ao disposto no art. 24 da 
Constituição Federal, segundo o qual a União, os 
Estados e o Distrito Federal têm competência para 
legislar concorrentemente sobre “florestas, caça, pes-
ca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 
e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente 
e controle da poluição”, limitando-se a competência 
da União ao estabelecimento de normas gerais, me-
diante lei federal.

Contribui, ainda, para tornar efetivo o exercício 
da competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com vistas a “pro-
teger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas” e “preservar as florestas, 
a fauna e a flora”, conforme disposto no art. 23 da 
Constituição Federal.

Ressalte-se, também, que o PLC nº 1, de 2010 
– Complementar representa importante iniciativa no 
sentido de assegurar a efetividade do direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, conforme a 
determinação contida no art. 225 da Constituição Fe-

deral, ao propiciar o fortalecimento do controle e da 
fiscalização do Poder Público sobre o meio ambiente, 
mediante definição mais clara das atribuições de cada 
um dos entes da Federação.

Finalmente, cumpre enfatizar que a proposição 
atende aos princípios constitucionais de proteção, 
uso e conservação dos recursos naturais, disci-
plinando os princípios e diretrizes básicas para a 
atuação harmoniosa dos entes federativos no que 
se refere à sua ação, principalmente na questão do 
licenciamento e fiscalização ambiental, e que a sua 
implementação, inclusive com os ajustes posteriores 
da legislação infra-constitucional aos seus preceitos, 
trará a tão almejada segurança jurídica à população, 
aos empreendedores e ao desenvolvimento susten-
tável do País.

Análise das Emendas apresentadas:
A Emenda nº 1, conforme justificativa da nobre 

autora, Senadora Mariana Silva, objetiva permitir que 
o Executivo, nos diferentes níveis de governo, respei-
tadas suas atribuições legais, não venha a ser obsta-
culizado pela inexistência de leis específicas.

A Constituição Federal de 1988 determina aos 
órgãos da administração pública a obrigação da vincu-
lação dos seus atos à legislação pertinente, exercendo 
o seu “poder-dever”, dentro dos limites estabelecidos 
fixados por essas normas.

As exceções e casos, onde faculta-se à adminis-
tração a adoção de medidas excepcionais, em situa-
ção emergencial ou de perigo, devem estar previstas 
sim na legislação pertinente, assim, não pode uma 
lei complementar contrariar o princípio basilar de que 
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer al-
guma coisa senão em virtude de lei.

Já a Emenda nº 2 fixa que todas as atividades 
das Forças Armadas são passíveis de licenciamento 
ambiental, mesmo as de Preparo e Emprego.

A Constituição Federal de 1988, apesar de esta-
belecer o uso racional dos recursos naturais, não im-
pôs trava ambiental às Forças Armadas, vinculando as 
ações da defesa territorial, da paz e da ordem pública 
ao Licenciamento Ambiental.

Por fim, a Emenda n° 3 visa a dar ao Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA a compe-
tência para regulamentar quais os empreendimentos 
com significativo impacto ambiental serão licenciados 
pela União.

Na justificativa, a autora questiona que a regula-
mentação, conforme previsto no texto aprovado pela 
Câmara dos Deputados será feita via Decreto do Pre-
sidente da República e não pelo CONAMA.

O Regime Político Brasileiro, por Presidencia-
lista, atribui o Poder Regulamentar ao Presidente da 

65ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



44198 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

República, conforme definido no artigo 84, IV de nos-
sa Constituição.

Assim, não se justifica que um texto infra-cons-
titucional coloque o CONAMA na condição de regula-
mentador da legislação, substituindo o Poder Executivo, 
até porque, tal atribuição é indelegável.

Pelo exposto, nosso voto é pela rejeição das 
emendas n° 1 a 3.

III – Voto

Com base no exposto, votamos pela Aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara n° 1, de 2010 – Com-
plementar, e pela rejeição das Emendas de nºs 1 a 3.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2010. – Se-
nador Demóstenes Torres, Presidente, – Senadora 
Kátia Abreu, Relatora.

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 44199 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A matéria ainda depende de pareceres 
das Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, 
para proferir parecer pelas Comissões de Agricultura 
e Reforma Agrária, de Meio Ambiente, de Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

Pois não.

PARECER Nº 1.188, DE 2011–PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, a proposição, já aprovada na 
Comissão de Constituição e Justiça, trata, basicamente, 
do Substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados 
ao Projeto original, o PLP nº 12, de 2003, e duas pro-
posições a ela apensadas, ambas de 2007 – o PLP 
nº 388 e o Projeto do Poder Executivo, PLP nº 127.

O autor do PLP n° 12 justificava a sua iniciativa 
lembrando que o relatório final de Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) destinada a investigar o tráfico 
ilegal de animais e plantas silvestres da fauna e da 
flora brasileiras recomendava que os Poderes Execu-
tivo e Legislativo deveriam realizar esforços em prol 
da aprovação de lei complementar destinada a regu-
lar a competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na esfera ambiental 
estabelecida no art. 23 da Carta Magna.

As principais determinações contidas no PLC n° 
1, de 2010 –Complementar, são:

a) estabelece conceitos de licenciamento 
ambiental, bem como de atuação supletiva e 
subsidiária dos entes federados, no exercício 
da competência comum na esfera ambiental 
administrativa;

b) na esfera da competência comum dos 
referidos entes, inclui entre seus objetivos o de 
harmonizar as políticas e ações administrativas, 
de modo a evitar a sobreposição de atuação, 
respeitadas as particularidades regionais;

c) cria, entre os referidos entes federados, 
instrumentos de cooperação, tais como: con-
sórcios públicos, convênios e acordos de coo-
peração técnica; Comissão Tripartite Nacional, 
Comissões Tripartites Estaduais e Comissão 
Bipartite do Distrito Federal; fundos públicos 
e outros instrumentos financeiros;

d) prevê, entre outras, as seguintes ações 
administrativas da União: elaborar o Zonea-
mento Ecológico-Econômico de âmbito na-
cional e regional; definir espaços territoriais 

e seus componentes a serem especialmente 
protegidos;

e) inclui entre as ações administrativas 
dos Estados: elaborar o Zoneamento Ecoló-
gico-Econômico de âmbito estadual; realizar 
o licenciamento ambiental de atividades ou 
empreendimentos utilizadores de recursos 
ambientais e capazes de causar degradação 
ambiental;

f) delega aos Municípios, entre outras, 
as seguintes ações administrativas: elaborar 
o Plano Diretor, observados os zoneamentos 
ambientais; promover o licenciamento ambien-
tal de atividades e empreendimentos que cau-
sem ou que possam causar impacto ambiental 
de âmbito local;

g) estabelece que a lei pode estipular 
regras próprias para autorização de manejo 
e supressão de vegetação;

h) determina que: empreendimentos e 
atividades serão licenciados ou autorizados 
ambientalmente por um único ente federativo, 
facultadas manifestações dos demais entes; 
a retirada de vegetação decorrente de licen-
ciamento ambiental será autorizada pelo ente 
federativo licenciador; os valores relativos às 
taxas de licenciamento ambiental e de serviços 
afins devem guardar relação de proporcionali-
dade com o custo e a complexidade do serviço 
prestado pelo ente federativo;

i) prevê que, inexistindo órgão ambiental 
capacitado ou conselho de meio ambiente no 
Estado ou no Distrito Federal, a União deverá 
desempenhar as ações administrativas esta-
duais ou distritais até a sua criação.

À proposição foram apresentadas três emendas 
que têm parecer contrário.

Além disso, Sr. Presidente, no sentido de propi-
ciar um melhor entendimento do projeto, eu apresento 
duas emendas de redação. 

Rejeitamos a Emenda nº 1, a Emenda nº 2 e a 
Emenda nº 3. 

Apresentamos duas emendas de redação: uma 
que substitui, no §1º do art. 18 do Projeto, a expres-
são “da Lei prevista” pela expressão “do ato previsto”; 
e outra, que dá ao § 3o do art. 17 do Projeto a seguin-
te redação:

Art.17 ....................................................
§ 3º O disposto no caput deste artigo 

não impede o exercício pelos entes federati-
vos da atribuição comum de fiscalização da 
conformidade de empreendimentos e ativi-
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dades efetivas ou potencialmente poluidores 
ou utilizadores de recursos naturais com a le-
gislação ambiental em vigor, prevalecendo o 
auto de infração ambiental lavrado por órgão 
que detenha a atribuição de licenciamento ou 
autorização a que se refere o caput.

Portanto, nós somos de parecer favorável ao Pro-
jeto da forma como veio da Câmara. 

Estamos apresentando duas emendas de reda-
ção, que já fazem parte do meu relatório.

Peço às Srªs e aos Srs. Senadores a aprovação 
do relatório, da forma como apresentei.

Muito obrigado, Srª Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER N° , DE 2011

Pela Comissão de Agricultura e Re-
forma Agrária e pela Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fisca-
lização e Controle, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2010 – Complementar 
(Projeto de Lei Complementar n° 12, de 2003, 
na 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 coope-
ração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, nas ações adminis-
trativas decorrentes do exercício da com-
petência comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do 
meio ambiente, ao combate à poluição em 
qualquer de suas formas e à preservação 
das florestas, da fauna e da flora e altera 
a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981”.

Relator: Senador Romero Jucá

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 1, de 2010 
– Complementar (Projeto de Lei Complementar – PLP 
n° 12, de 2003, na Casa de origem) fixa normas, nos 
termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo 
único do art. 23 da Constituição Federal, para a coope-
ração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, nas ações administrativas decorrentes do 
exercício da competência comum relativas à proteção 
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fauna e da 
flora e altera a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981.

A proposição foi encaminhada, inicialmente, a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 

que se manifestou pela aprovação da matéria, e, nesta 
oportunidade, é submetida ao exame da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle (CMA).

O texto em análise constitui o Substitutivo apro-
vado pela Câmara dos Deputados ao projeto origi-
nal, o PLP n° 12, de 2003, e duas proposições a ele 
apensadas, ambas de 2007 – o PLP n° 388, do Poder 
Executivo, e o PLP n° 127, do Deputado Eliseu Padilha 
–, e que também buscavam disciplinar a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios no tocante às competências comuns na esfera 
ambiental previstas na Constituição Federal.

O autor do PLP n° 12, de 2003, justificava sua 
iniciativa lembrando que o relatório final de Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar 
o tráfico ilegal de animais e plantas silvestres da fau-
na e da flora brasileiras recomendava que os Poderes 
Executivo e Legislativo deveriam realizar esforços em 
prol da aprovação de lei complementar destinada a re-
gular a competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na esfera ambiental 
estabelecida no art. 23 da Carta Magna.

Deve-se ressaltar que na Exposição de Motivos 
que acompanhava o PLP n° 388, de 2007; argumentava-
-se que a definição das competências administrativas 
dos entes federados é crucial para a eficácia das nor-
mas ambientais, e que a falta de clareza na definição 
dessas atribuições tem comprometido a eficácia dos 
instrumentos de gestão ambiental.

As principais determinações contidas no PLC 
n° 1, de 2010 –Complementar, ora sob análise, são:

a) estabelece conceitos de licenciamento 
ambiental, bem como de atuação supletiva e 
subsidiária dos entes federados, no exercício 
da competência comum na esfera ambiental 
administrativa;

b) na esfera da competência comum dos 
referidos entes, inclui entre seus objetivos o 
de harmonizar as políticas e ações adminis-
trativas, de modo a evitar a sobreposição de 
atuação, respeitadas as particularidades re-
gionais e locais;

c) cria, entre os referidos entes federa-
dos, instrumentos de cooperação tais como: 
consórcios públicos, convênios e acordos de 
cooperação técnica; Comissão Tripartite Na-
cional, Comissões Tripartites Estaduais e Co-
missão Bipartite do Distrito Federal; fundos 
públicos e outros instrumentos financeiros; 
fundos públicos e privados; delegação de atri-
buições; possibilidade de delegação de ações 
administrativas de um ente federativo a outro, 
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desde que o ente destinatário da delegação 
disponha de órgão ambiental capacitado a 
executar as ações administrativas a serem 
delegadas e de conselho de meio ambiente;

d) prevê, entre outras, as seguintes ações 
administrativas da União: elaborar o Zonea-
mento Ecológico-Econômico (ZEE) de âmbito 
nacional e regional; definir espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente 
protegidos; controlar a produção, a comerciali-
zação e o emprego de técnicas e substâncias 
perigosas; promover o licenciamento ambiental 
de empreendimentos e atividades que afetem 
o território de dois ou mais Estados ou desen-
volvidos conjuntamente com outro país, que 
sejam localizados ou desenvolvidos no mar 
territorial, em terras indígenas e em unidades 
de conservação de domínio da União, excetu-
adas as Áreas de Proteção Ambiental – APAs 
e, ainda, empreendimentos e atividades mili-
tares e relativos a material radioativo; autori-
zar o manejo e a supressão de vegetação em 
florestas públicas federais; elaborar a relação 
de espécies da fauna e da flora ameaçadas de 
extinção; gerir o patrimônio genético e o aces-
so ao conhecimento tradicional associado; e 
exercer o controle ambiental sobre o transporte 
marítimo, interestadual, fluvial ou terrestre de 
produtos perigosos;

e) inclui entre as ações administrativas 
dos Estados: elaborar o ZEE de âmbito es-
tadual; realizar o licenciamento ambiental de 
atividades ou empreendimentos utilizadores 
de recursos ambientais e capazes de causar 
degradação ambiental, ressalvadas as com-
petências da União e dos Municípios; aprovar 
o manejo e a supressão de vegetação em pro-
priedades rurais, ressalvadas as competên-
cias da União; aprovar o funcionamento de 
criadouros da fauna silvestre; exercer o con-
trole ambiental da pesca em âmbito estadual; 
e exercer o controle ambiental do transporte 
fluvial e terrestre de produtos perigosos;

f) delega aos Municípios, entre outras, 
as seguintes ações administrativas: elaborar o 
Plano Diretor, observados os zoneamentos am-
bientais; promover o licenciamento ambiental 
de atividades e empreendimentos que causem 
ou possam causar impacto ambiental de âmbito 
local, ressalvadas as atribuições dos demais 
entes federativos; e aprovar a supressão e o 
manejo de vegetação em empreendimentos 
licenciados ou autorizados ambientalmente 

pelo Município, observadas as atribuições dos 
demais entes federativos;

g) estabelece que a lei pode estipular 
regras próprias para autorização de mane-
jo e supressão de vegetação, considerada a 
sua caracterização como vegetação primária 
ou secundária em diferentes estágios de re-
generação;

h) determina que: empreendimentos e 
atividades serão licenciados ou autorizados 
ambientalmente por um único ente federativo, 
facultadas manifestações dos demais entes; 
a retirada de vegetação decorrente de licen-
ciamento ambiental será autorizada pelo ente 
federativo licenciador; os valores relativos às 
taxas de licenciamento ambiental e de serviços 
afins devem guardar relação de proporcionali-
dade com o custo e a complexidade do serviço 
prestado pelo ente federativo;

i) prevê que, inexistindo órgão ambiental 
capacitado ou conselho de meio ambiente no 
Estado ou no Distrito Federal, a União deverá 
desempenhar as ações administrativas esta-
duais ou distritais até a sua criação.

À proposição em exame foram apresentadas três 
emendas pela Senadora Marina Silva:

a) Emenda n° 1 que, em relação ao in-
ciso XII dos arts. 7°, 8° e 9°, busca substituir 
a expressão “na forma da lei” pela expressão 
“respeitadas suas atribuições legais”, cabendo 
esclarecer o teor do referido inciso: “controlar 
a produção, a comercialização e o emprego 
de técnicas, métodos e substâncias que com-
portem risco para a vida, a qualidade de vida 
e o meio ambiente, na forma da lei”;

b) Emenda n° 2 que dá nova redação à 
alínea f do inciso XIV do art. 7°, que trata das 
competências da União na esfera do licencia-
mento de empreendimentos e atividades de 
caráter militar, substituindo a expressão “de 
caráter militar, excetuando-se do licenciamento 
ambiental, nos termos de ato do Poder Execu-
tivo, aqueles previstos no preparo e emprego 
das Forças Armadas, conforme disposto na Lei 
Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999” 
pela expressão “de caráter militar, observada 
a legislação específica”;

c) Emenda n° 3, que altera o art. 7°, que 
trata das atividades de licenciamento da União, 
de modo a substituir na alínea h do inciso XIV 
a expressão “que atendam tipologia estabe-
lecida por ato do Poder Executivo, a partir de 
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proposição da Comissão Tripartite Nacional, 
assegurada a participação de um membro do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CO-
NAMA, e considerados os critérios de porte, 
potencial poluidor e natureza da atividade ou 
empreendimento” pela expressão “com signifi-
cativo impacto ambiental regional ou nacional, 
assim reconhecido por resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente”.

Registre-se a aprovação, em novembro de 2010, 
do Requerimento n° 30, de 2010 – CMA, de autoria 
da Senadora Marina Silva, para a realização de audi-
ência pública com o objetivo de instruir a matéria. O 
processado referente ao PLC em exame registra que 
essa audiência foi realizada em 14 de dezembro do 
mesmo ano.

A matéria continua a tramitar na presente legis-
latura, nos termos do art. 332 do Regimento Interno 
do Senado Federal.

II – Análise

Conforme dispõe o art. 102-A do Regimento In-
terno do Senado Federal, cabe à CMA opinar sobre 
assuntos atinentes à defesa do meio ambiente, entre 
os quais “política e sistema nacional do meio ambiente”.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que embora os 
avanços na legislação ambiental brasileira sejam am-
plamente reconhecidos, há percepção generalizada 
de que sua implementação ainda apresenta severas 
limitações, entre as quais devem ser destacados os 
graves conflitos de competência entre União, Estados 
e Municípios resultantes da falta de clareza quanto aos 
limites da atuação desses entes federativos.

Embora presentes em quase todas as esferas, 
esses conflitos têm-se manifestado de forma particu-
larmente aguda nas áreas de licenciamento ambiental, 
fiscalização e aplicação de penalidades, onde interpre-
tações múltiplas provocam exigências contraditórias e 
intermináveis recursos judiciais, que geram insegurança 
jurídica e desnecessário aumento nos prazos de exe-
cução de projetos, tudo isso resultando em elevação 
de custo das atividades econômicas.

A perpetuação desse quadro faz com que uma 
legislação ambiental imprescindível para assegurar o 
desenvolvimento sustentável tenha seu alcance limi-
tado por deficiências de implementação que acabam 
por comprometer um dos objetivos da Política Nacio-
nal do Meio Ambiente, estabelecida por meio da Lei 
n° 6.938, de 31 de agosto de 1981: “compatibilização 
do desenvolvimento econômico-social com a preser-
vação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico” (art. 4°, I).

Quanto às emendas apresentadas, entendemos 
que a Emenda nº 1 deve ser rejeitada, por desneces-
sária, uma vez que as atribuições de qualquer órgão 
público devem ser necessariamente exercidas na for-
ma da lei.

A Emenda n° 2 deve ser igualmente rejeitada 
porque eventuais danos ambientais resultantes de ati-
vidades de preparo e emprego das Forças Armadas 
têm certamente alcance limitado, não justificando o 
comprometimento da eficácia de sua atuação.

Finalmente, rejeitamos a Emenda n° 3 por jul-
garmos que a Comissão Tripartite Nacional constitui 
instância onde estarão amplamente representados 
os diversos segmentos sociais vinculados à defesa 
do meio ambiente e à promoção do desenvolvimento 
econômico, revestindo-se de inegável legitimidade, in-
clusive por contemplar a presença de representante 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente.

III – Voto

Com base no exposto, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara n° 1, de 2010 – Comple-
mentar, com a apresentação das seguintes emendas 
de redação:

EMENDA N° 1

Substitua-se, no § 1° do art. 18 do Projeto, a 
expressão “da Lei prevista” pela expressão “do ato 
previsto”.

EMENDA N° 2

Dê-se ao § 3° do art. 17 do Projeto a seguinte 
redação:

“Art. 17.  ................................................
 ..............................................................  
§ 3° O disposto no caput deste artigo 

não impede o exercício pelos entes federati-
vos da atribuição comum de fiscalização da 
conformidade de empreendimentos e ativi-
dades efetivas ou potencialmente poluidores 
ou utilizadores de recursos naturais com a le-
gislação ambiental em vigor, prevalecendo o 
auto de infração ambiental lavrado por órgão 
que detenha a atribuição de licenciamento ou 
autorização a que se refere o caput.”

Sala da Comissão, – Senador Romero Jucá,  
Relator.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, pela ordem! 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pela ordem, Senador Randolfe.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
– Presidente, a questão de ordem que apresento é em 
relação ao relatório apresentado agora pelo ilustre Lí-
der Senador Romero Jucá. 

Fundamento esta questão de ordem baseado no 
art. 65, parágrafo único da Constituição Federal, com-
binado com o art. 234, parágrafo único, do Regimento 
Interno do Senado Federal, assim como o art. 135, do 
Regimento Comum do Congresso Nacional.

A questão tem por objetivo questionar, no meu 
entender, a emenda apresentada por S. Exª o Sena-
dor Romero Jucá ao §3º do art. 17 do PLC em análise 
neste momento. 

No nosso entender, a emenda apresentada pelo 
Senador Romero veio, inclusive, a melhorar o projeto. 
E eu quero saudar o eminente Líder por isso.

Na redação proposta pelo Líder Romero, ele 
apresenta o seguinte:

Art. 17 ...................................................
§ 3º. O disposto no caput deste artigo 

não impede o exercício pelos entes federativos 
da atribuição comum de fiscalização da con-
formidade de empreendimentos e atividades 
efetivas ou potencialmente poluidores ou uti-
lizadores de recursos naturais com a legisla-
ção ambiental em vigor, prevalecendo o auto 
de infração lavrado por órgão que detenha a 
atribuição de licenciamento ou autorização a 
que se refere o caput.

Claramente o §3º proposto pelo Líder modifica, 
em essência, o §3º do art. 17 do Projeto de Lei. 

Então, no nosso entender, esta alteração está 
nítida. Diz o Regimento Comum das Casas, Srª Pre-
sidente, no seu art. 135:

Art. 135. A retificação de incorreções 
de linguagem, feita pela Câmara revisora [é 
o papel que o Senado cumpre nesta matéria, 
já que este Projeto é de autoria da Câmara], 
desde que não altere o sentido da proposição, 
não constitui emenda que exige sua volta à 
Câmara iniciadora.

Portanto, no nosso entender, não é possível en-
tender, na linguagem da emenda apresentada pelo 
eminente Líder, que essa emenda seja uma emenda 
de redação. No nosso entender, há claramente uma 
emenda de mérito em relação a essa matéria. E é por 
isso que quero saudar a emenda proposta pelo emi-
nente Líder Senador Romero Jucá.

Quero dizer assim: o Regimento do Senado Fe-
deral, no seu art. 136, e a Constituição, no art. 65, 
também reitera que, já que a emenda ocorreu com a 
modificação de mérito, cabe a necessidade do retorno 
à Casa iniciadora do processo legislativo.

Então, é devido a isso que me dirijo à Mesa Di-
retora para pedir esclarecimento dessa dúvida. Sendo 
claramente, no nosso entender, uma emenda de méri-
to, incorre dizer que, aprovada por nós essa emenda, 
tal Projeto deverá ser devolvido para a Casa iniciadora 
do processo legislativo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Prezado Senador Randolfe Rodrigues, ele não 
precisa ser devolvido à Casa se nós entendermos o 
parágrafo único do art. 234:

Art. 234. A emenda que altere apenas 
a redação da proposição será submetida às 
mesmas formalidades regimentais de que de-
penderem as pertinentes ao mérito.

Parágrafo único. Quando houver dúvidas 
[que é o que V. Exª reitera] sobre se a emenda 
apresentada como de redação atinge a subs-
tância da proposição, ouvir-se-á a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Em plenário, porque se trata de matéria de ur-
gência. Então, temos que chamar alguém da CCJ: o 
Senador Taques, o Senador Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª 
Presidente, apresentei emenda de redação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O senhor está apresentando, então, o senhor 
não pode ser.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 
gostaria de contraditar o Senador Randolfe!

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, contradite-o.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
contraditar. Sem revisão do orador.) – Quero dizer o 
seguinte: qual foi a modificação que eu fiz? Por que a 
emenda de redação? O que é que eu retirei do texto? 
Retirei isto: “[...] sendo nulo o auto de infração ambien-
tal lavrado por órgão que não detenha atribuição de 
licenciamento ou autorização a que se refere o caput”.

O que eu coloquei? Eu tirei uma afirmativa, di-
zendo que era nulo, e estou colocando uma afirmativa, 
dizendo qual é o que prevalece. Eu estou invertendo a 
lógica, mas o princípio é o mesmo.

O que eu estou dizendo? “[...] prevalecendo o auto 
de infração ambiental lavrado por órgão que detenha 
atribuição de licenciamento ou autorização a que se 
refere o caput.”
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Portanto, eu não estou inventando nada novo!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – O senhor poderia repetir, porque eu não en-
tendi como é que era? Era como?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
É claro.

O texto que veio da Câmara diz o seguinte: 

Art. 17 ...................................................
§3º . O disposto no caput deste artigo 

não impede [...] sendo nulo o auto de infração 
ambiental lavrado por órgão que não detenha 
atribuição de licenciamento ou autorização a 
que se refere o caput.” 

Ou seja, diz o seguinte: quem não fez o licencia-
mento, se fez um auto de infração, esse auto de infra-
ção é nulo. Isso é o que está dizendo aqui.

O que eu refiz? Eu refiz o texto, mantendo a mes-
ma lógica da legislação da Câmara. O que é que eu 
estou dizendo? Eu não estou dizendo que é nulo quem 
não licenciou. Estou dizendo que prevalece o de quem 
licenciou, ou seja, estou trazendo para o lado positivo 
da matéria uma questão afirmativa. Estou dizendo: “[...] 
prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por 
órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou 
autorização a que se refere o caput”.

Portanto, eu não estou inserindo nenhuma ma-
téria nova, nenhum dispositivo novo. Eu não estou 
ferindo o princípio do legislador da Câmara; eu estou 
esclarecendo, de forma positiva, a quem prevalece o 
laudo de fiscalização, de multa efetivamente lançada. 

Portanto, defendo que essa é uma modificação 
de redação apenas, Srª Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – PA) 
– Presidente. Presidente!

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – PA) 
– O Senador Demóstenes vai emitir o parecer pela 
CCJ, obviamente. 

Só quero insistir que, no meu entender, no nosso 
entender, permanece a dúvida. No nosso entender, há 
claramente uma mudança do mérito: havia algo que 
anteriormente era nulo e que passa a ser permitido 
pela modificação. Há, então, um claro sentido de mu-
dança do mérito, do conteúdo. 

Então, claramente, insisto na questão de ordem 
que nós apresentamos aqui, à Mesa Diretora.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, para dirimir a dúvida, segundo o nosso 
Regimento, o Senador Demóstenes Torres, pela CCJ, 
emitirá um parecer.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Sem revisão do orador.) – O Senador Randolfe 
Rodrigues, com a sua competência, Srª Presidente, 
Srs. Senadores, Srª Senadora, vê uma condição de 
contradição e de uma melhoria no texto que foi feito 
pelo Senador Romero Jucá, mas considera que isso 
não é uma emenda de redação, mas uma emenda de 
mérito. Portanto, havendo alteração, segue o trâmite 
normal para a outra Casa. 

Na verdade, peço vênia ao nosso querido Ran-
dolfe Rodrigues, mas o fato é que, neste caso, preva-
lece o princípio da subsidiariedade. E veio da Câmara, 
como bem assentou o Senador Romero Jucá, escrito 
como nulidade o que de fato é uma condição de reso-
lutividade – não é nulidade. Ou seja, uma autoridade 
que não é competente lavra um auto, vem outra – ela 
é competente para fiscalizar, mas não é competente 
para licenciar nem para autorizar –, então, vem a au-
toridade competente e dá o auto: o outro fica absolu-
tamente invalidado. 

De sorte que, como a emenda de redação tam-
bém prevê que essas contradições possam ser resol-
vidas sempre dentro da mesma Casa, esclarecendo 
o que a outra Casa quis dizer, eu voto, portanto, pela 
juridicidade da modificação feita, pela constitucionali-
dade e pela regimentalidade, de forma que o Senado 
possa decidir sobre essa questão aqui, nesta sessão 
de hoje, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Dirimida a dúvida...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, só insistindo, só acatando. 

Quero, na inicial, acatar a contradita, pedindo toda 
vênia possível ao eminente Senador Demóstenes Tor-
res. Aliás, eu quero colocar-me na humildade da con-
dição de quem aprende com o Senador Demóstenes, 
em especial na Comissão de Constituição e Justiça, 
e ouvindo aqui os argumentos do Líder Romero Jucá, 
da Senadora Kátia e do Senador Moka.

Mas, insistindo na nossa compreensão, parece-
-me que corre o risco de essa matéria padecer de um 
vício de constitucionalidade formal, que pode acarretar 
uma ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo 
Tribunal Federal.

Eu quero fazer essa preliminar, acatando, obvia-
mente, o esclarecimento feito pelo eminente Senador 
Demóstenes e acatando, perfeitamente, o entendimento 
por parte da Mesa. 

Mas quero reiterar e quero solicitar que seja des-
tacado das notas taquigráficas desta sessão que, no 
nosso entender, no entender da Liderança do Partido 
Socialismo e Liberdade, comungo aqui da Liderança 
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do Partido Verde, há neste caso, claramente, um vício 
de constitucionalidade formal.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.

Mas é importante lembrar que esse projeto já 
passou e foi aprovado pela CCJ. E agora, a dúvida que 
V. Exª levantou já foi dirimida pelo nobre Senador, de 
cuja competência e brilho na CCJ também comparti-
lho com V. Exª.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Pre-
sidente, pela ordem!

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Então, eu acho que está resolvido. 

E nós ainda vamos votar. V. Exª ainda poderá 
manifestar-se, assim como o Senador Paulo Davim, 
no seu voto contrário.

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua apreciação.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto e das emendas, em turno 
único.

Alguém deseja discutir? (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
(Procede-se à votação.)
Quem gostaria de encaminhar?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM 

– GO) – O DEM vota a favor. O DEM vota “sim”, Srª 
Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A 
Liderança do Governo, cumprindo o acordo que foi fei-
to com as lideranças partidárias e políticas, orienta do 
voto “sim”, Srª Presidente, a favor do projeto. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– O painel vai abrir. Está abrindo.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 
Presidente, o PSDB vota “sim”, entendendo que o 
projeto significa avanços em matéria de correção de 
disfunções de conflitos existentes na legislação atual 
de indefinições, estabelecendo normas que regulam 
a competência de um ente e outro ente. 

Portanto, o projeto é positivo, sob o ponto de vista 
de melhorar a legislação ambiental. 

O PSDB vota favoravelmente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 

– O painel já se encontra aberto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Presidente, o PSOL vota “não”.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 

PT orienta do voto “sim”, Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª 
Presidente, eu gostaria de convidar todas as Senado-
ras e Senadores que estão nos seus gabinetes para 
que venham votar. A votação é nominal. Precisamos 
de 41 votos “sim” para aprovar o projeto. É uma lei 
complementar; portanto, a presença de todos é muito 
importante, Srª Presidente.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª 
Presidente, quero externar o voto do PV contrário a 
esta matéria.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Srª 
Presidente, o PTB encaminha o voto “sim”.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Chamando os Senadores e Senadoras que se en-
contram em seus gabinetes. A votação é nominal.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Srª 
Presidente, eu gostaria apenas de declarar que eu e o 
Senador Petecão, do PSD, votaremos também a favor 
do PLC nº 1, talvez um dos maiores avanços na ques-
tão ambiental que este País esteja votando aqui, hoje.

Foi votado na Câmara e hoje no Senado, é uma 
tranqüilidade, uma segurança jurídica, uma transpa-
rência e uma definição das competências ambientais.

Todo mundo sabe que numa empresa, em qual-
quer lugar do mundo, não pode haver dois patrões, 
muito menos três patrões e hoje o povo brasileiro, tanto 
na cidade quanto no campo, está vivendo uma tortura 
de fiscalizações e multas dos três órgãos municipais 
dos entes federais – municipais, estaduais e federais.

Como é possível um mesmo objeto ou uma mes-
ma área de produção ter multa de três entes diferentes, 
de três instituições diferentes? Portanto, agora, está 
tudo escrito e determinado o que é função da União, 
o que é função dos Estados, com os governadores e 
assembleias legislativas, e o que é função dos Municí-
pios, tudo muito claro para que não haja sobreposição 
e que o País possa avançar na desburocratização dos 
seus processos e procedimentos.

Parabéns ao Senado Federal, parabéns a todos 
os partidos, parabéns ao Brasil por esse avanço tão 
extraordinário em mais uma questão ambiental. 

O próximo passo será o Código Florestal. Com 
certeza também deverá ter a grande maioria do voto 
dos Senadores aqui no Plenário. Muito obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Srª 
Presidente, em nome da Bancada do PT e de todos 
os partidos integrantes do bloco de apoio ao Governo, 
pedimos o voto “sim” e, ao mesmo tempo, pedimos o 
comparecimento de todos os Senadores e Senadoras 
para que possamos fazer essa votação na tarde de hoje.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não Senador Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Srª Presidente, em nome do PMDB, também oriento 
o voto “sim” e peço às Srªs e Srs. Senadores que ve-
nham ao plenário. Trata-se de uma lei complementar 
que exige um quorum qualificado de 41 votos “sim” 
para aprovação desse projeto. Estou chamando aten-
ção para esse quorum.

E dizer, Srª Presidente, que também tive a oportu-
nidade, na Câmara dos Deputados, de participar de uma 
mesa onde foi exaustivamente debatido esse projeto. 

Esse projeto, à exceção do PSOL – todos os 
outros partidos, não estou seguro do PV, acho que o 
PV também não esteve dentro do consenso –, mas há 
um consenso, quase absoluto, de que essa lei melhore 
muito, harmonizando a legislação ambiental. Vamos 
dar um exemplo concreto: dependendo do porte de 
um empreendimento, se de porte pequeno e se tiver 
no Município um órgão ambiental, ele vai cuidar dessa 
questão. Um empreendimento de porte maior será ana-
lisado pelo órgão ambiental do Estado. Uma grande hi-
drelétrica, por exemplo, será necessariamente avaliada 
pela União. E sempre, se não houver órgão ambiental 
no Município, automaticamente, vem para o Estado.

E quem decide o tamanho ou o porte do empre-
endimento? Comissões bipartites e tripartites, sem-
pre paritárias em relação ao Município, ao Estado e à 
União. Esse é um projeto que, a meu ver, vai melhorar 
muito inclusive a fiscalização. Todos os órgãos podem 
fiscalizar. Agora, quem pode multar é o órgão que licen-
cia, o que me parece óbvio. Quem concede a licença é 
que tem a prerrogativa de, ao fiscalizar, e não haven-
do as condições, multar o autor do empreendimento 
ou alguém que esteja cometendo algum tipo de ilícito.

Então, acho que é um projeto importante, avan-
ça, e nós precisamos... Esse projeto está desde o 
início do ano aqui no Senado, e eu acho que hoje é 
uma data importante, porque nós vamos melhorar, e 
muito, a qualidade desse serviço no Município, no Es-
tado e na União.

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

PT – SP) – Conclamo os Senadores e Senadoras a 
comparecerem. Mais três votos para que possamos 
abrir o painel. 

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Presidente 
Marta, só para orientar a bancada do PTB. Nós esta-
mos votando “sim”, estamos votando pelo Brasil, pelos 
produtores rurais, por paz no campo, pela segurança 
jurídica.

O PTB vota “sim”, orientação dada também pelo 
nosso companheiro Armando Monteiro.

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

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP 
vota “sim” também, Senadora Marta Suplicy.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu 
quero apenas me associar às palavras do Senador 
Moka. Ele tem toda razão. Isso vai facilitar, sobrema-
neira. Principalmente hoje há uma dicotomia, sobretudo 
nas autuações de forma concorrente. Nesse caso, é 
fundamental que haja descentralização. 

Eu vou dar um exemplo para V. Exª, Senadora 
Marta Suplicy. Nos distantes Municípios do Mato Gros-
so, quando se vai perfurar um tanque para criar peixe, 
é preciso autorização, licenciamento da Sema, que é 
a Secretaria de Meio Ambiente. No caso da descen-
tralização, aos Municípios cabem as pequenas licen-
ças. Ele dá. 

E o que é mais grave, lamentavelmente, hoje há 
concorrência entre Ibama e as secretarias de Estado. 
Mato Grosso, particularmente, a Sema é o órgão que 
faz o licenciamento, e, lamentavelmente, muitas das 
vezes o Ibama vai lá e aplica as multas. 

Acho que o projeto é meritório, está de parabéns 
o substitutivo feito pelo Senador Romero Jucá e que-
ro crer que dessa forma estamos descentralizando e 
permitindo que nós tenhamos segurança jurídica em 
relação à questão da política ambiental de nosso País. 

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

– SP) – Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Srª Presidente, em primeiro lugar, quero cum-
primentar o Relator dessa matéria, Senador Romero 
Jucá e quero aqui reconhecer que o parecer do Sena-
dor Romero Jucá, com a emenda que ele apresentou, 
melhora bastante o projeto que veio da Câmara dos 
Deputados. Porque da forma como estava redigido o 
§ 3º do art. 17, que dizia: 

“Art.17 ...................................................
§ 3º O disposto no caput deste artigo 

não impede o exercício pelos entes federati-
vos da atribuição comum de fiscalização da 
conformidade de empreendimentos e ativida-
des efetivas ou potencialmente poluidoras ou 
utilizadores de recursos naturais com a legis-
lação ambiental em vigor, sendo nulo o auto 
de infração ambiental lavrado por órgão que 
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não detenha atribuição de licenciamento ou 
autorização a que se refere o caput”. 

Ele retirou o final dessa frase para colocar:

“(...) prevalecendo o auto de infração 
ambiental lavrado por órgão que detenha a 
atribuição de licenciamento ou autorização a 
que se refere o caput”. 

De fato, melhora muito a redação que veio da 
Câmara que era uma redação catastrófica. Simples-
mente poderíamos fechar o IBAMA, se prevalecesse 
aquela redação original. 

Mas entendo que essa redação ainda não é 
adequada e por isso quero registrar que eu vou votar 
contra o relatório do Senador Romero Jucá, embora 
o respeite bastante e respeite o seu relatório porque 
entendo, por exemplo, que essa redação “prevalecen-
do o auto de infração ambiental lavrado por órgão que 
detenha a atribuição de licenciamento ou autorização 
a que se refere o caput”, pode acontecer o seguinte, 
Presidente Marta: vamos supor que o Ibama identifi-
cou, em sua fiscalização, algo grave, abriu todo um 
procedimento de investigação, de fiscalização, autuou. 
Isso em um processo que vem tramitando há meses. 
Quando chega antes do encerramento do processo, 
vem a Prefeitura, ou o Governo do Estado, ou o órgão 
ambiental da Prefeitura do Governo do Estado e emite 
um auto de infração de valor muito menor que aquele 
do órgão federal. O que vai acontecer? Todos aqueles 
procedimentos que foram realizados anteriormente se-
rão nulos e prevalecerá apenas o auto de infração do 
órgão ambiental, da prefeitura ou do Estado.

Ora, no momento em que estamos fazendo um 
grande esforço de entendimento para votar o Código 
Florestal, que reduza as possibilidades de desmata-
mento e de crimes ambientais no nosso país, reduzir 
as prerrogativas do Ibama, neste momento, parece-me 
um erro estratégico e um erro grave.

Por isso quero registrar a minha preocupação, 
registrando que a emenda do relator melhorou muito 
o projeto que veio da Câmara.

Quero registrar o meu voto contrário ao projeto, 
porque entendo que poderíamos dar uma redação 
ao art. 17, onde não limitássemos as competências 
do Ibama.

O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Estamos para finalizar a votação.

Vejo dois Senadores querendo usar da palavra. 
Senadora Kátia e o Senador Flexa, para podermos 

encerrar a votação, pois já temos o número suficiente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE) – Inscreva-me também, Srª Presidente.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Srª 
Presidente, eu gostaria de fazer uma contestação a 
respeito da última fala do Senador Rollemberg.

Na verdade, habituou-se no Brasil a achar que os 
órgãos federais são mais honestos e mais eficientes 
do que os órgãos estaduais e municipais.

Nós não podemos tratar a Federação desta for-
ma. Nós temos que partir do princípio de que todos os 
entes federados têm responsabilidade pelo meio am-
biente, assim como têm pela saúde, assim como têm 
pela educação, assim como os Estados assumiram a 
segurança pública.

Então, aqui, não quero desmerecer o Ibama e 
nem os seus funcionários, os seus servidores, mas di-
zer que o Ibama não é a Santa Sé. Ele não está acima 
de qualquer suspeita. Não! Como se só o Ibama sou-
besse multar, como se só o Ibama soubesse fiscalizar.

O Senador comentou que a prefeitura pode colo-
car uma multa muito menor do que o IBAMA, ou não. 
Se partirmos do princípio de que a multa arrecadada 
será da prefeitura, pode até ser que ela arrecade mais, 
se for um prefeito que não tem consciência, que quer, 
na verdade, além de fiscalizar o meio ambiente, às ve-
zes, queira punir o empresário ou um produtor rural. 
Na verdade a multa é educativa, é preventiva. No fato 
da multa existir, se o produtor quiser ficar livre dela 
ele precisa recuperar o dano cometido. Ele precisa se 
restabelecer.

Então, não vejo nenhuma incompatibilidade. 
Nós precisamos ter uma opção.
Duas multas no mesmo lugar, qual vai prevale-

cer? O pacto federativo.
Nós precisamos que prevaleça aquele que mul-

tou aquele que deu o licenciamento. Por quê? Por que 
quem dá o licenciamento conhece o empreendimento 
com detalhes, conhece-o a fundo. E, portanto, sabe 
calcular e prevê qual é o tamanho da multa correta, e 
não só o Ibama. 

Então eu só gostaria de dizer que no Brasil não 
existe um órgão melhor do que outro; não existe mais 
eficiente do que outro. Todos os órgãos ambientais do 
País, os estaduais e até os municipais, de Municípios 
maiores, têm feito um bom trabalho. E para fiscalizá-
-los, além do Ibama, nós temos as entidades do Mi-
nistério Público, todas as entidades dos Estados que 
fiscalizam a sua atuação. Então, é apenas uma escolha 
correta e de bom senso. Prevalece a multa daquele 
que licenciou, que fiscalizou e que conhece de fato o 
empreendimento. 

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

– SP) – Obrigada Senadora Kátia Abreu.
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Com a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

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

– SP) – Quem fala?
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Senador Sérgio.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não. Está com a palavra.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Muito obrigado, Srª Presidente.
Eu quero enaltecer aqui a iniciativa do Deputa-

do Sarney Filho, de apresentar esse Projeto de Lei no 
âmbito da Câmara, e que chega agora ao Senado Fe-
deral. Quero também enaltecer o relatório apresentado 
pela Senadora Kátia Abreu e também pelo Senador 
Romero Jucá. 

Realmente, o Congresso Nacional tem que tomar 
partido nessas situações. E questão ambiental não pode 
ser somente do Estado, do Município ou da União; eu 
acho que realmente é uma questão da Federação. E 
nós temos aí uma discussão muito grande nesse sen-
tido, como bem colocou a Senadora Kátia Abreu. Às 
vezes, o mesmo fato é multado por mais de um órgão 
ambiental. E eu acho que esse Projeto ele vem neste 
momento realmente regulamentar essa situação a res-
peito de quem é a competência para fazer a concessão 
ou dar a autorização ambiental. Este órgão também é 
competente para aplicar as multas necessárias. Lógico, 
ninguém entrando na atuação do outro órgão.

Então, quero deixar aqui o meu registro, e dizer 
que é um avanço para a legislação ambiental brasileira 
e a Federação tem que cuidar da questão ambiental. 
Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nadora Marta Suplicy, com todo o respeito que tenho 
pelo Senador Rodrigo Rollemberg, que é o competente 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente. 

Senador Rodrigo Rollemberg, V. Exª há pouco 
veio colocar a sua posição contrária à votação do PLC 
01, de 2010, do nobre Deputado Sarney Filho.

V. Exª, que representa com competência aqui o 
Distrito Federal, se colocou contrário a que os Municí-
pios possam estabelecer a fiscalização e estabelecer 
as multas. Mas Brasília não tem Municípios. V. Exª tem 
de entender que o Brasil é uma República Federativa. 
Nós temos de ver o que os Municípios podem fazer e 
o que os Estados não devem fazer; o que os Estados 
devem fazer, a União não deve fazer. 

Então, como bem o disse a Senadora Kátia Abreu, 
nós temos de ter o pacto federativo. Então, a União tem 
as suas prerrogativas, os Estados e os Municípios. E 
aqui está bem definido no projeto do Deputado Sarney 
Filho. O Ibama não pode ter atribuições de estabelecer 
multa e nem licença para licenciar uma padaria lá no 
Município do interior do meu Estado, Estado do Pará. 
Lá tem que ser o Município mesmo... Lá em Rondônia, 
do Senador Valdir Raupp... Não há como? Na Amazô-
nia, do Senador Alfredo Nascimento... Não há como? 
V. Exª representa o Distrito Federal e pega um carro e 
em meia hora cobre o Distrito Federal. É diferente de 
onde a gente vive. É diferente... 

Então, Senador Moka, nós vamos votar sim. Nós 
vamos aprovar o PLC 01, de 2010; nós vamos tirar es-
sas prerrogativas – que eu diria – ditatoriais do Ibama. 
Nós vamos acabar com essas prerrogativas do Ibama. 
O Ibama quer parar o Brasil! Não vai parar, não! Não 
vai parar, não! Senador Rollemberg, não vai parar... 

Então, eu quero pedir... O Senador Gim é a favor... 
Eu concordo com V. Exª, vai votar “sim”. Eu estou vendo 
que este projeto vai ter o voto favorável da base do Go-
verno e da oposição. O PSDB recomenda o voto “sim” ao 
PLC 01, de 2010. Era o que eu tinha a dizer, Senadora.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Flexa Ribeiro. 

Com a palavra Senador Valadares, último inscrito, 
antes que possamos saber como foi a votação.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Senadora 
Marta, o PTB orienta o voto “sim”.

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

Senador Valadares, o senhor está com a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE) – Realmente, me preocupei com o pro-
nunciamento do Senador Rodrigo Rollemberg, que é 
o Presidente da Comissão do Meio Ambiente do Se-
nado Federal. 

O PSB não pode, de maneira nenhuma, tomar 
uma posição que venha contrariar o Presidente da 
Comissão do Meio Ambiente, que, por coincidência, 
é integrante do nosso Partido. 

Por isso, vou acompanhar a ponderação do Se-
nador Rodrigo Rollemberg.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Terminou, Senador Valadares? (Pausa.)

Está encerrada a votação. 
Tem mais algum Senador, em plenário, que não 

votou? (Pausa.)
Vamos proceder à apuração. 

(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Votaram SIM 49 Senadores; NÃO, 7; Abstenção, 1. 

Total: 57 votantes.
O projeto está aprovado.
Agora, vamos fazer a votação em globo das emen-

das que acabaram de ser lidas pelo Senador Romero 
Jucá. Todas têm parecer favorável.

As Senadoras e os Senadores – por favor, pre-
pare o painel – já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é importante dizer 
que vamos ter agora a votação das emendas de re-
dação. Então, é importante repetir a votação para que 
efetivamente o projeto tenha sua votação concluída. 

Portanto, solicito... O painel já está sendo... A li-
derança do Governo encaminha o voto “sim”. Vamos 
votar em globo as duas emendas de redação, que têm 
parecer favorável. O Governo encaminha o voto “sim”.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB vota “sim”.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os líderes estão encaminhando os mesmos 
votos anteriores. Pediria a...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O DEM vota “sim”, Srª Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O painel está...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
minoria vota “sim”, Srª Presidenta. 

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – O PTB no-
vamente orienta o voto “sim”... 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os Senadores já podem votar.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – ...agrade-
cendo a todos na votação passada, porque foi uma vo-
tação muito importante para o Brasil. Realmente esse 
plenário do Senado correspondeu à altura. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senadora Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP 
vota “sim”, Senadora.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Randolfe, como vota o PSOL?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Srª Presidente, o PSOL vota “sim” por achar a emenda 
meritória. Altera o mérito do projeto. Concordamos com 
a emenda feita pelo Senador Romero Jucá, embora a 
gente insista que não se trata de emenda de redação, 
mas, na verdade, compreendemos que altera o mérito. 

Por achar que a emenda, por alterar o mérito – 
serei redundante –, tem todos os méritos possíveis 
e melhora o projeto, é por isso que votamos contra 
o projeto, mas em relação à emenda votamos “sim”.

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

Senador Paulo Davim, o PV mantém o voto an-
terior ou também muda como o PSOL?

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Man-
tém o voto anterior.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Demóstenes.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O DEM vota Sim, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O DEM vota “sim”. Já foram feitos todos os 
encaminhamentos?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
A Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, Srª 
Presidente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Como tive a oportunidade de registrar que 
a emenda do Senador Romero Jucá melhora muito 
a qualidade do projeto que vem da Câmara, embora 
também concordando com o Senador Randolfe, de que 
não seria uma emenda de redação, mas, como isso já 
foi decidido pela Comissão de Constituição e Justiça, 
votamos “sim” à emenda.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – As Srªs e os Srs. Senadores que se encontram 
nos Gabinetes, favor votem, porque precisaremos de 
pelo menos 45 votos para abrir o painel.

Peço aos Senadores que se encontram em ple-
nário que votem. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Srª Presidenta, pela ordem. Eu queria pedir a V. Exª...

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

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Srª Presidenta, eu queria pedir a V. Exª que regis-
trasse o meu voto “sim” na votação anterior.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está registrado, Senador Crivella...

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Senador Marcelo Crivella vota “sim” na votação 
anterior e, nesta votação, que ainda está em curso...

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Vou votar agora.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vou encerrar a votação.

Há algum Senador ou Senadora em plenário que 
ainda não votou? (Pausa.) 

Senador Anibal, V. Exª já votou?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Srª Presidente, enquanto os Senadores votam, eu 
gostaria de registrar que, em acordo de liderança, nós 
combinamos que votaremos a Comissão da Verdade 
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e também votaremos autoridades, inclusive os dois 
indicados da Anatel. 

Portanto, é apenas essa pauta que foi combinada 
com as lideranças partidárias. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Eu não entendi. Nós vamos votar a Comissão 
da Verdade? Não.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Vo-
taremos a Comissão da Verdade, próximo item, e, pos-
teriormente, votaremos os dois indicados da Anatel e 
alguns Embaixadores, cujas indicações estão na Mesa.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – E tem os requerimentos também. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Srª Presidente, também há um acordo de pro-
cedimentos quanto ao item seguinte. Uma vez que há 
consenso da Casa, nós usaremos da palavra, após o 

Relator, apenas para encaminhar, suprimindo a dis-
cussão. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Se não houver objeção, eu acho ótimo. Há 
objeção do Plenário?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Não, há um acordo de lideranças. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Há um acordo. Está ótimo. Será feito assim.

Encerrada a votação... Mas quem está aí que 
ainda não votou? Por favor. Tem mais algum Senador 
ou Senadora no plenário que não votou?

O Senador Eduardo Suplicy votou? Votou. 
Tem mais algum? Posso encerrar a votação?
Encerrada a votação.
Vamos agora à apuração. 

(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Votaram 53 SIM; e NÃO, 2; Abstenção,1. 

Total: 56.
As emendas estão aprovadas. 

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 1.189, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara n° 1, de 2010 – Complementar (n° 
12, de 2003, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n° 1, de 2010 – Comple-
mentar (n° 12, de 2003, na Casa de origem), 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 Dis-
trito Federal e os Municípios, nas ações administrati-
vas decorrentes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, 
à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição 
em qualquer de suas formas e à preservação das flo-
restas, da fauna e da flora e altera a Lei n° 6.938, de 
31 de agosto de 1981, consolidando as emendas de 
redação aprovadas pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão,

ANEXO AO PARECER N° 1.189, DE 2011

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara n° 1, de 2010 – Complementar (n° 
12, de 2003, na Casa de origem).

Fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do 

art. 23 da Constituição Federal, para a coo-
peração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios nas ações adminis-
trativas decorrentes do exercício da com-
petência comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do 
meio ambiente, ao combate à poluição em 
qualquer de suas formas e à preservação 
das florestas, da fauna e da flora; e altera a 
Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1° Esta Lei Complementar fixa normas, nos 
termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo 
único do art. 23 da Constituição Federal, para a coo-
peração entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios nas ações administrativas decorrentes 
do exercício da competência comum relativas à pro-
teção das paisagens naturais notáveis, à proteção do 
meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer 
de suas formas e à preservação das florestas, da fau-
na e da flora.

Art. 2° Para os fins desta Lei Complementar, 
consideram-se:

I – licenciamento ambiental: o procedimento adminis-
trativo destinado a licenciar atividades ou empre-
endimentos utilizadores de recursos ambientais, 
efetiva ou potencialmente poluidores ou capa-
zes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental;

II – atuação supletiva: ação do ente da Federação que 
se substitui ao ente federativo originariamente 
detentor das atribuições, nas hipóteses definidas 
nesta Lei Complementar;

III – atuação subsidiária: ação do ente da Federação 
que visa a auxiliar no desempenho das atribui-
ções decorrentes das competências comuns, 
quando solicitado pelo ente federativo originaria-
mente detentor das atribuições definidas nesta 
Lei Complementar.

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, no exercício da competência comum a que se 
refere esta Lei Complementar:

I – proteger, defender e conservar o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, promovendo gestão 
descentralizada, democrática e eficiente;

II – garantir o equilíbrio do desenvolvimento socio-
econômico com a proteção do meio ambiente, 
observando a dignidade da pessoa humana, a 
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erradicação da pobreza e a redução das desi-
gualdades sociais e regionais;

III – harmonizar as políticas e ações administrativas 
para evitar a sobreposição de atuação entre os 
entes federativos, de forma a evitar conflitos de 
atribuições e garantir uma atuação administra-
tiva eficiente;

IV – garantir a uniformidade da política ambiental 
para todo o País, respeitadas as peculiaridades 
regionais e locais.

CAPÍTULO II 
Dos Instrumentos de Cooperação

Art. 4° Os entes federativos podem valer-se, en-
tre outros, dos seguintes instrumentos de cooperação 
institucional:

I – consórcios públicos, nos termos da legislação em 
vigor;

II – convênios, acordos de cooperação técnica e outros 
instrumentos similares com órgãos e entidades 
do Poder Público, respeitado o art. 241 da Cons-
tituição Federal;

III – Comissão Tripartite Nacional, Comissões Tripar-
tites Estaduais e Comissão Bipartite do Distrito 
Federal;

IV – fundos públicos e privados e outros instrumentos 
econômicos;

V – delegação de atribuições de um ente federativo a 
outro, respeitados os requisitos previstos nesta 
Lei Complementar;

VI – delegação da execução de ações administrati-
vas de um ente federativo a outro, respeitados 
os requisitos previstos nesta Lei Complementar.

§ 1° Os instrumentos mencionados no inciso II do 
caput podem ser firmados com prazo indeterminado.

§ 2° A Comissão Tripartite Nacional será forma-
da, paritariamente, por representantes dos Poderes 
Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, com o objetivo de fomentar a ges-
tão ambiental compartilhada e descentralizada entre 
os entes federativos.

§ 3° As Comissões Tripartites Estaduais serão for-
madas, paritariamente, por representantes dos Poderes 
Executivos da União, dos Estados e dos Municípios, 
com o objetivo de fomentar a gestão ambiental com-
partilhada e descentralizada entre os entes federativos.

§ 4° A Comissão Bipartite do Distrito Federal será 
formada, paritariamente, por representantes dos Po-
deres Executivos da União e do Distrito Federal, com 
o objetivo de fomentar a gestão ambiental comparti-
lhada e descentralizada entre esses entes federativos.

§ 5° As Comissões Tripartires e a Comissão Bi-
partite do Distrito Federal terão sua organização e 
funcionamento regidos pelos respectivos regimentos 
internos.

Art. 5° O ente federativo poderá delegar, mediante 
convênio, a execução de ações administrativas a ele 
atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente 
destinatário da delegação disponha de órgão ambien-
tal capacitado a executar as ações administrativas a 
serem delegadas e de conselho de meio ambiente.

Parágrafo único. Considera-se órgão ambiental 
capacitado, para os efeitos do disposto no caput, aquele 
que possui técnicos próprios ou em consórcio, devida-
mente habilitados e em número compatível com a de-
manda das ações administrativas a serem delegadas.

CAPÍTULO III 
Das Ações de Cooperação

Art. 6° As ações de cooperação entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deve-
rão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos 
previstos no art. 3° e a garantir o desenvolvimento sus-
tentável, harmonizando e integrando todas as políticas 
governamentais.

Art. 7° São ações administrativas da União:

I – formular, executar e fazer cumprir, em âmbito na-
cional, a Política Nacional do Meio Ambiente;

II – exercer a gestão dos recursos ambientais no âm-
bito de suas atribuições;

III – promover ações relacionadas à Política Nacio-
nal do Meio Ambiente nos âmbitos nacional e 
internacional;

IV – promover a integração de programas e ações de 
órgãos e entidades da administração pública da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, relacionados à proteção e à gestão 
ambiental;

V – articular a cooperação técnica, científica e fi-
nanceira, em apoio à Política Nacional do Meio 
Ambiente;

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pes-
quisas direcionados à proteção e à gestão am-
biental, divulgando os resultados obtidos;

VII – promover a articulação da Política Nacional do 
Meio Ambiente com as de Recursos Hídricos, 
Desenvolvimento Regional, Ordenamento Ter-
ritorial e outras;

VIII – organizar e manter, com a colaboração dos ór-
gãos e entidades da administração pública dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
o Sistema Nacional de Informação sobre Meio 
Ambiente (SINIMA);
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IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito na-
cional e regional;

X – definir espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos;

XI – promover e orientar a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a proteção do meio ambiente;

XII – controlar a produção, a comercialização e o em-
prego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida 
e o meio ambiente, na forma da lei;

XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades e 
empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou 
autorizar, ambientalmente, for cometida à União;

XIV – promover o licenciamento ambiental de empre-
endimentos e atividades:

a) localizados ou desenvolvidos conjun-
tamente no Brasil e em país limítrofe;

b) localizados ou desenvolvidos no mar 
territorial, na plataforma continental ou na zona 
econômica exclusiva;

c) localizados ou desenvolvidos em ter-
ras indígenas;

d) localizados ou desenvolvidos em uni-
dades de conservação instituídas pela União, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

e) localizados ou desenvolvidos em 2 
(dois) ou mais Estados;

f) de caráter militar, excetuando-se do li-
cenciamento ambiental, nos termos de ato do 
Poder Executivo, aqueles previstos no prepa-
ro e emprego das Forças Armadas, conforme 
disposto na Lei Complementar n° 97, de 9 de 
junho de 1999;

g) destinados a pesquisar, lavrar, produ-
zir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor 
material radioativo, em qualquer estágio, ou 
que utilizem energia nuclear em qualquer de 
suas formas e aplicações, mediante parecer 
da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN); ou

h) que atendam tipologia estabelecida por 
ato do Poder Executivo, a partir de proposição 
da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a 
participação de um membro do Conselho Na-
cional do Meio Ambiente (CONAMA), e consi-
derados os critérios de porte, potencial poluidor 
e natureza da atividade ou empreendimento;

XV – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, 
de florestas e formações sucessoras em:

a) florestas públicas federais, terras de-
volutas federais ou unidades de conservação 
instituídas pela União, exceto em APAs; e

b) atividades ou empreendimentos li-
cenciados ou autorizados, ambientalmente, 
pela União;

XVI – elaborar a relação de espécies da fauna e da 
flora ameaçadas de extinção e de espécies sobre-
-explotadas no território nacional, mediante lau-
dos e estudos técnico-científicos, fomentando as 
atividades que conservem essas espécies in situ;

XVII – controlar a introdução no País de espécies 
exóticas potencialmente invasoras que possam 
ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies 
nativas;

XVIII – aprovar a liberação de exemplares de espé-
cie exótica da fauna e da flora em ecossistemas 
naturais frágeis ou protegidos;

XIX – controlar a exportação de componentes da bio-
diversidade brasileira na forma de espécimes 
silvestres da flora, micro-organismos e da fauna, 
partes ou produtos deles derivados;

XX – controlar a apanha de espécimes da fauna sil-
vestre, ovos e larvas;

XXI – proteger a fauna migratória e as espécies inse-
ridas na relação prevista no inciso XVI;

XXII – exercer o controle ambiental da pesca em âm-
bito nacional ou regional;

XXIII – gerir o patrimônio genético e o acesso ao co-
nhecimento tradicional associado, respeitadas 
as atribuições setoriais;

XXIV – exercer o controle ambiental sobre o transporte 
marítimo de produtos perigosos; e

XXV – exercer o controle ambiental sobre o transpor-
te interestadual, fluvial ou terrestre, de produtos 
perigosos.

Parágrafo único. O licenciamento dos empreen-
dimentos cuja localização compreenda concomitante-
mente áreas das faixas terrestre e marítima da zona 
costeira será de atribuição da União exclusivamente 
nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato 
do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão 
Tripartite Nacional, assegurada a participação de um 
membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CO-
NAMA) e considerados os critérios de porte, potencial 
poluidor e natureza da atividade ou empreendimento.

Art. 8º São ações administrativas dos Estados:

I – executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente e demais políti-
cas nacionais relacionadas à proteção ambiental;

II – exercer a gestão dos recursos ambientais no âm-
bito de suas atribuições;
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III – formular, executar e fazer cumprir, em âmbito 
estadual, a Política Estadual de Meio Ambiente;

IV – promover, no âmbito estadual, a integração de 
programas e ações de órgãos e entidades da 
administração pública da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, relacionados 
à proteção e à gestão ambiental;

V – articular a cooperação técnica, científica e finan-
ceira, em apoio às Políticas Nacional e Estadual 
de Meio Ambiente;

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pes-
quisas direcionados à proteção e à gestão am-
biental, divulgando os resultados obtidos;

VII – organizar e manter, com a colaboração dos órgãos 
municipais competentes, o Sistema Estadual de 
Informações sobre Meio Ambiente;

VIII – prestar informações à União para a formação e 
atualização do Sinima;

IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito es-
tadual, em conformidade com os zoneamentos 
de âmbito nacional e regional;

X – definir espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos;

XI – promover e orientar a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a proteção do meio ambiente;

XII – controlar a produção, a comercialização e o em-
prego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida 
e o meio ambiente, na forma da lei;

XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades e 
empreendimentos cuja atribuição para licenciar 
ou autorizar, ambientalmente, for cometida aos 
Estados;

XIV – promover o licenciamento ambiental de ativida-
des ou empreendimentos utilizadores de recursos 
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores 
ou capazes, sob qualquer forma, de causar de-
gradação ambiental, ressalvado o disposto nos 
arts. 7° e 9º;

XV – promover o licenciamento ambiental de ativida-
des ou empreendimentos localizados ou desen-
volvidos em unidades de conservação instituídas 
pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Am-
biental (APAs);

XVI – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, 
de florestas e formações sucessoras em:

a) florestas públicas estaduais ou uni-
dades de conservação do Estado, exceto em 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

b) imóveis rurais, observadas as atribui-
ções previstas no inciso XV do art. 7º; e

c) atividades ou empreendimentos li-
cenciados ou autorizados, ambientalmente, 
pelo Estado;

XVII – elaborar a relação de espécies da fauna e da 
flora ameaçadas de extinção no respectivo territó-
rio, mediante laudos e estudos técnico-científicos, 
fomentando as atividades que conservem essas 
espécies in situ;

XVIII – controlar a apanha de espécimes da fauna sil-
vestre, ovos e larvas destinadas à implantação 
de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado 
o disposto no inciso XX do art. 7º;

XIX – aprovar o funcionamento de criadouros da fau-
na silvestre;

XX – exercer o controle ambiental da pesca em âm-
bito estadual; e

XXI – exercer o controle ambiental do transporte fluvial 
e terrestre de produtos perigosos, ressalvado o 
disposto no inciso XXV do art. 7°.

Art. 9º São ações administrativas dos Municípios:

I – executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as 
Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente 
e demais políticas nacionais e estaduais relacio-
nadas à proteção do meio ambiente;

II – exercer a gestão dos recursos ambientais no âm-
bito de suas atribuições;

III – formular, executar e fazer cumprir a Política Mu-
nicipal de Meio Ambiente;

IV – promover, no Município, a integração de programas 
e ações de órgãos e entidades da administração 
pública federal, estadual e municipal, relaciona-
dos à proteção e à gestão ambiental;

V – articular a cooperação técnica, científica e finan-
ceira, em apoio às Políticas Nacional, Estadual 
e Municipal de Meio Ambiente;

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pes-
quisas direcionados à proteção e à gestão am-
biental, divulgando os resultados obtidos;

VII – organizar e manter o Sistema Municipal de In-
formações sobre Meio Ambiente;

VIII – prestar informações aos Estados e à União para 
a formação e atualização dos Sistemas Estadual 
e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;

IX – elaborar o Plano Diretor, observando os zonea-
mentos ambientais;

X – definir espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos;

XI – promover e orientar a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino e conscientização pú-
blica para a proteção do meio ambiente;

XII – controlar a produção, a comercialização e o em-
prego de técnicas, métodos e substâncias que 
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comportem risco para a vida, a qualidade de vida 
e o meio ambiente, na forma da lei;

XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades e 
empreendimentos cuja atribuição para licenciar 
ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao 
Município;

XIV – observadas as atribuições dos demais entes 
federativos previstas nesta Lei Complementar, 
promover o licenciamento ambiental das ativi-
dades ou empreendimentos:

a) que causem ou possam causar im-
pacto ambiental de âmbito local, conforme ti-
pologia definida pelos respectivos Conselhos 
Estaduais de Meio Ambiente, considerados os 
critérios de porte, potencial poluidor e natureza 
da atividade; ou

b) localizados em unidades de conser-
vação instituídas pelo Município, exceto em 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

XV – observadas as atribuições dos demais entes 
federativos previstas nesta Lei Complementar, 
aprovar:

a) a supressão e o manejo de vegeta-
ção, de florestas e formações sucessoras em 
florestas públicas municipais e unidades de 
conservação instituídas pelo Município, exce-
to em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e

b) a supressão e o manejo de vegeta-
ção, de florestas e formações sucessoras em 
empreendimentos licenciados ou autorizados, 
ambientalmente, pelo Município.

Art. 10. São ações administrativas do Distrito Fe-
deral as previstas nos arts. 8° e 9°.

Art. 11. A lei poderá estabelecer regas próprias 
para atribuições relativas à autorização de manejo e 
supressão de vegetação, considerada a sua caracte-
rização como vegetação primária ou secundária em 
diferentes estágios de regeneração, assim como a 
existência de espécies da flora ou da fauna ameaça-
das de extinção.

Art. 12. Para fins de licenciamento ambiental de 
atividades ou empreendimentos utilizadores de recur-
sos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores 
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, e para autorização de supressão e manejo 
de vegetação, o critério do ente federativo instituidor da 
unidade de conservação não será aplicado às Áreas 
de Proteção Ambiental (APAs).

Parágrafo único. A definição do ente federativo 
responsável pelo licenciamento e autorização a que se 
refere o caput, no caso das APAs, seguira os critérios 
previstos nas alíneas a, b, e, f e h do inciso XIV do 

art. 7°, no inciso XIV do art. 8° e na alínea a do inciso 
XIV do art. 9°.

Art. 13. Os empreendimentos e atividades são 
licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um 
único ente federativo, em conformidade com as atri-
buições estabelecidas nos termos desta Lei Com-
plementar.

§ 1° Os demais entes federativos interessados 
podem manifestar-se ao órgão responsável pela li-
cença ou autorização, de maneira não vinculante, 
respeitados os prazos e procedimentos do licencia-
mento ambiental.

§ 2° A supressão de vegetação decorrente de 
licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente fe-
derativo licenciador.

§ 3° Os valores alusivos às taxas de licenciamento 
ambiental e outros serviços afins devem guardar relação 
de proporcionalidade com o custo e a complexidade 
do serviço prestado pelo ente federativo.

Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar 
os prazos estabelecidos para tramitação dos proces-
sos de licenciamento.

§ 1° As exigências de complementação oriundas 
da análise do empreendimento ou atividade devem 
ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma 
única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas de-
correntes de fatos novos.

§ 2° As exigências de complementação de in-
formações, documentos ou estudos feitas pela autori-
dade licenciadora suspendem o prazo de aprovação, 
que continua a fluir após o seu atendimento integral 
pelo empreendedor.

§ 3° O decurso dos prazos de licenciamento, sem 
a emissão da licença ambiental, não implica emissão 
tácita nem autoriza a prática de ato que dela depen-
da ou decorra, mas instaura a competência supletiva 
referida no art. 15.

§ 4° A renovação de licenças ambientais deve 
ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento 
e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, 
fixado na respectiva licença, ficando este automati-
camente prorrogado até a manifestação definitiva do 
órgão ambiental competente.

Art. 15. Os entes federativos devem atuar em 
caráter supletivo nas ações administrativas de licen-
ciamento e na autorização ambiental, nas seguintes 
hipóteses:

I – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conse-
lho de meio ambiente no Estado ou no Distrito 
Federal, a União deve desempenhar as ações 
administrativas estaduais ou distritais até a sua 
criação;
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II – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho 
de meio ambiente no Município, o Estado deve 
desempenhar as ações administrativas munici-
pais até a sua criação; e

III – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conse-
lho de meio ambiente no Estado e no Município, 
a União deve desempenhar as ações adminis-
trativas até a sua criação em um daqueles entes 
federativos.

Art. 16. A ação administrativa subsidiária dos 
entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico, 
científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de 
outras formas de cooperação.

Parágrafo único. A ação subsidiária deve ser soli-
citada pelo ente originariamente detentor da atribuição 
nos termos desta Lei Complementar.

Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo li-
cenciamento ou autorização, conforme o caso, de um 
empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração 
ambiental e instaurar processo administrativo para a 
apuração de infrações à legislação ambiental cometi-
das pelo empreendimento ou atividade licenciada ou 
autorizada.

§ 1° Qualquer pessoa legalmente identificada, ao 
constatar infração ambiental decorrente de empreen-
dimento ou atividade utilizadores de recursos ambien-
tais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir 
representação ao órgão a que se refere o caput, para 
efeito do exercício de seu poder de polícia.

§ 2° Nos casos de iminência ou ocorrência de 
degradação da qualidade ambiental, o ente federati-
vo que tiver conhecimento do fato deverá determinar 
medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, co-
municando imediatamente ao órgão competente para 
as providencias cabíveis.

§ 3° O disposto no caput deste artigo não im-
pede o exercício pelos entes federativos da atribuição 
comum de fiscalização da conformidade de empre-
endimentos e atividades efetivas ou potencialmente 
poluidores ou utilizadores de recursos naturais com 
a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto 
de infração ambiental lavrado por órgão que detenha 
a atribuição de licenciamento ou autorização a que se 
refere o caput.

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 18. Esta Lei Complementar aplica-se apenas 
aos processos de licenciamento e autorização ambien-
tal iniciados a partir de sua vigência.

§ 1° Na hipótese de que trata a alínea h do inci-
so XIV do art. 7°, a aplicação desta Lei Complementar 

dar-se-á a partir da entrada em vigor do ato previsto 
no referido dispositivo.

§ 2° Na hipótese de que trata a alínea a do inci-
so XIV do art. 9°, a aplicação desta Lei Complementar 
dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo 
Conselho Estadual.

§ 3° Enquanto não forem estabelecidas as ti-
pologias de que tratam os §§ 1° e 2° deste artigo, os 
processos de licenciamento e autorização ambiental 
serão conduzidos conforme a legislação em vigor.

Art. 19. O manejo e a supressão de vegeta-
ção em situações ou áreas não previstas nesta Lei 
Complementar dar-se-ão nos termos da legislação 
em vigor.

Art. 20. O art. 10 da Lei n° 6.938, de 31 de agos-
to de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. A construção, instalação, am-
pliação e funcionamento de estabelecimentos 
e atividades utilizadores de recursos ambien-
tais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, de causar de-
gradação ambiental dependerão de prévio li-
cenciamento ambiental.

§ 1° Os pedidos de licenciamento, sua 
renovação e a respectiva concessão serão pu-
blicados no jornal oficial, bem como em perió-
dico regional ou local de grande circulação, ou 
em meio eletrônico de comunicação mantido 
pelo órgão ambiental competente.

§ 2° (Revogado).
§ 3° (Revogado).
§ 4° (Revogado).” (NR)

Art. 21. Revogam-se os §§ 2°, 3° e 4° do art. 10 
e o § 1° do art. 11 da Lei n° 6.338, de 31 de agosto 
de 1981.

Art. 22. Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Passo agora à discussão da redação final. 
(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação fi-
nal, está encerrada a discussão.

Em votação. 
A matéria vai à sanção. 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Fora do microfone.) – Na votação, registro meu voto 
contrário à redação final.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Registrando o voto contrário do Senador Randolfe. 

A matéria vai à sanção presidencial.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Item 2, da pauta:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 1.313, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2011 
(nº 7.376/2010, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Presidência da República, que cria a 
Comissão Nacional da Verdade no âmbito da 
Casa Civil da Presidência da República.

Há sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

Relator Senador Aloysio Nunes Ferreira, favorá-
vel, com a Emenda nº 1 – CCJ, de Redação, que será 
publicado na forma regimental.

Cópias do referido parecer estão disponível nas 
bancadas.

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 1.190, DE 2011

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n° 88, de 2011 (nº 7.376, de 2010, 
na origem), da Presidência da República, 
que cria a Comissão Nacional da Verdade 
no âmbito da Casa Civil da Presidência da 
República.

Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão, o Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) nº 88, de 2011 (nº 7.376, de 2010, 
na origem), de autoria do Poder Executivo, que cria 
a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa 
Civil da Presidência da República.

O projeto visa a criar a Comissão Nacional da 
Verdade com a finalidade de examinar e esclarecer as 
graves violações de direitos humanos cometidas entre 
18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988 e, 
desse modo, efetivar o direito à memória e à verdade 
histórica e promover a reconciliação nacional.

Precisamente, promoverá o esclarecimento dos 
casos de torturas, mortes, desaparecimentos força-
dos, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que 
ocorridos no exterior; identificará e tornará público as 
estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias 
relacionadas à prática das violações de direitos huma-
nos objeto de sua análise; encaminhará aos órgãos 
públicos competentes dados para auxiliar na identifi-
cação de restos mortais de desaparecidos; colabora-

rá com instâncias do Poder Público para apuração de 
violação de direitos humanos e recomendará medidas 
e políticas públicas para preveni-las, assegurar sua não 
repetição e promover a reconciliação nacional; avan-
çará na reconstrução da história dos casos de graves 
violações de direitos humanos e assistirá às vítimas 
correspondentes.

Contudo, as atividades da Comissão não terão 
caráter jurisdicional ou persecutório.

Essa Comissão será composta por sete membros, 
de nacionalidade brasileira, designados pelo Presidente 
da República, com base em critérios como o da plu-
ralidade, reconhecimento de idoneidade e de conduta 
ética e por defesa da democracia, da institucionalida-
de constitucional e dos direitos humanos. Não pode-
rão compor a Comissão aqueles que exerçam cargos 
executivos em agremiações partidárias, com exceção 
daqueles de natureza honorária; que não tenham con-
dições de nela atuar com imparcialidade; ou que es-
tejam em exercício de cargo em comissão ou função 
de confiança em quaisquer esferas do Poder Público.

Contará, até o final de seus trabalhos, com es-
trutura de cargos em comissão de Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores, que incluirá um DAS-5, 
dez DAS-4 e três DAS-3. Ademais, a Casa Civil da 
Presidência da República dará o suporte técnico, ad-
ministrativo e financeiro necessário ao desenvolvimento 
de suas atividades.

Para execução de suas tarefas, disporá de vários 
mecanismos, como receber testemunhos e dados, re-
quisitar informações e documentos em qualquer grau 
de sigilo, convocar pessoas, realizar perícias e diligên-
cias, promover audiências públicas, requisitar proteção 
a pessoas que estejam colaborando com seus traba-
lhos, firmar parcerias e requerer auxílio de entidades 
e órgãos públicos.

A Comissão terá o prazo de até dois anos, a 
contar da data de sua instalação, para a conclusão 
de seus trabalhos, que importará na apresentação de 
relatório com atividades realizadas, fatos examinados, 
conclusões e recomendações. O acervo documental 
e de multimídia gerado deverá ser encaminhado para 
o Arquivo Nacional, integrando o Projeto Memórias 
Reveladas.

A proposição foi aprovada na Câmara dos Depu-
tados e vem ao exame do Senado Federal.

II – Análise

Do ponto de vista da constitucionalidade formal, 
não há reparos a fazer, tendo em vista que a matéria 
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é propriamente disciplinada em lei ordinária (CF, art. 
48, X), de iniciativa privativa da Presidência da Repú-
blica (CF, art. 61, § 1º, II, a), não havendo, também, 
qualquer problema no que diz respeito à constitucio-
nalidade material e à juridicidade.

Em verdade, a proposta em análise reforça e 
assenta normas constitucionais estruturantes, como 
a dignidade humana, que é um dos fundamentos do 
Estado Democrático de Direito (art. 1°, III); a constru-
ção de uma sociedade livre, justa e solidária – objetivo 
fundamental da República Federativa do Brasil (art. 
3°, I); e a prevalência dos direitas humanos (art. 4°, 
II) princípio que rege nossas relações internacionais.

O próprio lapso temporal fixado para o trabalho 
da Comissão, de 18 de setembro de 1946 a 5 de ou-
tubro de 1988, funda-se em dispositivo constitucional 
e determina, em certa medida, seu caráter. Trata-se de 
mesmo período previsto no art. 8º do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias (ADCT), que versa 
sobre a condição de anistiado político. Nesse espaço 
histórico, está absorvido o período objeto da Lei da 
Anistia (Lei n° 6.683, de 28 de agosto de 1979) e do 
art. 4° da Emenda Constitucional nº 26, de 27 de no-
vembro de 1985, que é de 1961 a 1979. Igualmente, o 
período da Comissão sobre mortos e desaparecidos, 
inicialmente o mesmo, mas posteriormente estendido 
de 1961 até 1988, será não somente cotejado, mas 
deve ser objeto especial das atividades da Comissão 
da Verdade.

Não resta dúvida de que a autoridade política da 
Comissão da Verdade somente será consolidada se 
mantiver o foco no regime militar. Esse tipo de institui-
ção é criado justamente como elemento de justiça e 
de reconciliação diante de arbitrariedades cometidas 
em período anterior ao da estabilidade democrática, 
seja ele de ditadura, de guerra ou de segregação racial. 
No Brasil, concretamente, as feridas a serem sanadas, 
causadas por graves violações de direitos humanos, 
correspondem a atos cometidos após 1964 e somente 
o enfrentamento claro dessa situação dará à Comissão 
da Verdade a legitimação pretendida.

Quanto ao regime de anistiado político previsto no 
art. 8º do ADCT, possui por função assegurar repara-
ção de caráter econômico àqueles que, em decorrência 
de motivação exclusivamente política, foram atingidos 
por atos de exceção, institucionais ou complementares 
nesse período, além de assegurar-lhes direitos previ-
denciários, posse ou reintegração ao trabalho, rein-
serção a bancos escolares e reconhecimento público.

Regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de no-
vembro de 2002 (convertida da Medida Provisória nº 
65, de 28 de agosto de 2002, mas cuja origem é a Me-
dida Provisória n° 2.251-3, de 24 de agosto de 2001, 
editada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso), 
o regime de anistiado político do art. 8º do ADCT pro-
piciou, a partir dos trabalhos da Comissão de Anistia 
instituída pelo art. 12 dessa Lei, vastas medidas de 
reparação às pessoas atingidas por atos arbitrários 
cometidos antes da promulgação da Constituição Fe-
deral de 1988.

Não coube à Comissão de Anistia, contudo, a 
tarefa específica de examinar e esclarecer as graves 
violações de direitos humanos do período, embora 
por consequência versou e versa sobre muitos des-
ses fatos e nesse sentido faz trabalho de grande rele-
vância. Até dezembro de 2010, a Comissão de Anistia 
realizou 836 sessões de julgamento, tendo apreciado 
59.163 pedidos, sendo cerca de 35% deles (21.138) 
indeferidos e 65% (38.025) aprovados. Ainda restam 
aproximadamente 15 mil pedidos a serem apreciados. 
Importa destacar que o deferimento desses pedidos é 
caracterizado pelo reconhecimento solene das viola-
ções praticadas pelo Estado brasileiro.

Façamos uma digressão para lembrar o caso 
Herzog e a atuação da Justiça Federal para admitir 
a responsabilidade da União por seu assassinato, 
ocorrido em 25 de outubro de 1975. Em 19 de abril 
de 1976, foi ajuizada e distribuída para a 7ª Vara 
Cível Justiça Federal de São Paulo, uma ação de-
claratória pleiteando que fosse reconhecida a res-
ponsabilidade da União pela prisão, tortura e morte 
do jornalista Vladimir Herzog. Prestes a se aposen-
tar, o Juiz Federal João Gomes Martins Filho, após 
instruir o processo, designou data solene para di-
vulgar a sentença: o dia 26 de junho de 1978. Foi 
impedido de proferi-la por liminar obtida pela União 
perante o Tribunal Federal de Recursos, concedi-
da pelo Ministro Jarbas Nobre, quatro dias antes 
da data marcada e teve de se aposentar por limite 
de idade. Foi substituído na Vara pelo Juiz Federal 
Márcio José de Moraes, que, recebendo o processo 
em julho, proclamou sentença em 29 de outubro de 
1978, julgando procedente a ação. Essa decisão, 
somada a outras, como a proferida pelo então Juiz 
Jorge Flaquer Scartezzini no caso Manoel Fiel Filho, 
em 1981, fazem parte dessa longa luta institucional 
por reconhecimento de responsabilidades diante das 
atrocidades cometidas no regime militar.
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Retornando às atividades da Comissão de Anis-
tia, cumpre destacarmos que, desde 2008, ela lançou 
o projeto Caravanas da Anistia, mediante o qual as 
sessões de apreciação de requerimentos de repara-
ção são realizadas em eventos públicos espalhados 
pelo País, próximo das vítimas e familiares afetados. 
Frequentemente realizadas em escolas ou universi-
dades, já ocorreram mais de cinquenta caravanas. 
Outra iniciativa foi a edificação do Memorial da Anis-
tia Política no Brasil, em Belo Horizonte. O espaço é 
consagrado à memória e consciência sobre os atos 
arbitrários, com previsão de inauguração prevista para 
outubro de 2013. Por fim, em 2010 foi implementado o 
projeto “Marcas da Memória”, que incentiva membros 
da sociedade civil a resgatar a memória do período, 
mediante projetos financiados por um fundo público.

Nesse mesmo espírito, muitas ações estaduais 
foram levadas a cabo, com destaque ao Memorial da 
Resistência de São Paulo. Localizada em parte do 
antigo edifício sede do Departamento Estadual de Or-
dem Política e Social do Estado (DEOPS/SP) entre os 
anos 1940 a 1983, essa instituição pretende preser-
var a história de resistência contra repressão política 
mediante várias linhas de ação. Além de reconstruir a 
ambiência de um local outrora dedicado à repressão, 
lá se mantêm programas culturais e educacionais, bem 
como de testemunhos e documentos sobre a temática.

A documentação do DEOPS/SP foi recolhida ao 
Arquivo Público do Estado de São Paulo pelo Decreto 
nº 34.216, de 19 de novembro de 1991. Em princípio, o 
acesso aos documentos ficou restrito a familiares e aos 
próprios indivíduos registrados. Em 1994, estabeleceu-
-se que o uso das informações ficaria sob a responsa-
bilidade dos pesquisadores, por meio da assinatura de 
termo próprio, o que foi normatizado pela Resolução 
nº 38, de 27 de dezembro de 1994, da Secretaria de 
Estado da Cultura. Cabe observar que os Estados de 
São Paulo e Paraná foram pioneiros nessa questão, 
abrindo a documentação à consulta do público em ge-
ral e de maneira irrestrita.

Ao longo de seus 17 anos de abertura, o Arquivo 
Público atendeu mais de 30.000 pessoas interessadas 
neste acervo, bem como a cerca de 5.000 pedidos de 
reprodução de documentos para fins jurídicos.

Outro exemplo que devemos destacar é o estabe-
lecimento pelo Governo Fernando Henrique Cardoso 
da Comissão Especial sobre mortos e desaparecidos 
políticos, esta exclusivamente ligada a certas violações 
graves de direitos humanos.

Criada pela Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 
1995, essa Comissão é uma exitosa experiência de 
reparação aos familiares de mortos e desaparecidos 
políticos durante o período de 1961 a 1988. A Lei que 
a criou reconhecia, em seu anexo, 136 desaparecidos 
políticos, mas foram analisados e julgados outros 339 
casos, totalizando 475 casos. Esses processos reuni-
ram documentos, reportagens, fotos e depoimentos, 
posteriormente encaminhados ao Arquivo Nacional. 
Além disso, foi estruturado grande esforço para loca-
lizar, identificar e restituir os restos mortais dos desa-
parecidos, inclusive com ajuda de material genético 
coletado dos seus familiares.

Em relação à implementação da sentença de 
24 de novembro de 2010, da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, no caso “Gomes Lund e outros 
(‘Guerrilha do Araguaia’)”, no que concerne à localiza-
ção, identificação e restituição dos restos mortais dos 
guerrilheiros aos seus familiares, foi criado em abril de 
2011 o Grupo de Trabalho Araguaia – GTA, coordena-
do pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidên-
cia da República, conjuntamente com o Ministério da 
Justiça e Defesa, com acompanhamento da Comissão 
de Mortos e Desaparecidos, familiares, entres outros.

Portanto, averiguar em dois anos as graves vio-
lações de direitos humanos cometidas em período 
histórico de quarenta e dois anos, com estrutura consi-
derada pequena, pode induzir à conclusão equivocada 
de malogro antecipado da Comissão Nacional da Ver-
dade. Entretanto, somente chegará a essa conclusão 
quem ignorar o emblemático trabalho da Comissão de 
Anistia e da Comissão Especial sobre mortos e desa-
parecidos, sem mencionar outras ações, como o Pro-
jeto Memórias Reveladas, o Memorial da Resistência 
de São Paulo e vitórias judiciais.

A Comissão da Verdade é um passo distinto e 
complementar ao que já foi realizado. Não pode inde-
nizar nem punir, mas deve construir narrativa históri-
ca em torno de graves violações de direitos humanos. 
No período de 42 anos delimitado no art. 8º do ADCT, 
não obstante as perseguições de que foram vítimas os 
comunistas e militantes sindicais, especialmente entre 
1947 e 1956, vigeram entre nós as instituições de um 
Estado Democrático de Direito. Entre o golpe de 1964 
e o início do processo de redemocratização, com a 
revogação do Ato Institucional nº 5 e a Lei da Anistia, 
entretanto, a violência contra oponentes do regime, 
uma vez desencadeada, prosseguiu em escalada até 
adquirir o caráter de política de Estado. Concretamente, 
agentes do Estado, com apoio e conivência de setores 
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políticos e de altas esferas do patronato, é bom que 
se diga, praticaram em larga escala sistematicamente, 
violações de direitos humanos tipificados como crimes 
contra a humanidade no estatuto do Tribunal Penal In-
ternacional: sobre eles, suas circunstâncias, inclusive, 
seus autores, recairá a atenção da Comissão Nacional 
da Verdade,

Em que pese o empenho contínuo da sociedade 
brasileira, por mais de uma década, amparado pela 
legislação de transição, muitas dessas atrocidades 
permanecem envoltas em mistério e as investigações 
empreendidas esbarraram em obstáculos que frus-
traram seu objetivo. Daí a importância da Comissão 
da Verdade e a dimensão do desafio que ela terá pela 
frente: um esforço concentrado, sob a égide da Pre-
sidência da República, para que venha à luz aquilo 
que está encoberto, não somente em relação a cer-
tos casos, mas também ao padrão de violência e ao 
sistema arquitetado à sua volta. Portanto, a Comissão 
assentar-se-á sobre a construção da memória coletiva, 
a garantia de não repetição dos fatos e a consolidação 
de nossa democracia. Nesse ponto, cumpre ressaltar 
que a Comissão Nacional da Verdade atuará de modo 
articulado e integrado com a Comissão de Anistia, o 
que significa o respeito das funções desta na análise 
de requerimentos individuais inerentes ao regime de 
anistiado político.

Fundamentalmente, o labor da Comissão da Ver-
dade projeta-se sobre o futuro e seus resultados não 
findarão após dois anos de atividades. Nesse particu-
lar, o terreno normativo para a construção da memória 
coletiva brasileira, sem dúvida, será consolidado pela 
aprovação do PLC nº 41, de 2010, que regula o aces-
so a informações de interesse público, desenvolvendo 
a cultura de transparência institucional. Destaca-se 
que tanto o PLC nº 41, de 2010, tal qual aprovado na 
Câmara dos Deputados (parágrafo único do art. 21), 
como seu Substitutivo (parágrafo único do art. 18), 
apresentado pelo Senador Fernando Collor perante 
a Comissão de Relações Exteriores desta Casa, res-
salvam que não poderá ser negado acesso a informa-
ções ou documentos que versem sobre condutas que 
impliquem violação de direitos humanos por agentes 
públicos ou a mando de autoridades públicas.

Quanto ao material produzido e recebido pela 
Comissão da Verdade, cumpre separar dois momen-
tos: o da execução dos trabalhos e o do produto final. 
O primeiro momento é regulado, sobretudo, pelos arts. 
4° e 5° do PLC nº 88, de 2011. O § 2° do art. 4° dispõe 
que “os dados, documentos e informações sigilosos 

fornecidos à Comissão Nacional da Verdade não po-
derão ser divulgados ou disponibilizados a terceiros, 
cabendo a seus membros resguardar seu sigilo”. Esse 
dispositivo deve ser lido a partir de seu caput, que 
coordena a “execução dos objetivos” da Comissão, e 
não o resultado parcial ou final. Entretanto, uma vez 
concluído o trabalho da Comissão, o relatório produzi-
do deverá ser objeto de ampla publicidade. O mesmo 
vale para a interpretação do art. 5° do PLC nº 88, de 
2011, que determina o caráter público das atividades 
da Comissão da Verdade, excetuados os casos em que, 
a seu critério, “a manutenção de sigilo seja relevante 
para o alcance de seus objetivos ou para resguardar 
a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem de 
pessoas”. Nesse último artigo, o PLC no 88, de 2011, 
além de estabelecer regra de execução de atividades, 
resguarda o direito fundamental estabelecido no art. 
5º, X, da CF.

Distintamente, o segundo momento, que diz res-
peito à conclusão dos trabalhos, é regido pelo art. 11 do 
PLC nº 88, de 2011, cujo parágrafo único é taxativo ao 
dispor que “todo o acervo documental e de multimídia” 
resultante do trabalho da Comissão da Verdade deverá 
ser encaminhado para o Arquivo Nacional e integrar o 
Projeto Memórias Reveladas.

Além disso, perfazendo esses dois momentos, 
os objetivos da Comissão Nacional da Verdade são 
claros na divulgação das informações por ela aces-
sadas e produzidas, quando menciona as funções de 
“esclarecer os fatos e as circunstâncias”, “promover o 
esclarecimento circunstanciado dos casos”, “identificar 
e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições 
e as circunstâncias”, “encaminhar aos órgãos públi-
cos competentes toda e qualquer informação obtida 
que possa auxiliar na localização e identificação de 
corpos e restos mortais de desaparecidos políticos”, 
“colaborar com todas as instâncias do Poder Público 
para apuração de violação de direitos humanos”, “re-
comendar a adoção de medidas e políticas públicas”, 
“promover, com base nos informes obtidos, a recons-
trução da história” e prestar “assistência às vítimas”. 
Não há dúvidas, portanto, sobre o dever da Comissão 
da Verdade de informar, divulgar e não ocultar.

O projeto se afirma, dessa forma, sob nexo bem 
estabelecido, o de continuar o já feito, concentrando-
-se nas graves violações. Não à toa, determina que 
seu trabalho não obsta o da Comissão Especial sobre 
mortos e desaparecidos políticos e o da Comissão de 
Anistia, regulados pelas Leis n° 9.140, de 1995; e n° 
10.559, de 2002. Essa referência está no art. 3º, V, do 
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PLC nº 88, de 2011, que fixa o objetivo de colaborar 
com todas as instâncias do Poder Público para apu-
ração de violações de direitos humanos.

Nesse mesmo dispositivo, também se faz menção 
à observância da Lei de Anistia (n° 6.683, de 1979), 
o que seria despiciendo diante do caráter não jurisdi-
cional e não persecutório da Comissão da Verdade, 
consagrado no art. 4°, § 4º, do projeto em análise. Em 
outros termos, a Comissão da Verdade não tem por 
objetivo substituir a esfera penal, mas cumpre desta-
car que, diante dela, mantém independência. Assim, 
a responsabilidade de analisar a Lei de Anistia ou de 
pedidos não contemplados de indenização é do Poder 
Judiciário, como tem sido feito, inclusive pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), a destacar a decisão sobre a 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 153. Igualmente, posterior a esta decisão 
do STF, a implementação da mencionada sentença da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso 
“Guerrilha do Araguaia”, no tocante a possíveis juízos 
cíveis ou penais, cabe ao próprio Poder Judiciário. O 
§ 297 dessa sentença da Corte Interamericana é lím-
pido nesse sentido:

(...) Tribunal valora a iniciativa de criação 
da Comissão Nacional da Verdade e exorta o 
Estado a implementá-la, em conformidade com 
critérios de independência, idoneidade e trans-
parência na seleção de seus membros, assim 
como a dotá-la de recursos e atribuições que 
lhe possibilitem cumprir eficazmente com seu 
mandato. A Corte julga pertinente, no entanto, 
destacar que as atividades e informações que, 
eventualmente, recolha essa Comissão, não 
substituem a obrigação do Estado de estabe-
lecer a verdade e assegurar a determinação 
judicial de responsabilidades individuais, atra-
vés dos processos judiciais penais.

Entendemos, pois, que a menção à Lei de Anistia 
foi um zelo do proponente a fim de reforçar o caráter 
não jurisdicional e não persecutório da Comissão. Po-
rém, está topograficamente equivocada e a proposição 
merece emenda de redação, para aperfeiçoamento da 
técnica legislativa. Como dito, as referências à obser-
vação geral das Leis nº 6.683, de 1979 (Lei de Anistia); 
nº 9.140, de 1995 (Lei da Comissão Especial sobre 
mortos e desaparecidos); e nº 10.559, de 2002 (Lei da 
Comissão de Anistia) estão no inciso V do art. 3º da 
proposição que dispõe sobre um objetivo da Comissão 
da Verdade, o que é de má técnica legislativa. Cremos 

que essa referência deve estar contextualizada no art. 
6º do PLC nº 88, de 2011, que versa justamente sobre 
a relação da Comissão da Verdade com as Comissões 
Especial sobre mortos e desaparecidos e a de Anis-
tia. Este dispositivo menciona que o trabalho entre as 
comissões será feito de modo articulado e integrado. 
Diferentemente, para manter o espírito da proposição, 
deve ser acrescentada aqui a referência de que a Lei 
de Anistia será observada, suprimindo-se a menção às 
três leis do inciso V do art. 3º do PLC nº 88, de 2011.

Contudo, reiteramos que não pode essa menção 
à Lei da Anistia ser interpretada como um limitador à 
convocação de pessoas ou à realização de perícias e 
diligências. O PLC nº 88, de 2011, é inequívoco quan-
do impõe aos servidores públicos e militares o “dever” 
de colaborar com a Comissão da Verdade. Evidente-
mente, o depoente tem o direito de se manter calado 
a fim de não produzir provas contra si mesmo (art. 5º, 
LXII, da CF, e art. 8º § 2º g da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de 
San José da Costa Rica). 

Convém, ainda, registrar que o estabelecimento 
das Comissões de Verdade tem sido difundido inter-
nacionalmente e assentado em princípios universais e 
regionais emergentes, embora sua instalação concreta 
em mais de trinta países tenha assumido distintos for-
matos. Em comum, são órgãos oficiais, temporários, 
encarregados de examinar abusos de direitos humanos 
ou direito humanitário durante um período de certos 
anos sem possuírem caráter judicial. Buscam garantir 
o direito de um povo de conhecer o sucedido no seu 
passado quanto a crimes atrozes, cometidos de modo 
generalizado ou sistemático. Esse conhecimento é 
considerado uma salvaguarda à não repetição dessas 
violações, um patrimônio para evitar teses negacionis-
tas e um direito das vítimas e suas famílias.

Com base nas experiências de outros países, 
recomenda-se que os membros das comissões de 
verdade não devam ser indicados antes de seu marco 
legal estar aprovado. Idealmente, deveriam ser esco-
lhidas pessoas que gozem de grande respeitabilidade 
e cuja neutralidade diante dos fatos fosse de aceita-
ção geral, além de serem de diversos setores sociais 
e matizes políticas. O PLC n° 88, de 2011, contempla 
tais conselhos e confere à Presidência da República 
a tarefa de escolha dos membros, o que é convenien-
te para a situação brasileira e similar, por exemplo, ao 
método de escolha dos membros da Comissão Espe-
cial sobre mortos e desaparecidos (art. 5° da Lei n° 
9.140, de 1995).
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Evidentemente, essa escolha não é de total ar-
bítrio. De acordo com o caput do art. 2° do PLC n° 88, 
de 2011, ela obrigatoriamente deve ser feita de forma 
plural, dentre brasileiros de reconhecida idoneidade, 
identificados, é preciso ressaltar, com a defesa da de-
mocracia e institucionalidade constitucional, bem como 
com o respeito dos direitos humanos. Ninguém, abso-
lutamente ninguém, deve compor essa Comissão se 
não forem ativamente identificados com esses critérios. 
Quanto ao número de sete membros, assessorados por 
quatorze comissionados, não é de plano insuficiente, 
a considerar o dever de a Casa Civil fornecer supor-
te técnico e administrativo, bem como a possibilidade 
de a Comissão da Verdade promover parcerias com 
órgãos e entidades, públicos ou privados, nacionais 
ou internacionais, e de requerer auxílio de entidades 
e órgãos públicos.

Contudo, a relação dessas comissões com a jus-
tiça penal tem tido tratamento diferenciado nos países 
que as instalaram. Há comissões que serviram de ins-
trumento para garantir hipóteses de anistia, em troca da 
confissão pública (África do Sul – 1995); outras contri-
buíram para a repressão penal (Peru – 2001); há as que 
executaram suas tarefas paralelamente a processos 
civis e penais, inclusive por jurisdição internacionali-
zada (Serra Leoa – 2000); ou as que tinham mandatos 
limitados pela situação política (El Salvador – 1991) 
ou por legislação vigente de anistia (Gana – 2002).

Em consonância com o entendimento acima 
exposto, nesta última circunstância se enquadra o 
contexto brasileiro, já que, ressalvada a implemen-
tação da citada sentença da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, a vigência da Lei da Anistia 
é reconhecida pelo PLC nº 88, de 2011, e por juris-
prudência recente do Supremo Tribunal Federal, no 
já mencionado julgamento da ADPF nº 153. Nesse 
julgado, de 29 de abril de 2010, cumpre destacar o 
voto do relator, Ministro Eros Grau, quando, ao mesmo 
compasso que reconhece a recepção constitucional 
da Lei da Anistia, preceitua:

“§ 59. (...) Impõe-se, sim, o desemba-
raço dos mecanismos que ainda dificultam o 
conhecimento do quanto ocorreu entre nós du-
rante as décadas sombrias que conheci. Que 
se o faça – e se espera que isso logo ocorra 
– quando do julgamento da ADI nº 4.077, na 
qual é questionada a constitucionalidade das 
Leis nºs 8.159/91, e 11.111/05. (...)”

A ADI nº 4.077 questiona justamente a legisla-
ção vigente sobre acesso a informações públicas, o 
que perderá o objeto se aprovado o PLC nº 41, de 
2011, tal qual veio da Câmara dos Deputados. Por-
tanto, a manifestação nesse acórdão foi inequívoca 
no sentido de que o acesso aos documentos públicos 
produzidos na nossa história constitui direito funda-
mental à verdade.

Em síntese, a natureza da Comissão da Verda-
de brasileira, a ser criada por meio da lei que resultar 
da aprovação do PLC em exame, é clara, não pune, 
nem indeniza. Ao Judiciário, poderá requerer acesso 
a informações, dados e documentos públicos ou pri-
vados (art. 4º, § 5º, do PLC nº 88, de 2011), caso a 
via administrativa seja frustrada; com o Arquivo Na-
cional, a Comissão de Anistia e a Comissão Especial 
sobre mortos e desaparecidos políticos, poderá atuar 
de forma articulada e integrada (art. 6º do PLC nº 88, 
de 2011). Adicionalmente quanto às consequências 
penais ou civis de violações graves de direitos huma-
nos cometidas, averiguadas pela Comissão da Verda-
de, por órgão internacional ou por outra fonte, caberá 
sempre ao Poder Judiciário dirimir as controvérsias 
delas provenientes.

Incorre em grave equívoco quem acredita que 
a Comissão da Verdade pronunciará a última palavra 
sobre os fatos averiguados. Seria vã qualquer tenta-
tiva de impor uma espécie de verdade oficial a uma 
sociedade aberta, pluralista, ávida por transparência. 
Ela contribuirá, se for bem-sucedida, para fornecer aos 
cidadãos o máximo de informações para que eles for-
mem seu próprio juízo, a verdade de cada um.

Por outro lado, não se pretende, obviamente, com 
o objetivo de reconciliação nacional, que algozes e 
vítimas lancem-se nos braços uns dos outros em efu-
sões fraternais. A reconciliação de que se cuida, situa-
-se na esfera pública. O que se quer é contribuir para 
a proliferação de anticorpos contra qualquer tentação 
autoritária, venha ela de onde vier. Por isso é que, ade-
mais de “promover o esclarecimento circunstanciado 
de casos de torturas, mortes, desaparecimentos for-
çados e ocultação de cadáveres e sua autoria” (art. 3°, 
I e II, do PLC nº 88, de 2011), a Comissão buscará 
desvendar os mecanismos internos, as engrenagens 
da máquina do terror estatal e suas diversas conexões 
com aparelhos do Estado e instituições da sociedade 
(art. 3°, III, do PLC nº 88, de 2011).

Respondendo a questão “O que é o esclareci-
mento?”, Kant traduz a expressão de Horácio “sapere 
aude”, literalmente “ouse saber”, da seguinte maneira: 
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“Tenha a coragem de te servir de teu próprio enten-
dimento”. Essa seria a divisa para o esclarecimento 
e a superação da minoridade do homem. Para Kant, 
o esclarecimento somente exige a liberdade de fazer 
uso público da razão em todos os domínios. No plano 
político, para o homem que deixa para trás a minori-
dade, o poder não tem, nem deveria ter, segredos. O 
pleno conhecimento dos assuntos do Estado é, assim, 
condição para que o homem investido na cidadania 
plena possa fazer uso público da razão. Como men-
ciona Kant, ainda nesse ensaio: “Uma época não pode 
se aliar e conspirar para tornar a seguinte incapaz de 
estender seus conhecimentos (sobretudo tão urgen-
tes), de libertar-se de seus erros e finalmente fazer 
progredir o esclarecimento”.

Voltemos à proposição que é objeto deste pare-
cer. Com a redemocratização consagrada na Consti-
tuição Federal de 1988, os brasileiros conquistaram 
o direito de pensar por si próprios e dão provas cada 
vez mais robustas de que querem fazê-lo. Cabe, en-
tão, a pergunta: para que serve, no Brasil de hoje, o 
segredo que ainda encobre as circunstâncias em que 
ocorreram as graves violações dos direitos humanos 
praticadas por agentes do Estado contra os oposito-
res da ditadura?

À época em que foram cometidos tais crimes, o 
segredo poderia ser sustentado, como foi, por “razões 
políticas”. A ocultação das ações repressivas seria uma 
tática para enfrentar o segredo do outro, do subversi-
vo, dos conspiradores contra o regime. No âmbito da 
precária legitimidade de então, essa era a ótica pela 
qual os autocratas encaravam todos os movimentos de 
oposição, estivessem eles engajados na luta armada 
ou na trilha da via pacífica. Onde há tirania, há sempre 
um complô. Quando não há, inventa-se um. Do ponto 
de vista do poder obcecado pela sua própria seguran-
ça, travestida de segurança nacional, o opositor e até 
mesmo o descontente eram encarados como inimigos 
e o segredo buscava legitimar-se pela necessidade de 
encobrir seus próprios movimentos, como na guerra, 
aos olhos do inimigo.

Se essa justificativa, mesmo ao tempo em que 
foi alegada, não encontrava respaldo ético além dos 
círculos dos governantes e seus partidários mais extre-
mados, hoje, na plenitude da democracia e na vigência 
das instituições do Estado de direito, não há qualquer 
razão para a sobrevivência da ocultação herdada da 
ditadura. A persistência dos obstáculos ao pleno co-
nhecimento daquilo que se passou nos subterrâneos 

da repressão é um anacronismo, um entulho que deve 
ser removido, uma agressão continuada aos direitos 
dos familiares das vítimas e, mais ainda, ao direito 
de todos os brasileiros de, com base em informações 
isentas e apuradas com a mais absoluta liberdade e 
autonomia, “fazer uso público da razão”. Por isso, a 
tarefa da Comissão da Verdade se inscreve em linha 
de plena continuidade do processo de redemocrati-
zação do Brasil.

É esse conhecimento que nos permitirá olhar para 
o passado recente com serenidade – que não exclui 
reprovação e dor – e seguirmos adiante em atmosfera 
de tolerância propícia à vida democrática, zelando para 
que o indizível nunca mais se repita. Como afirmou 
Louis Joinet, relator das Nações Unidas sobre vários 
assuntos ligados a direitos humanos: “Para virar a pá-
gina, antes é preciso lê-la”.

Portanto, quanto ao mérito, não opomos óbice; 
ao contrário, festejamos seus termos.

III – Voto

Destarte, opinamos pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 88, de 2011, 
com a seguinte emenda de redação:

EMENDA N° 1 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Dê-se ao inciso V do art. 3º e ao art. 6º, ambos 
do PLC nº 88, de 2011, a seguinte redação:

“Art. 3°  ..................................................
 ..............................................................
V – colaborar com todas as instâncias 

do Poder Público para apuração de violação 
de direitos humanos;

 ..............................................................
“Art. 6° Observadas as disposições da 

Lei n° 6.683, de 28 de agosto de 1979, a Co-
missão Nacional da Verdade poderá atuar de 
forma articulada e integrada com os demais 
órgãos públicos, especialmente com o Arquivo 
Nacional, a Comissão de Anistia, criada pela 
Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e 
a Comissão Especial sobre mortos e desapa-
recidos políticos, criada pela Lei nº 9.140, de 
4 de dezembro de 1995.”

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2011. – Se-
nador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, Relator.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo 
Paim, para proferir parecer pela Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa. (Pausa.)

No acordo de Lideranças, há o encaminhamento 
pelo Paim ou não? 

Então, Senador Paim, por favor.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – A discussão, não. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – A discussão é que foi eliminada.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – O Relator fala e, depois, não há discussão, só 
encaminhamento.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Paim, por favor, a tribuna é sua. (Pausa.)

O Senador Aloysio Nunes vai usar da palavra pela 
Comissão de Direitos Humanos e pela CCJ. Depois, 
nós faremos o encaminhamento só. 

Então, V. Exª fará o encaminhamento também 
pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional. São as três Comissões.

Com a palavra o Senador Aloysio Nunes. (Pausa.)
Prorrogo a sessão pelo tempo necessário.

PARECER Nº 1.191, DE 2011 – PLEN

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para proferir parecer. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, Sr. Deputado Edinho Araújo, do PMDB de São 
Paulo, que foi o Relator dessa matéria na Câmara dos 
Deputados e cuja presença muito nos honra, minhas 
senhoras e meus senhores, quero, em primeiro lugar, 
agradecer a designação da Presidência da Casa para 
relatar em plenário o Projeto de Lei nº 88, da Câmara, 
que recebeu parecer de minha autoria na Comissão 
de Constituição e Justiça e que, em razão de um re-
querimento de urgência aprovado no plenário desta 
Casa, vem à deliberação de V. Exªs. 

V. Exª me designou para falar em nome, também, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, assim como no da Comissão de Direitos Huma-
nos, cujo Presidente, o ilustre Senador Paulo Paim, se 
encontra presente.

Procurarei, Srª Presidente, ao longo do parecer, 
apresentar o meu ponto de vista sobre algumas das 
objeções que foram apresentadas ao projeto de lei na 
Comissão de Direitos Humanos e que foram formula-
das, sobretudo, pelos parentes das vítimas da ditadura, 
que, na sua maioria, até hoje, não têm uma resposta 
para a pergunta que lhes angustia e que lhes assom-
bra: o que aconteceu com os meus entes queridos?

Quero dizer a V. Exª que tive a oportunidade de 
me reunir com um grupo desses familiares em São 
Paulo e conversei durante um bom tempo. Foram for-
muladas objeções de natureza jurídica, mas eu creio, 
Srª Presidente, que o que nós temos aí é, sobretudo, 
uma ferida que não vai se fechar nunca. Qualquer que 
seja o resultado da Comissão da Verdade, a ferida não 
se fechará. Mas eu espero que nós possamos, no tra-
balho dessa Comissão, encontrar uma resposta sobre 
mistérios com os quais nós convivemos e que não po-
dem subsistir na plenitude da democracia.

O projeto de lei que cria a Comissão Nacional da 
Verdade é um projeto ousado, um projeto corajoso, que 
cria um instrumento hábil para atingir a sua finalidade.

A finalidade é examinar e esclarecer as graves 
violações de direitos humanos cometidas no período 
referido no art. 8º do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias e, dessa forma, efetivar o direito 
à memória e à verdade histórica e promover a recon-
ciliação nacional.

Essa Comissão tem, diante de si, a tarefa de 
promover o esclarecimento de casos de torturas, de 
assassinatos, de desaparecimentos forçados, de ocul-
tação de cadáveres e não apenas os casos, mas tam-
bém a autoria desses crimes, ainda que tenham sido 
cometidos no exterior.

Além disso, Srª Presidente, a Comissão tem uma 
tarefa mais ampla, que é a de identificar, tornar público 
o funcionamento das estruturas repressivas montadas 
no período da ditadura: como elas funcionavam, onde, 
como elas se conectavam com outras instituições da 
sociedade, como funcionavam os mecanismos íntimos 
dessa máquina de matar que foi montada pelo regime 
autoritário.

Ademais, a Comissão deverá encaminhar as suas 
conclusões a outras instâncias do Poder Público com 
as quais ela deverá colaborar. Eu me refiro especial-
mente ao Ministério Público, à Justiça Federal e, por 
intermédio dela, à Polícia Federal para a apuração que 
ela está chamada a promover.

Contudo, Srª Presidente, é bom que se diga, a 
Comissão não terá caráter jurisdicional nem persecu-
tório. É o que é dito no art. 4º, § 4º do Projeto de Lei.

Penso eu, Srª Presidente, que essa menção não 
é necessária. Essa ressalva é despicienda. Por que 
essa Comissão não poderia ter caráter jurisdicional? 
Órgão jurisdicional é o Poder Judiciário, são os órgãos 
do Poder Judiciário. Ela não poderia julgar, condenar. 
Quem pode fazê-lo é apenas o Poder Judiciário. Não se 
admite, em democracia, tribunal de exceção. Tampouco 
ela terá caráter persecutório, pois cabe ao Ministério 
Público exercer, perante o Poder Judiciário, a pretensão 
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de punir o Estado contra aqueles que tenham violado 
as leis penais. Logo, seria desnecessária essa menção.

Mas a Comissão tem uma tarefa ambiciosa e im-
portante diante de si. Ela deverá ser composta de sete 
membros de nacionalidade brasileira, designados pelo 
Presidente da República. A designação é livre. E aí há 
uma objeção que é preciso refutar. 

Mas a liberdade que tem a Presidente da Repú-
blica de estar balizada no projeto de lei, de tal forma 
que aqui a sua escolha deva necessariamente recair 
sobre pessoas de reconhecida idoneidade, conduta 
ética, um histórico de defesa da democracia, do Es-
tado de Direito, dos direitos humanos, uma comissão 
que haverá de ser plural. Não poderão fazer parte dela 
quem exerça cargo de confiança nem cargo executivo 
em agremiações partidárias. De modo que sejam pes-
soas capazes de exercer essa função com isenção, com 
independência de espírito e compromisso democrático.

E aqui há também outra objeção à qual gostaria 
de me referir. Colegas Senadores, vocalizando opini-
ões ouvidas na sociedade civil, gostariam que cons-
tasse do texto uma vedação à participação de militares 
nessa comissão.

E aí quero dizer, com toda franqueza, que essa 
discriminação contra membros das Forças Armadas 
me parece absolutamente descabida, num momento 
em que as Forças Armadas Brasileiras estão perfeita-
mente integradas à ordem constitucional, cumprindo 
os deveres que lhes prescrevem a Carta Magna, sob 
o comando da Presidente da República. São forças 
respeitadas e forças que cumprem um papel indispen-
sável na defesa da soberania brasileira sobre o nosso 
território e diante das outras nações.

Quero dizer também que, na máquina de matar 
montada pela ditadura, houve civis. Quem não conhe-
ce nomes sinistros de médicos legistas que assinaram 
atestados de óbito falsos para encobrir assassinatos 
sob a forma de acidentes? Para dizer que este ou 
aquele combatente morreu em combate, quando, na 
verdade, foi torturado até a morte. 

A ditadura de 64 foi uma ditadura civil e militar.
Nós temos dificuldade em lidar com esse passado 

recente, e isso não é exclusivo do Brasil. Se olharmos 
como a França de hoje ainda encara o comportamento 
dos franceses durante a ocupação nazista, nós vere-
mos que este é um assunto de extrema delicadeza. 
Da mesma forma, os alemães de hoje quando olham 
retrospectivamente o que aconteceu no nazismo.

É muito difícil para uma sociedade que abraçou 
determinadas atitudes, determinados valores, com os 
quais rompeu para aderir a outros e se engajar em ou-
tros, olhar com isenção o passado recente. Mas não 
nos esquecemos de que os círculos repressivos, os 

aparelhos de repressão receberam ajuda, cobertura, 
financiamento de civis; não nos esqueçamos de que 
houve apoio do povo brasileiro à ditadura, especial-
mente em momentos em que vivemos o paroxismo 
ufanístico, como, por exemplo, na celebração da vitória 
da Copa de 70 ou do Sesquicentenário da Indepen-
dência brasileira. E a Arena recebeu votações muito 
expressivas. Foi vitoriosa em pleitos sucessivos, em 
eleições relativamente limpas.

Por isso, Srª Presidente, não considero correta 
a exclusão da hipótese de participarem membros das 
Forças Armadas nessa comissão. Evidentemente, nós 
temos militares ainda apegados a doutrinas autoritárias, 
assim como os encontramos nos meios civis. Mas a 
Presidente da República, além do bom senso, além do 
seu objetivo, em cuja honestidade eu acredito, de levar 
adiante as apurações, tem um balizamento legal que, 
se for aprovado nos termos propostos pela Câmara, 
fará com que a sua escolha recaia necessariamente 
sobre pessoas do mais absoluto histórico de compro-
metimento com as liberdades democráticas.

Esta comissão contará com uma estrutura de car-
gos vinculada à Casa Civil, uma estrutura de cargos 
de Assessoramento Superior, DAS 5, DAS 4 e DAS 3. 
Ademais, ela terá suporte técnico financeiro necessá-
rio para desenvolver as suas atividades.

Para execução de suas tarefas, poderá receber 
testemunhos, dados, requisitar informações e docu-
mentos em qualquer grau de sigilo – é bom que se 
diga que esta Casa aprovou ontem um projeto de lei 
que veda a cobertura por sigilo de qualquer tipo de 
documento que verse sobre direitos humanos –, po-
derá promover audiências públicas, requisitar prote-
ção para as pessoas que estejam colaborando com 
os seus trabalhos, firmar parcerias e requerer auxílio 
de entidades e órgãos públicos.

Outra objeção que eu vi em relação ao projeto: 
a estrutura é pequena, não há garantia de recursos fi-
nanceiros. Ora, recursos são alocados no Orçamento 
por iniciativa da Presidência e decisão final do Con-
gresso Nacional. A estrutura própria da Comissão tem 
a dimensão adequada para um órgão que vai coorde-
nar a atividade de uma série de órgãos com os quais 
ela está autorizada a firmar parcerias e aos quais ela 
poderá requisitar ação para recuperar documentos, 
para fazer diligências.

Por exemplo, a Comissão poderá recorrer à es-
trutura do Conselho Nacional de Defesa da Pessoa 
Humana, que é integrado, entre outros órgãos, pelo 
Ministério Público Federal, para, com a estrutura e a 
expertise desse órgão, ter acesso a informações. Ela 
poderá, mediante requisição da Justiça Federal, que 
é competente para julgar os casos de violação dos 
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direitos humanos, ter o concurso da Polícia Judiciária 
da Justiça Federal, que é a Polícia Federal. Ela tem 
condições de estabelecer relações de parcerias com 
instituições que já fazem um trabalho importantíssimo 
de coleta de documentos, de reconstituição do histórico 
daquilo que aconteceu. Refiro-me ao Arquivo Público 
do Estado do Paraná, ao Arquivo Público de São Paulo, 
ao Arquivo Nacional, aos Memoriais de Resistência.

E aí, Srª Presidente, nós vamos a outro ponto: o 
prazo de funcionamento da Comissão, prazo de dois 
anos, considerado por muitos um prazo curto. E aí me 
pergunto: três anos serão suficientes? Quatro? Mais 
que quatro acho inconveniente, porque eu não gostaria 
que a Comissão ultrapassasse o prazo do mandato da 
atual Presidenta da República, que tem demonstrado 
tanto empenho no seu bom funcionamento. Considerar 
a exiguidade do prazo e a exiguidade da estrutura em 
si mesma significa não levar em conta todo o trabalho 
que foi feito, ao longo de mais uma década, no âmbito 
da Comissão de Mortos e Desaparecidos, instituída 
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e que 
examinou mais de 300 casos, chegando a desvendar 
mistérios que até então permaneciam intocados. Eu 
me lembro, Srª Presidente, de uma publicação da im-
prensa oficial de São Paulo, com um relatório dessa 
Comissão. Ali estão fotografias de companheiros que 
foram submetidos até a morte e à tortura. É difícil sus-
tentar o olhar. É difícil. Só se sustenta o olhar se nós 
lembrarmos que aqueles rostos desfigurados no seu 
dia final foram, naquele momento, o rosto mais bonito 
que o povo brasileiro tinha que apresentar. Mas ali se 
trabalhou muito.

Também na Comissão da Anistia, dezenas, de-
zenas, dezenas de casos foram examinados.

Não se pode desconhecer tampouco a ação do 
Poder Judiciário, a memorável sentença proferida pelo 
Juiz Márcio José de Moraes, da Justiça Federal de São 
Paulo, reconhecendo a responsabilidade da União pelo 
assassinato de Vladimir Herzog; e a sentença do Juiz 
Jorge Flaquer Scartezzini, no caso Manoel Fiel Filho, 
que abriram a porta para que o tema do reconhecimento 
da responsabilidade do Estado pudesse ser feito ainda 
antes da promulgação da Lei da Anistia.

Então, essa Comissão da Verdade terá a seu dis-
por um banco de dados, um acervo, um levantamento 
de informações que me faz afirmar com segurança, 
perante o Plenário desta Casa, que dois anos pode-
rão ser suficientes, porque ela haverá de concentrar o 
foco do seu trabalho exatamente naqueles casos que 
não puderam ser esclarecidos. Ela tem que atuar com 
independência, com destemor, para, no caso em que 
alguma autoridade pública alegar que o documento de-
sapareceu, que o documento foi destruído, que a prova 

não existe mais, ter a independência e o desassombro 
para recorrer ao Poder Judiciário e exigir a exibição do 
documento, realizar diligências para valer e, no caso de 
destruição dolosa de documentos públicos, promover 
a responsabilidade criminal desses agentes.

O Senador Randolfe quer um aparte? (Pausa.) 
Não, ainda não.

Temos ainda outro tema que me parece causar 
alguma perplexidade, que é o período, o âmbito de 
atuação da Comissão.

No art. 8º das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, é erigido um marco temporal para o trabalho 
da Comissão de 1946, com a redemocratização depois 
do fim da ditadura do Estado Novo, até 1979, com a 
promulgação da Constituição. O marco temporal es-
colhido pelo Presidente o foi segundo considerações 
políticas dele e de seus auxiliares, das quais eu não 
compartilho. Não tive acesso a essas informações e a 
essas deliberações. Imagino que ele tenha suas razões 
políticas, em razão da delicadeza do tema. 

Mas é óbvio, meus caros colegas, não nos iluda-
mos: evidentemente, essa Comissão só vai se legitimar 
se ela realmente mantiver o seu foco sobre os crimes 
contra os direitos humanos cometidos durante o período 
da ditadura de 1964. É óbvio. É claro que, no período 
anterior, houve perseguições, especialmente contra os 
comunistas, entre 1947 e 1956. Dura repressão contra 
os comunistas. Repressão contra o movimento sindical, 
ativistas sindicais, mais em razão até de expressões 
do mandonismo local, de governos a serviço de elites 
atrasadas do que de uma decisão central.

Mas a verdade é que, a partir de 1964, aquilo que 
no início era uma ação, digamos, experimental de um 
grupo de energúmenos violentos, acabou progredindo 
numa escalada até se transformar em política de Esta-
do, de extermínio dos adversários. E aí não foram ape-
nas aqueles oponentes da ditadura que se engajaram 
no caminho da luta armada, mas também aqueles que 
trilharam os precários, difíceis caminhos da luta legal. 
Caíram militantes da ALN, mas caíram também mili-
tantes do Partido Comunista Brasileiro. Caiu o Yuri de 
Paula Xavier, o Alex de Paula Xavier, mas caiu também 
o David Capistrano, figura evocada anteontem, num 
belo pronunciamento do Senador Jarbas Vasconcelos. 
E caíram pessoas que não tinham vinculação com ne-
nhuma organização clandestina, como o ex-Deputado 
Rubens Paiva. Na verdade, em determinado momen-
to, a decisão de liquidar, de exterminar como política 
de Estado se dirigiu não apenas aos adversários do 
regime que se empenhavam na luta clandestina, mas 
chegou a atingir até os descontentes. 

Esse processo ocorreu especialmente sob a vi-
gência do Ato Institucional nº 5, de dezembro de 1968 
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ao final de 1979. Foi nesse período. É esse o período 
que deve ser o foco da Comissão Nacional da Verda-
de para que ela se legitime pelo trabalho, para que ela 
cumpra efetivamente o seu desígnio. Esse período.

Em 1979, foi revogado o Ato Institucional nº 5. 
O relator da matéria nesta Casa foi o atual Presiden-
te José Sarney. Ele relatou a proposta de emenda à 
Constituição nº 7, enviada ao Congresso pelo Presi-
dente Ernesto Geisel.

É notável o parecer do Senador Sarney. Ele na-
vega entre baixios, com imenso cuidado, afastan-
do pretensões legítimas, democratizantes, como, por 
exemplo, eleição direta para presidente da República; 
eleição direta para governadores; o fim dos prefeitos 
nomeados nas áreas de segurança nacional e nas ca-
pitais; liberdade sindical. Ele vai afastando, muitas ve-
zes alegando impedimentos regimentais, para chegar 
ao objetivo, que é acabar com o Estado de exceção.

O que caracteriza efetivamente a ditadura é o 
Estado de exceção. É o fato de que uma autoridade 
pode determinar que alguém seja morto ou pode cor-
tar o braço de alguém; cassar o mandato de um parla-
mentar e se ver a salvo de qualquer responsabilização, 
alegando a cobertura de um ato de exceção.

A diferença entre o regime de exceção e o regi-
me em que vigoram, ainda que precariamente, sobre 
o cerco de ameaças tremendas, institutos próprios do 
Estado de direito é imensa. O habeas corpus faz a 
diferença entre a vida e a morte. A possibilidade de 
recurso a um advogado permite a um militante, per-
mite a um oponente do regime escapar do desapare-
cimento forçado.

Isso acaba em 1979. Vamos dizer que acabou 
a ditadura? Não! Mas nós continuamos vivendo um 
regime de sombra, de claro e escuro, que vai até a 
promulgação da Constituição de 1988.

Escuro: atentado contra a OAB, no Rio de Janei-
ro. Atentado contra o Riocentro, em 1981.

Luz: a eleição direta para governadores, em 1982.
Luz: a campanha pelas Diretas Já.
Luz: a posse do primeiro Presidente civil depois 

do regime autoritário, o Presidente José Sarney.
Luz: o envio a esta Casa – do presidente que 

agora adentra o plenário – de uma Proposta de Emen-
da a Constituição, convocando Assembleia Nacional 
Constituinte, em cumprimento aos compromissos da 
Aliança Democrática com o povo brasileiro.

Luz: a Lei da Anistia.
Hoje se costuma subestimar a Lei da Anistia, por-

que houve, naquele momento, uma transação política 
necessária para que ela ocorresse, que foi o fato de se 
considerarem anistiados aqueles agentes do Estado 
que cometeram crimes comuns contra oponentes da 

ditadura, a ideia de crimes conexos aos crimes políti-
cos. Não fosse isso, nós não teríamos tido anistia. Não 
fosse isso, eu não estaria aqui no Senado relatando 
esta matéria perante V. Exªs.

A Anistia abriu as cadeias. A Anistia permitiu a 
volta dos exilados. A Anistia permitiu a reintegração 
ao processo político brasileiro dos homens e mulhe-
res da esquerda.

E o âmbito da Anistia foi sendo alargado por de-
cisões judiciais, decisões inclusive do Superior Tribunal 
Militar, onde brilhava a figura do Ministro Julio de Sá 
Bierrenbach, que alargou o âmbito da Anistia inicial-
mente promulgada. Até que, na Emenda Constitucional 
nº 25, de 1986, foi incorporado ao texto constitucional 
convocatório da Constituinte o texto da Lei da Anistia.

Se se podia dizer que o Congresso brasileiro 
que votou a Lei da Anistia em 1979 era um Congresso 
ainda mutilado nas suas prerrogativas, o Congresso 
Nacional que aprovou a Emenda Constitucional 25 
foi um Congresso eleito livremente, depois da eleição 
direta dos governadores e dos prefeitos das capitais. 
Naquele momento, Presidente José Sarney, não se 
discutia o fato de a anistia ter sido nos dois sentidos. 
A discussão que se dava – e V. Exª se lembra – era 
em torno de ser o Congresso Nacional, de conviver o 
Congresso Ordinário, ou não, com o Congresso Cons-
tituinte. A tese da Constituinte exclusiva. Foi isso que 
foi discutido. O âmbito da anistia, a transação política 
que permitiu a passagem pacífica, tranquila da dita-
dura para a democracia não foi questionada pelas vo-
zes mais autorizadas da oposição naquele momento.

Então, Sr. Presidente, para fazer uma periodi-
zação rigorosa, como querem alguns, no texto da lei, 
nós teríamos que fazer um corte em zonas de sombra.

A Lei da Anistia tem como marco inicial setembro 
de 1961, onde vigiam plenamente as instituições de-
mocráticas no Brasil. A questão é política. A questão 
é a legitimação pela apuração. Para que a Comissão 
se legitime, ela precisa, necessariamente, focar sobre 
as graves violações de direitos humanos cometidos 
durante a ditadura militar, especialmente no seu perí-
odo mais atroz. E por que é necessário isso? Por um 
interesse historiográfico? Não. É um imperativo políti-
co. É um imperativo político – político e democrático. 
Nós precisamos, queremos, desejamos pensar com a 
nossa cabeça. O povo brasileiro quer tomar suas de-
cisões plenamente sabedor dos fatos da sua história, 
para que ela não se repita. O segredo, a ocultação 
que envolve essas violações é uma sobrevivência da 
ditadura, é um entulho autoritário, como se dizia anti-
gamente. Na época da ditadura, o segredo era alega-
do, por aqueles que cometiam os crimes que vamos 
apurar, sob a escusa de que era preciso que as forças 

97ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



44230 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

do Governo ocultassem seus movimentos de modo a 
impedir que o adversário viesse a conhecê-los: um ar-
gumento próprio da guerra, de um Governo em guerra 
com seu povo. Esses argumentos já não encontravam 
justificativa ética naquele período, naquele momento. 
Hoje, então, não se sustenta. 

A Comissão vai produzir a verdade oficial? Não. A 
Comissão há de trabalhar formulando boas questões, 
exercendo censo crítico, cotejando fontes em uma in-
vestigação isenta, objetiva, e não na interpretação que 
é sempre sujeita aos anacronismos de quem olha o 
passado à luz de suas convicções presentes. Fornecer 
os fatos, apurá-los para que cada um forme o seu juízo: 
esse é o objetivo da Comissão. E ela não dará a última 
palavra sobre os fatos, porque muitos dos fatos que 
ela procurará apurar continuarão encobertos. Ela vai 
encontrar resistências diante dela. Não nos iludamos. 

Mas o Congresso Nacional, ainda ontem, apro-
vou o projeto de lei que garante plena publicidade so-
bre tudo o que disser respeito a direitos humanos no 
nosso País. Desse ponto de vista, tanto o projeto da 
Câmara, quanto, justiça lhe seja feita, o texto do Se-
nador Fernando Collor estavam concordes.

Srs. Senadores, vou concluir dizendo que é, para 
mim, uma honra, Sr. Presidente, eu, que tive o privilé-
gio de viver tanto tempo em fases distintas da nossa 
vida política...

O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE. 
Com revisão do aparteante.) – V. Exª me permite?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não, Senador Jarbas Vasconce-
los. Ouço V. Exª. 

O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE. 
Com revisão do aparteante.) – Senador Aloysio Nunes, 
a melhor coisa que poderia ter acontecido em relação 
à instituição da Comissão da Verdade foi a designação 
de V. Exª para a relatoria...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE. 
Com revisão do aparteante.) – ...pela sua estatura, pela 
sua dimensão, não faz mal nenhum em dizer, pela sua 
coragem cívica e pela sua competência. V. Exª não vai 
bancar o Quixote nem também vai arrefecer o ânimo 
diante de qualquer dificuldade, de qualquer obstácu-
lo, de qualquer incompreensão que possa surgir du-
rante o processo. Fiquei muito feliz, e acredito que as 
pessoas, sejam de esquerda ou de direita, todas as 
pessoas com responsabilidade e bom-senso, devem 
ter louvado a indicação de V. Exª para a relatoria. V. 
Exª é, sem dúvida nenhuma, nesta Legislatura, um 
dos melhores Senadores da República. Sou um en-
tusiasta da Comissão da Verdade. Recebo algumas 

correspondências de militares questionando por não 
entenderem, muitas vezes, a defesa que faço de pes-
soas desaparecidas na época da ditadura militar, que 
atentaram contra o poder instituído, que atentaram 
contra o Estado e as Forças Armadas. Ontem mesmo 
recebi uma mensagem que questionava o monumen-
to que instituí como Prefeito da cidade do Recife. Foi 
o primeiro monumento do país em homenagem aos 
mortos e desaparecidos políticos do Brasil. A intenção 
é chamar atenção da população que se depara com 
a escultura de uma pessoa pendurada em um pau-
-de-arara sendo torturada. O monumento foi coloca-
do em um dos prontos principais da cidade, na Rua 
da Aurora no centro do Recife, para que, quando um 
filho perguntasse ao pai o que era aquilo, este respon-
desse que, no período da ditadura, as pessoas eram 
presas, sequestradas, levadas para lugares insertos e 
torturadas e que isso não deveria acontecer. O objeti-
vo é que aquela criança, no dia em que ouvisse falar 
em ditadura, se insurgisse contra isso, fosse de onde 
fosse, de direita ou de esquerda. O problema é que 
membros das Forças Armadas às vezes confundem 
o revanchismo com a questão da tortura. Eles querem 
fazer uma defesa e se atrapalham. A mensagem a que 
me referi, por exemplo, diz que é preciso combater o 
terrorismo. Claro! Lógico! É uma coisa abominável, o 
terrorismo, tão abominável quanto à tortura. Os dois 
estão no mesmo nível. É preciso que a gente vá a 
fundo em esclarecer os casos de violação de direitos 
humanos no período da ditadura. Eu fui à tribuna na 
segunda-feira, anteontem – infelizmente, falei para um 
Plenário esvaziado, só havia o Presidente da Sessão, 
além do Senador Demóstenes. Éramos apenas três 
senadores – para ler um artigo publicado na Folha de 
S. Paulo, no último domingo, da atriz Mika Lins, que 
descreve como foi a morte, que eu não sabia, de Da-
vid Capstrano. David Capistrano foi um líder do Partido 
Comunista Brasileiro, o PCB. Eu nunca militei neste 
Partido, mas fui por ele apoiado, quando candidato a 
Deputado Estadual e Deputado Federal. Depois, veio 
a anistia e a legalização dos Partidos que estavam 
na clandestinidade e o PCB passou a ter candidato 
próprio, que, no caso, em Pernambuco, era o nosso 
companheiro – e amigo seu também, senador Aloy-
sio, o deputado Roberto Freire. Como disse, senador 
Aloysio Nunes, em minha primeira eleição fui apoiado 
pelo Partido Comunista, que não podia lançar candi-
datura própria. Infelizmente não cheguei a conhecer 
pessoalmente David Capistrano, mas sabia da sua 
honradez, da sua dignidade, da sua bravura, da sua 
coragem cívica e física, pois era um homenzarrão. Ele 
foi preso na fronteira, em Uruguaiana, no Rio Grande 
do Sul, pelos agentes do Exército e logo dado como 
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desaparecido. A notícia que se tinha era a de que ele 
havia sido sequestrado, torturado e morto. Em 2008 a 
jornalista Taís Morais publicou o livro: “Sem vestígios” 
– Revelações de um agente secreto da ditadura mili-
tar brasileira, que, segundo Mika Lins, “foi escrito com 
base de anotações enviadas a Taís, de forma anônima, 
pelo ex-agente de polícia, de codinome Ivan Carioca. 
Nelas Ivan Carioca relata com detalhes o fim trágico 
de David Capistrano. Torturado, Morto e esquartejado 
em Petrópolis”. Foi um dos relatos mais horripilantes 
que já li em toda a minha história, em toda a minha 
vida privada e pública. Ainda segundo a articulista, 
“Carioca descreve a visão do corpo daquele homem 
enorme e doce que conheci. Um tronco dividido ao 
meio; as costelas de Capistrano pendiam ao teto, e 
ele reduzido aos pedaços, como se fosse à carcaça 
de um animal abatido pronta para o açougue.” Veja se-
nador Aloysio Nunes, só agora, por meio de um artigo 
de Mika Lins e do livro Taís Morais, que eu pude saber 
detalhes da morte de Capistrano que, em Pernambu-
co, foi um homem de confiança de Miguel Arraes em 
seu primeiro governo. Foi Deputado Estadual por Per-
nambuco, pelo Partido Comunista Brasileiro, na época 
em que o Partido era legalizado, antes do Golpe de 
64, e também dirigiu os jornais “A Hora” e “Folha do 
Povo”. São em casos como esses, emblemáticos, de 
David Capistrano e Rubens Paiva que tem que se ir 
a fundo. David Capistrano foi Líder Nacional, ele era 
um cearense-pernambucano, nascido no Ceará, viveu 
em Pernambuco e teve esse fim trágico que eu estou 
descrevendo e já o fiz desta mesma tribuna, neste 
mesmo lugar que V. Exª expõe seu brilhante relatório. 
Senador Aloysio Nunes desde domingo que me en-
contro abalado. Quando acabei de ler o artigo, fiquei 
profundamente chocado com os relatos e a crueldade 
do caso. É impressionante que no Brasil de hoje, com 
a Internet, das informações rapidamente difundidas, 
só venhamos a ter conhecimento de um crime desse, 
de uma barbaridade dessa, neste momento. Não faço 
referência apenas ao caso de David Capistrano e Ru-
bens Paiva, imaginem quantos anônimos, estudantes, 
operários, sindicalistas, jornalistas não foram assassi-
nados em circunstâncias iguais ou parecidas com as 
de nosso David Capistrano! Encaminhei a V. Exª e ao 
Senador Paulo Paim, Presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos, uma cópia do discurso que fiz ontem 
e peço que dê não um tratamento especial, mas uma 
atenção ao que relatei na tribuna segunda-feira, para 
que isso seja apurado, porque torturar um preso numa 
cela, matá-lo e depois esquartejá-lo, pendurando os 
membros da pessoa, com o tórax cortado ao meio é 
realmente uma coisa que não se admite. Não vamos 
permitir, de uma vez por todas, que se confunda o que 

estamos colocando aqui, que não digam que nós ad-
mitimos o terrorismo e nos insurgimos, apenas, contra 
a tortura. Não! Nós somos contra a tortura e contra o 
terrorismo e assim deve se comportar todos da socie-
dade, civis e militares, os que estão na ativa e, mais 
ainda, os que estão na reserva. Precisamos condenar 
o terrorismo, mas também precisamos impedir que as 
Forças Armadas convivam com a tortura, como ocor-
reu, durante um largo período, a partir de 1º de abril 
de 1964, quando um grupo de militares insubordinados 
derrubou um governo eleito legitimamente, através da 
figura de João Goulart. Eu iria à tribuna discutir a ma-
téria, mas não gosto de ser repetitivo, por isso resolvi 
apartear V. Exª, e me incorporar a esse seu brilhante 
parecer. V. Exª não imagina a alegria, depois de ter fa-
lado tanto em tristeza, que tenho de conviver com uma 
pessoa íntegra, honesta, correta e corajosa que é V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado. Obrigado, meu querido amigo, 
Senador Jarbas Vasconcelos, cuja luta política, desas-
sombrada, eu acompanhava ainda no meu tempo de 
exílio. V. Exª foi um dos mais brilhantes Parlamentares 
na oposição, do MDB, contra o regime militar.

Eu assisti ao pronunciamento de V. Exª. Eu estava 
no meu gabinete e vi pela televisão. 

Eu conheci David Capistrano, fui amigo de seu 
filho, David Capistrano Filho, de sua mulher, Maria 
Augusta, e não sabia o que havia acontecido com ele. 
Confesso ao senhor que eu também, ao ouvir o seu 
relato, na solidão do meu gabinete, tive um aperto no 
meu coração, e novamente tenho agora. 

Eu penso, Senador Jarbas Vasconcelos, meus 
caros Colegas, que a apuração desses fatos, a nar-
rativa dessas atrocidades, por si só, vai contribuir, e 
muito, como contribui o belo monumento que V. Exª 
fez erguer na sua cidade de Recife, para disseminar 
anticorpos no tecido social do Brasil, de tal maneira 
que provoquem repulsa contra qualquer eventual ten-
tativa de recaída autoritária, venha ela de onde vier. 

Acho que esse é o objetivo principal da Comis-
são da Verdade.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – V. 
Exª me concede um aparte?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Com muito prazer, Senador.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS. Sem 
revisão do orador.) – Senador Aloysio Nunes, confes-
so-me intimidado com a minha ousadia de apartear V. 
Exª, que tem uma história tão rica, mas não consigo 
ficar quieto, porque também participei dessa luta...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu sei.
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O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – ... 
evidentemente, não nesse cenário nacional como V. 
Exª, e ouvi agora também uma das pessoas por quem 
eu tenho um respeito muito grande no meu partido, que 
é o grande Senador Jarbas Vasconcelos.

Quero dizer a V. Exª que hoje aqui, para mim, é 
uma aula. Parece que eu estou voltando a 1969, na 
União Campo-Grandense de Estudante, com a nossa 
luta, a luta da redemocratização de todos aqueles que 
naquele momento se agigantavam para que o País pu-
desse restabelecer a democracia. Orgulho-me muito do 
meu passado e da minha luta e fico feliz de ouvir V. Exª.

Acho que este Senado tem que dar força, real-
mente, à Comissão da Verdade, não, como diz V. Exª, 
para querer ressuscitar nada ou para querer alguma 
coisa que possa ser confundida com algo que não a 
apuração dos fatos, mas, como diz V. Exª, para que 
isso realmente possa gerar antígenos, possa gerar an-
ticorpos no grande tecido social, a fim de que a gente 
nunca mais permita que este País viva um regime de 
exceção.

Quero parabenizar V. Exª. Fico feliz, orgulhoso 
de estar aqui convivendo com um homem que tem 
uma história tão bonita, corajosa, uma coragem cí-
vica realmente e física. Numa época em que muitos 
temiam, V. Exª conseguiu realmente colocar-se junto 
com tantos outros patriotas brasileiros, para que hoje 
a gente pudesse estar aqui no Congresso Nacional, 
num regime democrático. 

A presença de V. Exª diz exatamente, para mim, 
que valeu a pena a luta de todos os jovens da minha 
geração.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado. 

Que belo aparte me dá V. Exª, Senador Moka! 
Se esta nossa sessão permitiu que esse sentimento 
de V. Exª – como eu, na nossa juventude, cada um na 
sua trincheira, cada um no seu lado, cada um na sua 
forma de luta –, esse sentimento que nos moveu vol-
tasse à tona, este discurso modesto já terá atingido o 
seu objetivo. Muito obrigado.

O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Sena-
dor Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Senador Armando Monteiro, ouço o 
aparte de V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Por favor, um momentinho. Eu gostaria de ter 
o prazer de chamar a Ministra Maria do Rosário para 
fazer parte da Mesa. (Palmas.) 

Podem continuar.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE. Sem revisão 

do orador.) – Senador Aloysio, o pronunciamento de V. 

Exª nos traz um momento memorável nesta Legislatu-
ra. Sou um Senador de primeiro mandato e devo dizer 
que tive aqui a oportunidade de poder compartilhar um 
momento, eu diria, um belo momento desta Casa, pois 
V. Exª, do alto da sua autoridade política, da sua dig-
nidade pessoal, da sua trajetória, bela trajetória, traz 
um pronunciamento sereno, equilibrado, mas denso 
– denso na medida em que as informações, o relato 
que V. Exª traz representa uma aula para todos nós. 

Quero, portanto, dar este testemunho do reco-
nhecimento do seu papel nesta Casa e, sobretudo, 
da oportunidade de nos fazer, neste momento, valori-
zar o debate que se trava nesta Casa, principalmente 
quando tratamos de temas dessa importância, quan-
do o Brasil, de certo modo, volta, revisita alguns mo-
mentos da sua história, tocando até nas feridas para 
que, no futuro, o País não venha novamente a viver 
um momento de obscurantismo, um momento em que 
as liberdades públicas foram, de forma tão violenta, 
agredidas no nosso País.

Congratulo-me com V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Obrigado, Senador Armando Monteiro. 
Saiba V. Exª que a convivência com V. Exª tem sido, 
para mim, depois de ter sido seu colega na Câmara 
dos Deputados, um momento...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Aloysio, se V. Exª me permite, só para 
registrar a presença aqui, no plenário, do Ministro Ga-
ribaldi Alves, da Previdência, nosso Senador, que, se 
quiser dar-nos a honra de fazer parte da Mesa, tam-
bém está convidado.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É um prazer estar aqui na companhia 
do Ministro Garibaldi, da Ministra Maria do Rosário.

Eu dizia, Senador Armando Monteiro, que a con-
vivência com V. Exª, para mim, tem sido extremamen-
te benéfica. Tenho podido ter de V. Exª uma visão das 
questões do desenvolvimento brasileiro, das questões 
da nossa economia nacional, em que V. Exª, segu-
ramente, reproduz e atualiza a herança intelectual e 
política que recebeu de seu pai, que foi Ministro do 
Presidente João Goulart.

É um grande prazer estar com V. Exª e muito 
obrigado pelo aparte generoso de V. Exª.

Senador Randolfe Rodrigues, por favor.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP. Sem re-

visão do orador.) – Senador Aloysio, eu estou inscrito 
para debater posteriormente, mas eu faço questão de 
aparteá-lo, porque nós estamos, em primeiro lugar, 
realizando hoje uma sessão histórica para o Parla-
mento brasileiro.

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 44233 

O primeiro símbolo do momento histórico que 
estamos vivendo é a sua presença nessa tribuna e 
a presença, na Mesa do Senado Federal, da Minis-
tra de Direitos Humanos do Governo brasileiro. Nós 
estamos fazendo hoje um encontro com a nossa his-
tória, um encontro com o nosso passado, e isso está 
transmutado, isso transparece no semblante de V. Exª, 
na emoção que V. Exª traz desde o relatório, quando 
o apresentou na Comissão de Constituição e Justiça, 
e na emoção que V. Exª passa para todos nós agora 
quando fala dessa tribuna.

Veja, este é um momento particular. Para nós do 
Parlamento brasileiro, é um momento de que todos 
nós devemos orgulhar-nos: ter um perseguido pelo 
regime de exceção na tribuna do Senado, falando da 
necessidade de consolidarmos a democracia brasilei-
ra, realizando esta sessão com a presença, na Mesa 
do Senado, da Ministra de Direitos Humanos, sem 
nenhum tipo de intervenção externa que não esteja 
dentro da ordem democrática e dentro da estabilida-
de constitucional.

É uma prova de que nós ainda temos muito que 
avançar, mas também é uma prova de que não existe 
nada melhor e não existe regime melhor – e, aí, fazen-
do a velha paronímia de Churchill, pode ser o pior dos 
regimes, mas não existe nada melhor e mais avançado 
como meio de organização humana – do que o regi-
me democrático.

Entre nós, não havia ninguém melhor para ser 
designado Relator de uma matéria como essa, que 
concretiza a transição democrática em nosso País; 
não havia ninguém melhor do que alguém que sofreu 
as agruras da fascista ditadura que se abateu sobre 
o nosso País durante 20 anos. Esta é a prova maior 
da necessidade que o nosso País tem de reencontro 
definitivo com a democracia.

Eu ainda vou inscrever-me para debater, mas, 
neste momento particular de emoção, eu não poderia 
deixar de fazer esta homenagem a V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – PA) – Esse 
relatório não poderia ter estado em mãos melhores do 
que as de V. Exª!

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço imensamente o seu aparte, 
Senador Randolfe Rodrigues, que me permite reafir-
mar aquilo com o qual nós concordamos – V. Exª e 
eu – e creio que a Casa toda concorda: é que a tarefa 
da Comissão da Verdade se inscreve na linha de uma 
plena continuidade do processo de redemocratização 
do nosso País. É uma linha de continuidade na qual 
nós fomos vitoriosos, o povo brasileiro foi vitorioso.

As agruras que se abateram sobre mim não são 
nada, mas rigorosamente nada, perto daquilo que so-
freram aqueles que morreram, às vezes sem dizer o 
próprio nome verdadeiro, e mesmo aqueles que, não 
tendo resistido ultrapassar o último limite da resistên-
cia humana diante da violência, acabaram por falar e 
que tiveram que conviver com a culpa imerecida de 
terem falado! Nada é comparado com o sentimento 
de perda de alguém querido seu que você não sabe 
como pereceu, onde está o corpo, como lhe dar a ho-
menagem fúnebre que é própria de todo ser humano 
em todas as sociedades.

Mas o fato é que, tendo chegado ao dia de hoje, 
com a aprovação que eu espero o Senado dê ao proje-
to de lei que ora estamos examinando, nós estaremos 
dando um passo gigantesco para que aquilo que nos 
atormenta no nosso passado possa ser encarado por 
nós com serenidade, uma serenidade que não exclui 
a dor, a reprovação, mas que é a serenidade que só o 
conhecimento propicia.

Muito obrigado.
Senadora Vanessa Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM. 

Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Senador 
Aloysio. Quero cumprimentar V. Exª não apenas pelas 
palavras, mas também pelo relatório belo que produziu 
e que é uma parte importante da história política de V. 
Exª. Acho que não só o Senado, como também o Brasil 
vive um momento de muita emoção para aqueles que 
viveram esses momentos muito difíceis e para os que 
não viveram também, como é o meu caso. 

Eu iniciei minha militância num período de re-
construção da democracia, mas a história de muitos 
militantes, muitas brasileiras e muitos brasileiros foram 
exatamente histórias que incentivaram a mim e tantos 
outros milhares de jovens brasileiros a fazer política, a 
lutar pelas amplas liberdades, a lutar pela democracia. 

V. Exª falou, discorreu, Ministra Maria do Rosá-
rio, não apenas de momentos importantes que viveu 
o nosso País, de resistência, de muita resistência para 
que a gente pudesse estar aqui, trazidos ao Senado 
através do voto popular.

Quero, Senador, através deste aparte – estou ins-
crita, não sei se vou poder falar apesar de estar inscrita 
–lembrar de um fato que me marcou profundamente, 
porque quando dele tomei conhecimento era muito 
jovem. E tomei conhecimento da forma mais errada, 
porque foi quando peguei uma das revistas semanais 
que meu pai levava toda semana e lá estavam terro-
ristas que tinham sido mortos pelo governo. E, depois 
de alguns anos, eu vi que não eram terroristas, eram 
membros da direção do Partido Comunista do Brasil 
– Ângelo Arroyo, Pedro Pomar. Ângelo Arroyo, que já 
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tinha escapado da Guerrilha do Araguaia e morreu na 
Chacina da Lapa. Morreu porque estava reunido num 
partido político. 

Então, Senador, acho que no Brasil, diferente de 
outros, mesmo que tardiamente, estamos aprovando 
algo que não é para revidar o que aconteceu, mas 
para formar esse novo pacto. Cumprimento V. Exª, 
que também viveu momentos de muita dificuldade. E 
o Brasil hoje ganha um instrumento fantástico, para 
as gerações passadas, para as gerações presentes e 
para as gerações futuras. 

Parabéns, Senador Aloysio!
Infelizmente, o dia hoje não é bom, mas é uma 

prova de que a democracia é um processo permanente 
de construção. A luta pela justiça, pela democracia é 
uma luta permanente, Senador. Em alguns momentos, 
com maior dificuldade; em outros momentos, com me-
nos, mas é uma luta permanente.

Muito obrigada. 
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senado-
ra Vanessa Grazziotin. Como diz V. Exª, é seguir em 
frente, com confiança, conhecendo o nosso passado, 
um passado em que a história do partido de V. Exª 
tem páginas gloriosas. V. Exª fez referência à luta do 
Araguaia, ao massacre da Lapa, àqueles que foram 
vítimas daquela chacina. 

É claro que hoje nós não podemos, retrospecti-
vamente, com os olhos de hoje, analisar o acerto ou 
erro das opções políticas que foram tomadas naquele 
momento. Não quero hoje, um Senador sexagenário, 
fazer um juízo político sobre as opções do jovem recém 
formado, estudante de direito de 22, 23 anos. O que eu 
quero é seguir em frente. Eu sei que as famílias das 
vítimas vão carregar para sempre essa ferida, como 
eu disse no início. Não há cura para isso. Mas, talvez, 
aqueles que foram mais direta e duramente atingidos 
possam se sentir, de alguma forma, reparados, se a 
luz da democracia puder contribuir para esclarecer as 
condições em que seus entes queridos pereceram e, 
inclusive, a autoria desses crimes.

Eu sei, e disse isso na minha campanha eleitoral, 
quando indagado sobre a minha posição a respeito 
desse tema, que a lei da anistia impede de pretender 
a punição de quem assassinou Rubens Paiva, mas eu 
quero saber, o Brasil tem o direito de saber, a família 
de Rubens Paiva tem o direito de saber quem o matou 
e que em circunstâncias ele pereceu. Obrigado.

Ouço o aparte do Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-

dor Aloysio, regimentalmente, tenho que falar sentado, 
mas em razão do momento histórico e do relatório de 

V. Exª, prefiro falar em pé. Estou inscrito para falar e 
debater o projeto com V. Exª. 

Uma pergunta tem que ser feita: existe paz sem 
justiça? Nós buscamos nas comissões pelo mundo, 
na África do Sul, no Uruguai, no Chile, na Argentina, 
essa chamada justiça de transição. 

O relatório de V. Exª é um belíssimo relatório. Aqui, 
no Senado, nós aprendemos muitas coisas, e uma coisa 
bem simples que aprendi neste meu primeiro mandato 
político: o ótimo é inimigo do bom. Neste momento his-
tórico que o Senado está vivendo, deve-se ressaltar a 
importância do relatório de V. Exª, do projeto que veio 
da Câmara dos Deputados, para que o Estado brasi-
leiro, a Nação brasileira, possa encontrar a paz. Isso 
tem que ser encontrado. Não existem na Constituição, 
segundo alguns, direitos que sejam absolutos. A vida 
não é um direito absoluto. A Constituição permite a 
legítima defesa, um semelhante pode tirar a vida do 
outro. O Código Penal Militar estabelece ainda hoje, 
e foi recepcionado, o fuzilamento, está escrito. A vida 
não é absoluta. A liberdade não é absoluta, ela pode 
ser subtraída. A igualdade não é absoluta. 

Agora, alguns defendem, Senador Aloysio, que 
o direito de não ser torturado é um direito absoluto. A 
tortura ofende a dignidade, ofende o local onde a alma 
se manifesta, que é o corpo. Nós, no Brasil, vamos ter 
a verdade histórica com essa Comissão da Verdade. 
A Comissão da Verdade não tem o objetivo de bus-
car a verdade real. Essa verdade real nós precisamos 
também buscá-la. Este projeto que veio da Câmara, 
a meu pensar, mas o relatório de V. Exª e as conver-
sas que tivemos me convenceram da necessidade de 
aprovarmos este projeto agora, sem a possibilidade de 
emendas. Digo isso pensando nos familiares daqueles 
que foram torturados, pensando no Gilney Viana, Ex-
-Deputado Federal do PT do meu Estado, que ali se 
encontra, que ficou quase dois lustros de anos preso. 
Falo isso em homenagem à Srª Iara, que teve o seu 
ex-marido, e me parece, salvo engano, dois – é isso? 
– irmãos mortos pela ditadura. Esse projeto, nós te-
mos que confiar na Srª Presidente da República, que 
sentiu na carne o que significa a tortura. 

Muito bem. Agora, nesse projeto, nós temos que 
confiar, alguns pontos precisam ser levantados. Por 
exemplo: o número de membros dessa Comissão – e 
falo rápido isso –; a possibilidade de um ser, a Presi-
dente, de forma unilateral, sem ouvir a sociedade civil 
organizada, como ocorreu na África do Sul, que venha a 
escolher os membros dessa Comissão; a necessidade 
de que os membros da Comissão tenham e respeitem 
o princípio da neutralidade. Eu defendi, na Comissão 
de Constituição e Justiça e quero defender aqui, que 
militares não possam participar dessa Comissão. Al-

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 44235 

guma coisa contra os militares? Em absoluto. Nós 
temos que diferenciar as Forças Armadas, que estão 
na Constituição, que garantem a Pátria, que significa a 
terra do pai, a terra que amamos, do militarismo. Lem-
brando aqui, mais uma vez, como já fizemos, a cam-
panha civilista de Rui Barbosa em 1909. Militarismo 
não quer dizer Forças Armadas. As Forças Armadas 
devem ser respeitadas. Agora, aqueles que cometem 
crime se utilizando das Forças Armadas, esses não 
podem ser esquecidos. 

Não há justiça enquanto algumas pessoas não 
forem responsabilizadas. Estamos buscando a justi-
ça de transição. Essa é uma justiça de transição cuja 
consequência é a Comissão da Verdade. 

Agora, tratados internacionais que a República 
Federativa do Brasil firma, tratados internacionais e 
julgamentos em cortes internacionais devem ser obe-
decidos.

Eu quero expressar a V. Exª o meu respeito pelo 
vosso relatório. O vosso relatório é histórico, o relató-
rio de quem sentiu. Não como eu, que estou falando 
de ouvir falar. V. Exª sentiu e V. Exª expressou o seu 
sentimento nesta tarde. 

Agora, nós precisamos debater isso, e confiar na 
Presidente da República. O princípio da neutralidade 
deve ser ali respeitado. Eu me reservo o direito, se as-
sim entender, de subir à tribuna e debater com V. Exª 
alguns pontos do projeto.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Bem, eu gostaria de, com a permissão de 
V. Exª, Senador Aloysio Nunes, dizer que foi feito um 
acordo de Lideranças de que não haveria discussão. 
Após esse acordo de Lideranças, alguns Senadores 
subiram aqui à Mesa Diretora e disseram que gosta-
riam de falar. Mas o acordo já tinha sido feito.

Eu dei a sugestão de que, nos encaminhamentos, 
alguns pudessem se alongar mais, como o Senador 
Randolfe, o Senador Sérgio Souza, o Senador Suplicy, o 
Senador Simon, que gostariam de entrar na discussão.

O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) – 
O encaminhamento é por cinco ou dez minutos?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Acho que temos que resolver como é que 
vamos fazer.

O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) – 
O encaminhamento é por cinco ou dez minutos?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não sei. 

Srª Cláudia, por favor. 
Cinco minutos, mas não seria muito certo, porque 

o Senador Taques fez uma discussão de dez, quinze 
minutos. 

Eu acho que poderíamos fazer o encaminha-
mento...

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Srª 
Presidente, para uma questão de ordem. 

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

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Na 
medida em que foi feito o acordo de Lideranças tem 
que ser respeitado. Caso contrário, vamos madruga-
da adentro e não vamos votar o projeto até por falta 
de quórum.

Há o acordo, é apenas uma questão de ordem. É 
regimental e foi feito um acordo que tem que ser res-
peitado, mas, se os encaminhamentos, sobretudo os 
apartes no modo em que estão sendo feitos em dez, 
quinze minutos, nem às sete horas da manhã vamos 
conseguir votar essa matéria. 

Fica muito difícil.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Como é que é? Os apartes?
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Os 

apartes estão sendo muito longos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Eu sei. 
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Ima-

gino que a matéria é meritória, louvável o relatório claro 
e valoroso do Senador Aloysio Nunes. Entretanto, ele 
não acabou de ler o relatório até agora.

Temos que cumprir o acordo, regimentalmente, 
aqui.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Jayme Campos, tenho uma proposta. 

Como foi feito um acordo de encaminhamento, 
o encaminhamento é só encaminhar. Nós podemos 
permitir – eu não contei quanto tempo ficou o Sena-
dor Taques –, mas daríamos aos Senadores que que-
riam encaminhar com uma certa largueza e que não 
poderão fazê-lo: Sérgio Souza, Randolfe Rodrigues, 
Suplicy e Simon, um tempo para fazer o seu questio-
namento ao Relator. 

Daí, cumpriríamos o Regimento e ficaria certo.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Srª 

Presidente, regimentalmente, o encaminhamento da 
matéria é de cinco minutos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Já entendi, já concordei e já encaminhamos 
desse jeito. Está todo mundo de acordo?

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Que-
ro fazer com que aconteça a votação. Caso contrário, 
daqui a pouco, não vamos nem votar.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Eu entendi, mas há vários que querem discutir 
e, como um já teve a palavra, damos então a palavra... 
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Não, quem tem que dar a palavra agora é o Senador 
Aloysio Nunes. O senhor dá a palavra a quem achar 
que deve dar porque já estão pedindo.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Senador Pedro Taques, tivemos ocasião 
de conversar muito sobre esse tema e abordamos em 
nosso diálogo essa objeção que V. Exª formula, que 
creio que não seja uma objeção ao projeto: a questão 
da possibilidade de, com base na decisão recente a 
que V. Exª se refere e que foi posterior à decisão do 
Supremo Tribunal Federal, na ação de descumprimen-
to de preceito fundamental e que considerou a Lei da 
Anistia recepcionada pela atual ordem constitucional. 
Com base nessa decisão, dizia eu, da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos, alguém pleitear, o próprio 
Ministério Público, espontaneamente ou mediante 
provocação, pleitear a persecução penal de alguém 
que venha a ser identificado como autor de um crime.

Evidentemente, o Poder Judiciário não pode se 
eximir de examinar questões que tenham fundamento 
jurídico de fato e que seja levado ao seu conhecimento.

Dirimir essas dúvidas é um tema que deveremos 
entregar ao Poder Judiciário, a menos que o Congres-
so vote uma revisão da Lei da Anistia. Coisa com a 
qual, já digo a V. Exª e aos meus colegas Senadores, 
eu não concordaria.

Houve, no momento da transição política, um en-
tendimento político graças ao qual foi possível avan-
çarmos no processo da redemocratização.

Esse entendimento, a Lei de Anistia, tal como 
ela foi promulgada e depois teve o seu âmbito alarga-
do por decisões de tribunais, foi incluída na emenda 
constitucional que convocou a Assembléia Nacional 
Constituinte. A Emenda nº 26, de 1985. Portanto, ela 
está incorporada à base daquilo que constitui a nossa 
norma fundamental.

Por essa razão, eu, se por ventura houvesse ini-
ciativas de rever aquela lei, que, no meu entender, já 
cumpriu os seus efeitos, já esgotou os seus efeitos no 
momento da sua promulgação, eu seria contrário. Digo 
com toda franqueza.

Agora, essa é uma questão, as controvérsias so-
bre a aplicabilidade da decisão a que se refere V. Exª, 
de uma corte internacional que existe em função de 
um tratado do qual o Brasil faz parte, é uma decisão 
que deve ser submetida ao discernimento do Poder 
Judiciário.

Agradeço, imensamente, o aparte de V. Exª e a 
oportunidade de termos dialogado sobre isso nesse 
processo de elaboração do meu parecer.

Muito obrigado.
Srs. Senadores, vou caminhando para a con-

clusão.

Senador Jorge Viana e Senadora Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (Bloco/PSDB – GO) – Gostaria 

de fazer um aparte.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Um 

aparte a V. Exª, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Quem pede? Pois não.
A Srª Lúcia Vânia (Bloco/PSDB – GO) – Senador 

Aloísio Nunes, eu peço licença para cumprimentar a 
Ministra Maria do Rosário, que tem sido uma batalha-
dora eficiente da pasta que ela dirige. É um orgulho 
para todas nós que somos colegas, fomos colegas 
aqui, participamos juntas da CPI de Combate ao Abu-
so Sexual de Crianças e Adolescente, em que V. Exª 
teve um papel brilhante.

Mas, Senador Aloísio Nunes, V. Exª, como disse 
aqui o Senador Moka, assume essa tribuna e ministra 
a todos nós neste momento histórico, uma verdadeira 
aula, uma aula da nossa história recente, em que V. 
Exª participou ativamente quando jovem, e que hoje 
relata os fatos com muita prudência, seriedade, firmeza 
e é um orgulho para nós do PSDB tê-lo nessa tribuna 
neste momento representando esta Casa e represen-
tando este momento histórico.

Portanto, não poderia deixar, como colega de V. 
Exª, como colega de bancada de expressar aqui a mi-
nha admiração, o respeito e, acima de tudo, o respeito 
desta Casa pela forma equilibrada, sensata com que V. 
Exª conduziu essas discussões, acatando sugestões, 
conversando pacientemente com cada um, que muitas 
vezes discordava desse ou daquele ponto. Mas V. Exª 
mostrou aqui a envergadura e o tamanho de V. Exª, do 
seu equilíbrio, da sua paciência e acima de tudo com 
o seu comprometimento com a reconciliação nacional. 

Portanto, receba os nossos cumprimentos e aci-
ma de tudo o nosso carinho e admiração.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, é recíproco minha 
querida amiga Senadora Lúcia Vânia, pela gentileza 
do seu aparte.

Eu queria apenas dizer a V. Exª, agradecendo 
mais uma vez não apenas o aparte, mas a amável con-
vivência que temos, que não é minha intenção proferir 
aula de nenhuma espécie. E nem foi isso. Na verdade, 
o que eu fiz foi rememorar algo que é do conhecimento 
de todos nós. Todos nós estamos plenamente cientes 
e conscientes daquilo que embasa, dos propósitos que 
embasa, dos fundamentos éticos, morais, políticos que 
embasa o Projeto de Lei que estamos examinando. E 
não apenas compartilhamos as informações, mas eu 
tenho certeza também que compartilhamos o propósito 
de fazer com que a nossa democracia avance e que 
o passado invisível nunca mais volte. Muito obrigado.
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Senador Jorge Viana, por gentileza.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 

Aloysio, querido colega...
A SRA. PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Dá licença, Senador. 
Eu quero propor ao plenário o seguinte: vi que o 

Senador Taques falou sete minutos. Então, eu queria 
propor, Senador Aloysio, que cada aparte que fosse 
dado, eu contasse os sete minutos como o máximo 
para o aparte, porque nós temos vários aqui inscritos 
e não deveríamos nem mesmo fazer isso porque não 
iria ter discussão.

Se todos concordarem, fazemos o máximo de sete 
minutos, que pode ser menos – e gostaria que fosse 
menos –, mas como é um assunto extremamente im-
portante... V. Exª teria de concordar, porque os apartes 
são seus... Só estou tentando...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu estou às ordens.

A SRA. PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Razoável?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu acho... Por mim, eu ouço meus co-
legas com o maior prazer.

A SRA. PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, vamos ouvir todos os apartes e deixar 
sete minutos por limite.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Srª Presiden-
te; Sr. Senador Aloysio; Srª Ministra Maria do Rosário. 
A presença da Ministra aqui, de alguma maneira, por 
si só já expressa um desejo de todos nós Senadores: 
o de homenagearmos esse grande Senador da Repú-
blica que pega um dos temas mais complexos que o 
Brasil tem a tratar e o transforma em uma página bo-
nita da história da democracia brasileira, como V. Exª 
o faz nesse relatório. 

Eu não tenho nenhuma dúvida – já falei na Co-
missão de Constituição e Justiça – de que não fosse V. 
Exª o relator desta matéria, certamente este Plenário, 
este Senado, não teria... Com todo respeito aos demais 
colegas, só quem tem uma história de vida como a que 
V. Exª tem, que sofreu o que sofreu, passou pelo que 
passou e enfrentou tudo isso sem nenhum tipo de ran-
cor, mas com o espírito democrático, que V. Exª carre-
ga durante toda sua vida, teria e reuniria as condições 
de fazer um relatório e de tratar este tema como está 
sendo tratado. Esta matéria engrandece o Senado. 

Ontem, o Senado abriu o sigilo eterno no Bra-
sil, estabeleceu também uma página nova e muito 
bonita da história da democracia brasileira, fazendo 
com que a transparência do passado possa iluminar 
o futuro deste País. Hoje, este mesmo Senado, traz 
um tema que se faz completar, quando vem e aprova 

a Comissão da Verdade. Esta matéria tem origem no 
coração da sociedade brasileira, das famílias daqueles 
que sofreram a parte mais dura do autoritarismo, que 
atravessou décadas no Brasil. 

Mas, foi graças a uma conferência e a uma de-
cisão do Presidente Lula, e falo isso para pôr nesse 
conjunto histórico que o Brasil encontra especialmen-
te na passagem do Presidente Fernando Henrique, 
outra vítima desse período, e do Presidente Lula, que 
respondeu um processo. Foi condenado na Lei de Se-
gurança Nacional por conta de um ocorrido no Acre 
nesse período de exceção que o Brasil experimentava. 
Obviamente, como V. Exª também, foi absolvido. Mas 
sofreu o Presidente Lula cadeia. 

Devo dizer que essa matéria veio ao Congres-
so, veio à Câmara e está aqui hoje, quando o Brasil 
é governado pela Presidente Dilma, que é o símbolo 
maior da dor, do sofrimento desse período, como V. 
Exª também. Viveu a dureza desse regime de exce-
ção. Exatamente por isso temos que definitivamente 
tratar essa matéria. Alguns diziam: “Não, pode sofrer 
abalos a Lei da Anistia.” V. Exª está mostrando clara-
mente que uma coisa são os valores colocados na Lei 
de Anistia e outra coisa são os direitos das famílias, do 
País de lidar com esse tema. Sei que alguns diziam: 
“Não é bom tratar desse tema, porque é pôr o dedo 
em uma ferida. É abrir uma chaga.” Não! É que essa 
chaga e essa ferida continuam abertas, e o Brasil não 
pode seguir e continuar crescendo na consolidação da 
democracia se não fechar essa ferida. 

Acho que a Comissão da Verdade é uma manei-
ra de transformar essa ferida em uma cicatriz. Vamos, 
sim, fechar essa chaga, e o Brasil vai ter uma marca 
para sempre desse período triste da história do Brasil. 

Mas queria, então, concluir, Sr. Senador Aloysio 
Nunes, dizendo que não foi São Paulo que ganhou 
com a eleição de V. Exª. Tenho vivido diariamente como 
colega e acompanhado o trabalho de V. Exª nas dife-
rentes comissões e nas tarefas desta Casa. São Paulo 
já nos deu de presente, com a sua relatoria, como é 
importante a democracia e a boa escolha. Com todo 
o respeito com os demais que concorreram, mas ter 
V. Exª como colega, ter V. Exª relatando... E V. Exª me 
falava: “Reconheço que o projeto encaminhado pelo 
Governo é bom”. Então, se esse projeto vem do governo 
do Presidente Lula, é aprovado e será sancionado pela 
Presidente Dilma, V. Exª, do PSDB, e eu concluo com 
isso, estabelece com essa relatoria algo fundamental 
para essa Comissão, que ela de fato é uma comissão 
do País, ela é suprapartidária. Ela vai do PSDB ao 
Partido dos Trabalhadores, ela vai de quem é governo 
a quem é oposição. E o Senado é a Casa que acolhe 
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esse tipo de arranjo legítimo, que só acontece quan-
do a gente está vivendo a plenitude da democracia.

Então, parabéns. O Brasil agradece o relatório 
histórico que vai nos espelhar em outras matérias 
que certamente teremos de enfrentar nessa jornada 
de Senadores.

Muito obrigado e parabéns pelo relatório, Sena-
dor Aloísio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Senador Jorge Viana. V. Exª 
evocou o fato de que temos três Presidentes, o Presi-
dente Fernando Henrique, Presidente Lula e, agora, 
a Presidenta Dilma, que foram oponentes da ditadura 
e que, em menor ou maior medida, sofreram o peso 
da repressão.

Talvez esse fato explique certas convergências 
que, em alguns temas, devemos procurar entre nós. 
Temas como o da institucionalidade democrática, e 
essa matéria se inscreve essencialmente neste âmbi-
to, seguramente são campos em que, não obstante as 
nossas divergências partidárias, podemos e devemos 
trabalhar de mãos dadas.

Muito obrigado.
Senador Wilson Santiago e o Senador Eduardo 

Suplicy, em seguida.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PDT – PB) – Se-

nador Aloysio Nunes, V. Exª, de fato, traz um parecer, 
como representante da Comissão de Constituição e 
Justiça que, não só agrada...

(Interrupção do som.)

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PDT – PB) –...
como a própria sociedade brasileira, por permitir que, 
de fato, a proposta de iniciativa do Governo não só dê 
condições de instalar uma Comissão com as condições 
de exercitar aquilo que a própria Constituição assegura 
a qualquer cidadão brasileiro.

Então, o parecer de V. Exª, é de fato, muito elogia-
do por todos – e merece, sim, ser elogiado. E ninguém 
melhor do que V. Exª teria essas condições, porque 
passou por essas dificuldades, enfrentou todos esses 
desafios e viveu na pele a necessidade de cada família 
brasileira ter o esclarecimento sobre o desaparecimento 
de pessoas, dos seus restos mortais; tudo aquilo que 
incomoda as famílias e o cidadão brasileiro. 

Então, V. Exª, sim, merece ser elogiado. E como 
V. Exª representa a Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, hoje merece os elogios de todos nós. 
Este é um dia – para V. Exª e para esta Casa – não 
somente, mas, também, marcante para a história do 
Senado Federal e, além de tudo, para a história da 
vida das pessoas e do respeito aos direitos humanos. 

Por isso, parabenizo V. Exª e digo que de fato V. 
Exª merece ser reconhecido por toda a comunidade 
brasileira. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado Senador Wilson Santia-
go, eu agradeço muito o aparte de V. Exª, a gentileza 
e a bondade com que V. Exª se refere a mim. 

E V. Exª tocou em um ponto que eu gostaria de 
ressaltar: o fato de ter sido designado na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania pelo Presidente 
Eunício de Oliveira, digno representante do PMDB 
nesta Casa. Sou profundamente reconhecido a S. Exª 
e ao apoio que recebi das lideranças partidárias, as-
sim como das lideranças do Governo e das lideranças 
desta Casa para ter a honra de estar aqui na Tribuna, 
defendendo o meu parecer. 

Muito obrigado.
Senador Eduardo Suplicy e em seguida V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-

nador Aloysio Nunes Ferreira, V. Exª é do PSDB e eu 
do PT, partidos que, em São Paulo, temos disputas 
eleitorais, algumas que se avizinham. 

Mas, eu quero aqui renovar a minha avaliação de 
como V. Exª, sobretudo nesta função de Relator desta 
matéria, tem honrado profundamente o seu mandato. 

Quero saudar a Ministra Maria do Rosário, res-
ponsável pelos direitos humanos; Deputado Edinho 
Araújo, que lá na Câmara foi o Relator e gostaria aqui 
de homenagear muitos representantes das famílias de 
vítimas da ditadura militar que aqui se encontram para 
testemunhar essa votação tão importante. Muitos pa-
rentes desses desaparecidos anda não sabem onde 
estão os restos mortais de seus entes queridos. Dessa 
forma é negado a esses familiares um direito natural, 
básico, presente em toda a cultura humana: o direito 
de enterrar os mortos e desta forma prosseguir com 
a vida. Eles estão na mesma situação de Antígona, 
impedida pelo rei Creonte de enterrar seu irmão, Poli-
nice. Numa das mais belas passagens da tragédia de 
Sófocles, Antígona, que defende a lei moral e natural, 
enfrenta Creonte, o defensor da lei do Estado, com as 
seguintes palavras:

Nem eu supunha que as tuas ordens ti-
vessem o poder de superar as leis não escritas, 
perenes, dos deuses, visto que és mortal. Pois 
elas não são de ontem nem de hoje, mas são 
sempre vivas. Nem se sabe quando surgiram. 
Por isso, não pretendo, por temor às decisões 
de algum homem, expor-me à sentença divina.

Essa cisão entre a lei natural e moral – o direito 
a enterrar os mortos, o direito à memória – e a lei do 
Estado é insustentável num regime democrático, que 
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se legitima justamente na proteção e na promoção 
dos direitos fundamentais da pessoa humana. Por isso 
mesmo, é preciso que esse processo de resgate da 
memória coletiva tenha continuidade para que, junto 
com os corpos dos desaparecidos, esse período trau-
mático da nossa história recente possa ser também 
definitivamente enterrado.

Antígona, por ter tentado enterrar seu irmão, é 
condenada por Creonte a ser enterrada viva. Trata-se 
de uma metáfora poderosa. Aqueles que não podem 
enterrar seus mortos ficam enterrados em vida. Isso não 
acontece somente com aqueles que foram diretamente 
afetados pelos atos de violência. Todos os cidadãos 
são afetados pelo indevido esquecimento desses fatos, 
pois o olvido tolhe sua identidade coletiva.

Assim sendo, a Comissão da Verdade poderá 
significar o renascimento da nossa cidadania e injetar 
um novo sopro de vida na democracia brasileira.

O encaminhamento que eu faria pelo PT, até com 
a delegação do Líder Humberto Costa, resolvi fazer 
em aparte a V. Exª, para encaminhar favoravelmente 
ao projeto em apreço.

Meus cumprimentos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Suplicy. 
Em seguida, ouvirei o Senador Sérgio Souza, 

mas quero agradecer o aparte de V. Exª e lembrar o 
fato de que temos votado, os três Senadores de São 
Paulo, da mesma forma nos últimos tempos, em rela-
ção a matérias importantes. Por exemplo, votamos da 
mesma forma na lei de acesso aos documentos públi-
cos e votaremos novamente neste tema.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E te-
remos uma conduta harmonizada no que diz respeito 
às emendas de bancada de interesse de São Paulo.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Exatamente.

Eu já cheguei, inclusive, a votar em V. Exª num 
segundo turno numa eleição municipal. Na próxima 
disputa, não estarei presente.

Mas eu quero lembrar a V. Exª, já que V. Exª citou 
os clássicos, que este projeto de lei poderia estar inspi-
rado no lema de Horácio: “Ousar saber – sapere aude”; 
a ousadia de conhecer, conhecer o nosso passado.

Muito obrigado.
Senador Sérgio Souza, por favor.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Obri-

gado, Senador Aloysio.
Sei que o Regimento diz que, nos apartes, nós 

devemos falar sentados, mas, em homenagem ao rela-
tório de V. Exª, em homenagem também à importância 
deste projeto, peço vênia a V. Exªs para falar em pé.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Se-
nador Aloysio, quero lhe confessar que fui diretamen-
te interessado na relatoria deste projeto, inclusive 
cheguei a solicitar à minha assessoria que sondasse, 
porque eu tinha todo um interesse pessoal, visto que 
trazer esse debate no momento que vive o Brasil, no 
momento democrático que vive o Brasil, acho que é 
um pouco do resgate da cidadania.

A minha constatação também segue um pouco 
aquilo colocado pelo Senador Pedro Taques. Hoje nós 
estamos votando aqui um projeto talvez dos mais im-
portantes, talvez o mais importante desta Legislatura, 
que é este Projeto de Lei nº 88, de 2011, que cria esta 
Comissão, a Comissão da Verdade, com a finalidade 
de examinar e esclarecer as violações de direitos hu-
manos praticadas de 18 de setembro de 1946 até 5 
de outubro de 1988. Ele auxiliará na localização e na 
identificação de corpos e restos mortais de desapare-
cidos no regime militar e resgata o direito à memória 
e à verdade histórica para promover a reconciliação 
nacional.

Apesar da importância deste projeto, Srªs e Srs. 
Senadores, externo minha crítica no que se refere ao 
rito de urgência que foi adotado.

Aqui eu já presenciei, Senador Aloysio, inúme-
ros Senadores, inclusive V. Exª, subirem à tribuna para 
manifestar a sua crítica ao rito das MPs. Não que o 
regime de urgência, Senadora Presidente Marta Su-
plicy, não seja necessário e não atenda à democracia 
e à celeridade que se impõe a alguns projetos. Mas 
este projeto específico eu acho que nós poderíamos 
ter debatido mais detidamente nas comissões.

Sabemos, sim, da urgência, mas esperamos 
décadas e poderíamos esperar talvez alguns meses 
para que as comissões pudessem debater de maneira 
mais aprofundada essa questão. Eu trouxe aqui uma 
expressão que já diziam os sábios: a pressa é inimi-
ga da perfeição. Ao abrir mão de aprimorar o texto da 
matéria, o Senado colabora para que os resultados da 
comissão frustrem a sociedade. 

O Senado está passando por um momento de 
resgate das suas prerrogativas. Nós votamos aqui re-
centemente a PEC das MPs, a PEC do Senador Sar-
ney, para que dê um pouco mais de dignidade a esta 
Casa, a fim de que o Senado possa debater os proje-
tos propostos nas MPs. Foi aprovada, hoje se encontra 
na Câmara, e eu sei que o Senado Federal e a Mesa 
desta Casa têm promovido conversas com a Mesa da 
Câmara Legislativa para que lá também seja aprovada 
essa proposta, para que dê ao Senado o tempo neces-
sário para também debatermos as PECs. 
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Então, eu faço essa referência no que diz respei-
to à urgência e digo que tudo é urgente – logo, nada 
pode ser alterado, para não ter que retornar à Câmara.

Isso é um grande problema, porque nós aqui, 
Senadores, muitas vezes temos que combinar o veto 
através das nossas Lideranças – e aqui ressalto a 
atuação do nosso Líder do Governo, Senador Rome-
ro Jucá, que tem que combinar junto à Presidência da 
República, junto à Casa Civil, junto à SRI –, vetos a 
determinados trechos de projetos que chegam ao Se-
nado atrasados e para os quais temos que dar celeri-
dade aqui. Perde o Senado um pouco dessa condição 
de Casa revisora que nós somos.

Eu acho que nós já estamos passando por esse 
momento de resgate da valorização do Senado. Nesse 
ponto, Senador, quero fazer esta reflexão e deixar a V. 
Exª estes meus apontamentos.

Além das divergências apontadas por uma série 
de Deputados e também, por exemplo, pelo Grupo Me-
mória e Verdade, na Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão, e pelo Dr. Ives Gandra, o Jornal da Câ-
mara trouxe hoje a relação de uma série de pessoas 
que colocam suas divergências com relação à forma 
e à celeridade desse projeto.

Eu também tinha algumas sugestões. Por exem-
plo, esses sete membros eu acho pouco. Como acho 
pouco também os dois anos. Acho pouco dois anos, 
porque nós temos qualquer coisa em torno de mais 
de 50 mil casos a serem investigados, porque o pra-
zo a ser investigado também é muito longo: de 1946, 
de 1940 e poucos anos até 1985. Talvez o prazo mais 
importante realmente seja aquele colocado por V. Exª, 
o prazo do Ato Institucional nº 5. Talvez não bastasse 
o Ato Institucional nº 5, mas talvez este seja o prazo 
mais importante. No entanto, o projeto não restringe 
esse prazo. Então, eu coloco aqui algumas divergên-
cias nesse sentido.

E concluo dizendo que o debate deixa de ser 
qualificado, pois o Senado Federal se diminui neste 
momento ao aceitar a supressão do rito nas comis-
sões, limitando-se apenas a chancelar o trabalho que 
veio da Câmara dos Deputados.

Eu digo isso, Senador Aloysio, sem, de forma al-
guma, desmerecer esta Casa Legislativa. V. Exª teve 
inteligência e hombridade: mesmo sabendo que não 
poderia alterar, pelo rito imposto e pela necessidade de 
aprovação de maneira urgente, V. Exª fez um resgate 
e trouxe hoje, no seu depoimento, no seu relatório, a 
verdadeira história e a necessidade de resgatarmos 
a história e a memória deste País.

Muito obrigado pelo aparte, Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Obrigado, Senador Sérgio Souza. Eu 

queria esclarecer a V. Exª, em primeiro lugar, porque 
penso que V. Exª, se tivesse sido designado, poderia 
fazer um trabalho tão bom ou melhor do que o meu 
provavelmente, porque teria um outro olhar, um olhar 
de uma nova geração de políticos, agora que a minha 
já se vai encaminhando para o seu ocaso.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Não 
concordo. (Fora do microfone.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Mas eu queria dizer a V. Exª, em primei-
ro lugar, o seguinte: eu não me senti, de modo algum, 
constrangido pela ideia de não poder alterar o texto. 
Eu sou um velho parlamentar e tenho timbrado sempre 
por muita independência na minha atuação legislativa. 
Eu não aceitaria peias ao meu convencimento.

O tema que V. Exª aborda – o prazo é curto, dois 
anos – eu procurei responder: qual seria o prazo ide-
al? Três talvez? Quatro? Não sei. Sinceramente, não. 
Eu acho que considerar o prazo curto e, a partir daí, já 
vaticinar o fracasso da Comissão é desconhecer tudo 
aquilo que foi feito antes da futura instalação dessa 
Comissão.

Eu me referi, por exemplo, à Lei dos Desapare-
cidos, que analisou 475 casos e pode esclarecer de-
zenas e dezenas de casos ainda encobertos antes da 
sua atuação. A Comissão da Anistia e as Caravanas 
da Anistia, outras centenas de casos.

Está aqui presente a Ministra Maria do Rosá-
rio. Ela coordena um Grupo de Trabalho do Araguaia, 
o GTA, que foi instituído pelo Governo brasileiro em 
cumprimento a uma sentença proferida em 24 de no-
vembro de 2010, pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, no caso Araguaia. É um grupo de trabalho 
que, na sequência de outras investigações promovidas 
por familiares, pela sociedade civil, pela imprensa, pela 
Comissão dos Desaparecidos, vem, na sequência des-
ses trabalhos anteriores, buscando resolver enigmas 
que ainda permanecem.

Não julguei necessário alterar o texto, mas esse 
é o meu livre julgamento.

O balizamento temporal do art. 8º das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias é um balizamento 
temporal que se refere ao regime do anistiado político. 
E me pareceu razoável, à falta de outro, porque, como 
procurei esclarecer ao Senado, expondo a minha opi-
nião, existem períodos de luz e sombra antes de 1964 
e depois de 1964. As tendências autoritárias que se 
manifestaram de maneira mais rude, mais desabrida 
durante o período do regime de exceção vêm de antes 
e continuam presentes na sociedade brasileira. E eu 
espero que esta Comissão da Verdade possa contribuir 
para um antídoto à sua manifestação.
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Pareceu-me razoável esse limite, embora, se fos-
se por mim, eu adotaria o mesmo limite temporal da 
Lei da Anistia. Mas não considero que isso seja uma 
objeção de fundo que merecesse provocar o reexa-
me da matéria na Câmara sobre esse ponto precisa-
mente. Por quê? Porque é óbvio que a Comissão da 
Verdade não vai se deter sobre um caso lá ocorrido 
no Dops na interventoria, no Governo do Ademar de 
Barros nos anos 40.

É claro que, para que ela se legitime, para que 
ela tenha o respaldo da sociedade e atinja os seus ob-
jetivos – e penso que a Presidente da República deu 
provas, pelos seus pronunciamentos, do seu empenho 
nessa linha – vai ter que focar, evidentemente, meu 
querido amigo Senador Sérgio Souza, sobre aquele 
período onde esses crimes adquiriram proporções de 
crimes contra a humanidade e adquiriram uma feição de 
política de Estado. Não julguei que a mudança dessas 
datas fosse suficiente para pedir um reexame da Câ-
mara dos Deputados. Agora, fiz, sim, uma modificação, 
ouvindo juristas, especialistas na justiça de transição, 
ouvi o advogado Belisário dos Santos Junior, que me 
defendeu num processo em que fui acusado de crime 
contra a segurança nacional. Talvez eu tenha sido o 
último dos civis a ser julgado perante auditoria militar 
de São Paulo. Fui absolvido, embora tenha sido conde-
nado, num julgamento anterior, a três anos de prisão. 
Ouvi sugestões que vieram, angústias que vieram de 
familiares de vítimas da repressão, de tal modo que 
eu fiz uma emenda que tornasse absolutamente claro 
que a referência, o respeito à Lei da Anistia, que não 
é, por suposto, revogada na lei que cria a Comissão da 
Verdade, de modo algum poderá embaraçar as apura-
ções de violações de direitos humanos.

Por isso, para deixar mais claro o propósito da lei, 
para não deixar dúvida a respeito da plena liberdade, 
na lei, do trabalho da Comissão é que eu desloquei a 
referência da Lei da Anistia do inciso V do art. 3º do 
projeto de lei, que enumera as atribuições da Comis-
são, para o art. 6º, onde são feitas as remissões às 
outras leis que criaram as comissões com as quais a 
Comissão Nacional da Verdade deverá colaborar. É 
uma emenda estritamente de redação, mas que con-
tribui para esclarecer, deixar claro, espancar qualquer 
tipo de ambiguidade a respeito da latitude que se des-
cortinará à frente da Comissão para desempenhar o 
seu trabalho.

Agradeço o aparte de V. Exª, que me permitiu 
esclarecer um pouco mais pontos de vistas que talvez 
não tenham ficado claros no momento da minha pri-
meira intervenção. Muito obrigado, Senador.

Já concluo, Senadora Marta Suplicy, e concluo 
com a citação com que...

Senador Simon, V. Exª pede um aparte? (Pausa.) 
Ouço-o com muito prazer.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS. Sem 
revisão do orador.) – Realmente, foram uma manifes-
tação e um pronunciamento emocionantes de V. Exª. 
Talvez seja o seu grande dia de glória, pelo seu pas-
sado, pela sua biografia, pelas lutas e pelos sofrimen-
tos. V. Exª teve grandes momentos e a consagração na 
última eleição como Senador mais votado na história 
deste País, que foram situações importantes para V. 
Exª, mas eu sinto que o dia de hoje tem um significado 
especial para V. Exª. Nós entendemos isso e sentimos 
igualmente o mesmo. 

Para quem vem de uma caminhada longa – e V. 
Exª diz que fala como sexagenário; eu, com 80 anos, 
veja com que diferença eu falo –, eu vim lá do início, 
quando não se sabia quando ia terminar e como ia 
terminar. E hoje, a rigor, é o dia em que nós estamos 
culminando um grande momento. Porque pode-se di-
zer que se escreveu uma página, não digo a página 
definitiva, mas uma página quase definitiva de uma 
história. E não podia ser um cenáculo mais bonito, uma 
reunião mais significativa do que esta, porque a gente 
sente aqui, a gente vê aqui que nós todos estamo-nos 
superando, nós todos estamos entendendo o momento 
e entendendo que este é mais um momento que não 
é absolutamente aquele que pessoalmente cada um 
de nós queria, mas é o momento que nós, no conjun-
to, conseguimos fazer para que ele chegue onde está 
chegando. Isso é muito importante. 

É muito importante que na Presidência esteja a 
Presidenta Dilma, uma mulher que viveu o que viveu; 
que lutou; que, como V. Exª, esteve do lado da resis-
tência; que sofreu. Mas quer a circunstância que hoje 
ela faça essa parte. 

Que bonita decisão do Congresso!
Vou ser muito sincero: fora eu, acho que até es-

tamos fazendo uma certa maldade com a Presidente. 
Deixar para ela escolher livremente, ela! Acho que, 
com toda a sinceridade, como amigo dela, deveríamos 
escolher uma fórmula através da qual ela chegasse 
ali. Veja que hoje uma pessoa fica com uma respon-
sabilidade, meu Deus, que até hoje não existiu! Acima 
de poderes, acima de tudo, ela vai ser a responsável 
pela escrita da nossa história, pela biografia de muita 
e muita gente. Mas foi bonito o gesto do Congresso. 
Achava que deveriam ser mais de sete. Sete, tudo 
bem. Eu achava que deveria ser mais de dois anos. 
Dois anos, muito bem. Eu achava que se cria cargo 
de montão aqui para tudo que se quer, e é a primeira 
vez que fomos realmente mãos-fechadas: criou-se o 
mínimo do mínimo do mínimo necessário. Muito bem. 
Mas tudo isso no significado de que nós entendemos o 
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momento que estamos vivendo. Os militares entende-
ram, numa posição deles. Entenderam. No início, eles 
pareciam não querer entender, mas entenderam que, 
na verdade, na verdade, com todo o respeito, eles se 
saíram muito bem, porque temos uma grandeza até 
própria do povo brasileiro. Vimos, na Argentina, no fim 
do ano passado, um ex-presidente, com 90 anos, con-
denado a não sei quantos anos de cadeia, e não sei 
quantos anos depois; no Uruguai também foi assim. 
No Brasil, não, não estamos preocupados com essa 
história. Acho que somos meio um pouco... Essa Co-
missão da Verdade meio que imita o que o grande líder 
fez na África do Sul.

Quando todo mundo imaginava – e lá foi um so-
frimento muito maior do que aqui porque muito mais 
intenso, durante muito mais longo tempo e atingindo 
praticamente a nação inteira –, na hora, ele diz: “Não, 
nós temos dois caminhos, o caminho da paz e do amor, 
o caminho dessa luta ser reincidente permanentemen-
te, porque agora estamos por cima, mas, se nós for-
mos fazer a vindita, nós vamos cometer exageros, e 
desse nosso exagero vai vir a resposta”. E da maneira 
que ele fez, com grandeza, mas mostrando a verdade, 
toda a verdade, procurando, reconhecendo. E o cida-
dão, reconhecido, dizendo: “Eu fiz, é isso aqui”, pede 
desculpa. Foi um gesto... Pareceu... Mas o Mandela, 
foi uma coisa emocionante aquela ali. No início, as 
pessoas meio que não acreditaram. “No que vai dar? 
Um jogo de futebol, não sei o quê. Mas no que vai dar 
isso? Mas no que vai dar?!”. E deu nisso que está lá, 
uma grande nação. Lá foi assim. 

E nós estamos fazendo isso. A rigor, nós estamos 
fazendo isso. Nós não estamos aqui querendo vindita, 
querendo que paguem pelo que fizeram, pelo que dei-
xaram de fazer. Nós estamos apenas querendo buscar 
a verdade. Isso é o respeito que nós temos, e tenho 
convicção de que as vítimas que sofreram, não como 
V. Exª, como a Presidente, que estão aqui vitoriosos, 
mas as que sofreram, as que morreram...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É verdade.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – ... tam-
bém não gostariam que fosse diferente, não gostariam 
que déssemos o troco, olho por olho, dente por dente. 
Essa resposta de encontrar a verdade, de dizer o que 
é e de apagar é muito positiva. 

Foram muito felizes a Casa e o Presidente Sar-
ney, escolhendo V. Exª como Relator. Eu vou falar por 
mim. Há coisas que estão aqui por que eu ia brigar se 
não fosse V. Exª o Relator. Quando eu vi V. Exª falar e 
apresentar, eu parei para pensar e digo: “Não, então... 

(Interrupção do som.) 

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS. Fora do 
microfone.) – ... se ele acha que é por aqui, por que 
eu vou pensar diferente?”. 

E V. Exª fez com muita categoria. V. Exª está es-
crevendo uma história muito bonita no dia de hoje, e 
junto com V. Exª, nós todos. A Casa está vivendo um 
grande momento. E eu fico feliz! Eu fico feliz porque, 
de certa forma, eu que estou saindo, que estou termi-
nando, acho que mais uma das coisas que devíamos 
fazer eu não deixei para os que vêm depois de mim. 
Nós estamos fazendo.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Estamos fazendo.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Gra-
ças, em grande parte, ao trabalho de V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Senador Pedro Simon, V. Exª não pode 
avaliar o quanto seu aparte me é precioso. 

Eu, há pouco tempo, li um livro, uma biografia do 
Presidente João Goulart, e estava lá uma fotografia de 
V. Exª, Deputado Estadual, Líder do MDB na Assem-
bleia do Rio Grande do Sul, ao lado de Tancredo Ne-
ves, homenageando o Presidente deposto pelo golpe 
militar, numa São Borja sitiada! Estava lá V. Exª.

Essa mesma bravura V. Exª vem mantendo ao 
longo dos anos, e para mim é um privilégio imenso 
conviver, nesta Casa, com pessoas como V. Exª, como 
o Senador Jarbas Vasconcelos, que foram os grandes 
porta-vozes, entre companheiros que já não estão mais 
entre nós, da resistência democrática do Congresso 
Nacional. Muito obrigado pelo aparte de V. Exª. 

E, como V. Exª citou a África do Sul, creio que 
seria adequado encerrar esse meu pronunciamento 
com uma citação do bispo Desmond Tutu quando dis-
se que virar a página do passado é conveniente não 
para esquecê-lo, mas para não deixá-lo aprisionar-nos 
para sempre. 

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes 
Ferreira, a Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes 
Ferreira, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes 
Ferreira, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes 
Ferreira, a Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes 
Ferreira, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Parabéns, Senador Aloysio Nunes, pelo belíssi-
mo relatório que muito nos orgulha a todos, Senadores 
dessa República, e também ao nosso Estado de São 
Paulo. Foi um belíssimo pronunciamento que V. Exª fez. 

Compartilho das palavras tão bonitas que cada 
um dos Senadores pôde hoje dizer aqui neste Plená-
rio. Agradeço a presença da Ministra Maria do Rosário, 
que também muito nos honra neste momento, que é 
um momento histórico para o nosso País. 

Com a palavra o Senador Demóstenes Torres, 
para encaminhamento.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Senador 
Aloysio Nunes fez um trabalho belíssimo, reiterando o 
trabalho já feito pela Câmara dos Deputados.

Foi um entendimento em que nós trabalhamos 
inicialmente com o Ministro Nelson Jobim e, posterior-
mente, com o atual Ministro José Eduardo Cardozo. Não 
poderia cair em melhores mãos essa relatoria. Aliás, é 
bom deixarmos claro que essa é uma relatoria que foi 
acordada muito atrás porque sabíamos que o Senador 
Aloysio era um homem que tinha sofrido os rigores do 
regime militar e, embora sofrendo todos esses rigores, 
nem por isso se tornou alguém parcial a ponto de in-
viabilizar uma Comissão como essa. 

Pelo contrário, seu depoimento aqui favorável à 
Lei da Anistia, à constitucionalidade dela ainda nos dias 
de hoje, como o Supremo já julgou; o seu sofrimento 
pessoal; em seguida, a sua trajetória política e pesso-
al, que, já disse e reitero aqui, transformou S. Exª em 
uma das maiores figuras vivas da nossa República, 
levaram-no a esse trabalho espetacular. 

Esse trabalho é que nós queremos honrar. Esse 
trabalho que V. Exª fez com todo esforço, inclusive para 
que não houvesse emendas.

Todos nós gostaríamos de apresentar emendas. 
Todos nós gostaríamos que houvesse um aperfeiçoa-
mento aqui ou ali, e tenho certeza de que V. Exª mesmo 
queria que acontecesse dessa forma. Mas o consenso 
é a arte do possível. 

E, para avançarmos, para que esse projeto não 
fosse para a Câmara, costuramos toda essa aliança, 

que, ao fim, V. Exª veio e deu a agulhada final e trans-
formou num traje de primeiríssima linha para o Brasil.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado!

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM 
– GO) – Que o Brasil faça essa Comissão! Que res-
gatemos a verdade! Que nós possamos, finalmente, 
para mencionar uma citação de V. Exª, que reiterava, 
por sua vez, outra citação: que o Brasil possa ler essa 
página para conhecer essa página e, finalmente, virar 
essa página, sem ódio e sem rancor, porque este é 
um país que deu certo.

Criticava-se muito o Brasil porque o Brasil, ao con-
trário de outros países, não era feito a quarteladas. E 
muitos desses países, hoje divididos, têm os generais 
montados em seus cavalos como os ícones principais 
de várias praças públicas e, infelizmente, são países 
que não chegaram ao grau de desenvolvimento polí-
tico e social do Brasil.

Acho que nós encontramos o nosso caminho.
Tivemos desvios. A ditadura Vargas foi um desvio. 

A ditadura militar foi outro desvio terrível.
Tivemos erros de avaliação parte a parte.
Naquela época, eu era simpatizante da esquerda 

e militante do Comitê Goiano pela Anistia, ainda ado-
lescente. Lutava para que todos pudessem voltar. Não 
me arrependo nunca do que fiz; pelo contrário, acho 
que o momento era aquele mesmo. Assim como acho 
que o momento hoje não é para revanchismo, é para 
buscar a verdade, não é para retaliações. 

Então, o último grande momento dessa escolha 
passará para as mãos da Presidente Dilma, quando 
os componentes da Comissão vierem e nós disser-
mos que realmente valeu a pena fazer essa Comissão.

Vejo com tristeza, no último fim de semana, a es-
peculação de alguns nomes, que eu, particularmente, 
não desejaria. Um deles, Paulo Vannuch, que considero 
um fanático de esquerda, um homem que conseguiu 
influenciar para que Cesare Battisti ficasse aqui, para 
que as Farc fossem bem tratadas. 

Enfim, acho que não deveria haver fanáticos nem 
de esquerda nem de direita. A esquerda democrática, 
a direita democrática e o centro deveriam participar.

Acho, inclusive, e repito o que eu já disse numa 
entrevista, que deveriam ser historiadores, deveriam 
ser homens ligados à história, ao conhecimento, acos-
tumados com a análise de papéis, com fatos, para que 
pudessem dar ao Brasil esse verdadeiro testemunho 
do passado. E que pudéssemos indenizar ainda quem 
precisa ser indenizado, culpar a quem precisa ser 
culpado e que o Brasil fizesse, afinal, esse acerto de 
contas tão necessário com o passado.
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Desejo, portanto, que a Presidente Dilma tenha 
a serenidade necessária para fazer uma comissão 
desvinculada, não de paixões, porque paixão a gente 
tem a vida toda. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ainda bem!

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Mas que, dentro dessa paixão, que certamente 
a domina, ela tenha a serenidade para fazer a compo-
sição de uma comissão de notáveis homens de bem 
– não que o Paulo Vannuch não seja um homem de 
bem, não é isso que estou dizendo. É porque agora 
você tem de dizer homens e mulheres, Presidentes e 
Presidentas, aquela história toda.

Então, que, dentro dessa linha toda, a gente pos-
sa efetivamente compor uma bela Comissão e chegar 
a essa verdade.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não é essa história toda: é equidade de gênero! 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM 
– GO) – Exatamente. E, felizmente, nós temos uma 
Presidenta como V. Exª – vou usar esse termo, que eu 
não gosto, mas V. Exª está aí –, que honra o gênero...

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

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) –... e que é uma pessoa espetacular e que nos 
Preside, a quem tenho o gosto de ver presidindo esta 
sessão tão importante, que, tenho certeza, passará 
para a história do Brasil, tendo V. Exª como Presiden-
ta desta sessão. 

Parabéns a V. Exª! Parabéns ao nosso querido 
Senador, e que nós consigamos chegar lá! 

E o DEM, naturalmente, encaminha “sim”, a favor 
do relatório do Senador Aloysio Nunes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Senador.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Srª Presidente, para encaminhar.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encaminhar, o Senador Randolfe Rodri-
gues, pelo PSOL.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, eu queria inicialmente registrar aqui, na tribuna 
de honra do Senado – já foi feito, mas é importante ser 
registrado várias vezes – que é em nome deles – em 
especial, em nome deles – que nós estamos decidin-
do pela institucionalização da Comissão Nacional da 
Verdade. 

Eles e tantos outros foram vítimas do triste pe-
ríodo de 1964 até 1985. Então, eu queria aqui regis-
trar a presença do Gilney Viana, registrar a presença 

também da irmã do Alex e do Iuri Xavier Pereira, e 
ex-esposa do Arnaldo Cardoso Rocha, vítimas da ter-
rível ditadura militar, Srª Iara Xavier Pereira, que aqui 
representam o Comitê pela Verdade Memória e Justiça 
do Distrito Federal.

Essas são as chagas a que nós estamos nos re-
ferindo: estamos nos referindo aqui aos nossos mortos. 
Nós estamos nos lembrando deles. E o objetivo dessa 
Comissão é dialogar em função deles.

Eu quero aqui, Srª Presidente, suscitar um trecho 
do pronunciamento, no plenário do Congresso Nacional, 
do Deputado Ulysses Guimarães, Senador Aloysio, em 
05 de outubro de 1988, na promulgação da Constitui-
ção Federal de 1988. Disse, naquele dia, o Deputado 
Ulysses: “Conhecemos o caminho maldito: rasgar a 
Constituição, trancar as portas do Parlamento, man-
dar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério.” 

É esse o caminho maldito cujo sepultamento 
nós estamos procurando iniciar. E, para sepultá-lo, Srª 
Presidente, é necessário que o Parlamento brasileiro 
afirme os dois ordenamentos jurídicos que nós esta-
mos aprovando nesta semana – o de ontem, a apro-
vação de uma legislação brasileira de acesso univer-
sal à informação; e, o de hoje, a constituição de uma 
Comissão Nacional da Verdade. Os primeiros que nós 
temos de ouvir.

Por isso, eu quero saudar, mais uma vez, o rela-
tório do Senador Aloysio, que disse, ainda há pouco, 
com toda a sua modéstia, que não saberia se ele seria 
o ideal e o adequado para fazer esse relatório. 

Senador, eu quero reiterar ao senhor, ao Sena-
dor Pedro Simon, ao Senador Jarbas que é devido à 
história de homens como os senhores, é devido à luta 
de homens como os senhores que eu estou aqui fa-
lando com o povo brasileiro e dialogando, é devido às 
gerações que nos antecederam, e é devido também 
àqueles que foram assassinados e sofreram, nos cár-
ceres ou nos cemitérios, aos familiares deles, a esses 
que nós também temos de ouvir, como foram ouvidos 
pela Comissão de Direitos Humanos daqui, do Senado. 

Nós realizamos audiência pública com a pre-
sença deles, com a presença dos representantes dos 
familiares de mortos e desaparecidos políticos, na Co-
missão de Direitos Humanos, com a nossa presença, 
com a presença da Senadora Ana Rita, do Senador 
Paulo Paim, do Senador Pedro Taques, do Senador 
Pedro Simon e de outros Senadores, com a presença 
da Ordem dos Advogados do Brasil. 

E eu queria aqui, Srª Presidente, apresentar o 
debate que surgiu nessa Comissão, as sugestões que 
surgiram. E, permita-me, estou sendo porta-voz aqui do 
que foi objeto de reclames dos familiares dos desapa-
recidos. As propostas surgidas são no seguinte sentido:
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1 – ampliar o prazo de funcionamento da Comissão 
para a apresentação do relatório final com a pos-
sibilidade de relatórios parciais, admitindo a pror-
rogação por igual período – o Senador Aloysio já 
discorreu sobre esse tema. A preocupação dos 
familiares com relação a isso é se o tempo de 
dois anos é o bastante para fazer as aferições, 
as investigações necessárias;

2 – aumentar o numero de membros da Comissão, 
já que, na avaliação dos familiares o número é 
inadequado, insuficiente para o trabalho hercúleo 
que é apresentado;

3 – alterar o período das investigações – o Senador 
Aloysio muito bem fez referência e também já foi 
destacada a referência que é feita no texto do 
projeto de lei e a referência prevista, inclusive, 
no próprio texto constitucional... Particularmente, 
acho que o marco legal, que o marco histórico 
para isso seria 1961, especificamente a primei-
ra tentativa de golpe contra o governo constitu-
cional do Presidente João Goulart, a primeira 
tentativa que frustrou, devido a homens como 
Brizola, devido a homens como Pedro Simon e 
a tantos outros, mas esse seria, no meu enten-
der e no entender dos familiares, o marco histó-
rico devido, mas quero acatar a explicação feita 
aqui por V. Exª;

4 – excluir a possibilidade de indicação de militares – 
já vi a ponderação de V. Exª em relação a isso;

5 – extinguir a necessidade de manutenção do sigi-
lo – essa é desnecessária hoje porque, ontem, 
aprovamos o projeto de acesso à informação. 
Então, esse reclame dos familiares já foi venci-
do e aprovado. 

A última referência é a retirada da referência à 
Lei da Anistia.

Ora, Srª Presidente, eu queria só aqui ponderar 
que talvez não resolvamos isso em relação à Lei da 
Anistia com a Comissão Nacional da Verdade. Há um 
projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. 
Tramita, neste momento, na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. Ele revê a Lei da Anistia, 
porque a Lei da Anistia, na verdade – e aqui verdade 
seja dita –, e falo já para concluir, anistia aqueles que 
participaram de repressão política, anistia quem tor-
turou, anistia quem reprimiu concretamente. Essa lei 
precisa, necessita ser revista. 

Quero acreditar na compreensão do Governo de 
que fará avançar o projeto de lei que já tramita neste 
sentido na Câmara dos Deputados.

Srª Presidente, teríamos emendas. Essas emen-
das contemplam as preocupações apresentadas aqui 
pelos familiares. 

São as Emendas apresentadas ao Projeto, de nº 
02 ao nº 07. Só que as Emendas, neste momento da 
votação, a esta hora da noite, e com todos os problemas 
que poderemos ter em relação à possível aprovação...

(Interrupção do som.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
–...poderia representar, já concluindo, neste momento, 
o que haveria de pior. O que há de pior, neste momen-
to, é esse projeto voltar para a Câmara. E isso, nem os 
familiares nem nós queremos que ocorra.

Nós queremos, e acho que este é o voto de con-
fiança que os familiares vão dar em três pessoas em 
especial: na serenidade da Presidente Dilma, na ação 
da Ministra Maria do Rosário, que esteve ainda há 
pouco na Mesa, na Comissão de Direitos Humanos – 
fundamental para a construção desse projeto – e na 
ação do Ministro da Justiça.

É esse o voto de confiança especial que daremos 
aqui, votando favoravelmente ao projeto, acreditando 
que as preocupações dos familiares serão acatadas 
na constituição da Comissão.

Nós precisamos concluir o processo de transi-
ção democrática e o faremos hoje, nesta noite, no 
Congresso Nacional, aprovando a Comissão Nacio-
nal da Verdade.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª. 
Presidente, para encaminhamento.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para 
encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Srª Presiden-
te, é que estou inscrita para encaminhar e gostaria, 
portanto, de fazê-lo em nome do PSB, encaminhando 
o voto “sim”, parabenizando do Senador Aloysio, que 
realmente fez um relatório brilhante, que abordou as 
principais questões que estavam sendo discutidas pelo 
conjunto do movimento de ex-presos políticos, de fa-
miliares de mortos e desaparecidos em nosso País. E 
o fez com a tranquilidade de estar fazendo um grande 
acordo, de estar compreendendo o seu relatório como 
um ponto de encontro que viabilize, de fato, uma Co-
missão da Verdade.

Claro que houve divergências, houve ponto de 
discussão em relação a todos esses aspectos que V. 
Exª já ressaltou: o número de integrantes, a data em 
que se pudesse focar a análise dos fatos, o limite de 
participação, a composição dessa Comissão. E creio 
que V. Exª fez o relatório que pode chegar ao consenso.

Esse relatório, como foi no passado – a luta pela 
anistia também não alcançou a anistia ideal, mas aque-
la anistia que foi possível naquele momento histórico 
em que nós não nos encontrávamos.

Quero, portanto, dizer que hoje é uma data de 
comemoração. Juntamente com a data de ontem, cria-
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mos um arcabouço, criamos pilares que fortalecem o 
Estado de direito e a democracia no Brasil.

Quanto ao futuro, caberá continuarmos a nossa 
luta para que esse processo se aprofunde no senti-
do de esclarecermos a verdade histórica para toda a 
população. 

Eu não pude participar, como V. Exª, no nível em 
que participou na luta pela resistência, até porque era 
criança na época. Mas vivi de perto o período porque 
o meu pai foi cassado, era um comunista assumido, 
sindicalista. Minha mãe, durante anos, recebeu uma 
pensão de um marido vivo e nós vivemos, portanto, 
na nossa família todo um processo de luta. 

Creio que V. Exª abordou de maneira singular um 
aspecto histórico que faço questão de ressaltar, que 
muitas vezes a nossa luta faz com que ressaltemos 
apenas aqueles que lutaram e que pegaram em armas 
para resistir a ditadura militar, sem dar o crédito ne-
cessário também àqueles que, escolhendo uma outra 
estratégia, uma outra tática política, resistiram dentro 
da institucionalidade e foram também perseguidos, al-
guns mortos durante este processo, da mesma forma 
que aqueles que lutaram durante a ditadura, pegando 
em armas para resistir. Ambos os caminhos resulta-
ram naquilo que o povo pode construir, que foi esse 
processo de transição democrática que se conquistou 
sem a luta armada no Brasil. 

E nós tratamos, portanto, neste momento, hoje, 
de consolidar esse caminho e de aprofundá-lo com 
brilhantismo nesse relatório que aqui nos brindou – 
muito obrigada, Senador Armando Monteiro – na noite 
de hoje. Muito obrigada.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Para encami-
nhar, Sr. Presidente, eu quero encaminhar pelo Parti-
do dos Trabalhadores também uma posição favorável, 
saudando também o Relator, e dizer que todos nós nos 
sentimos orgulhosos de ver o Parlamento apresentando, 
através de V. Exª, uma síntese de algo tão avassalador.

Por si só, o nome da Comissão da Verdade, na 
verdade, não tratará, apenas, de uma página, mas de 
muitas páginas da História do nosso País. Mas, eu 
acredito que – como foi citado aqui por muitos – agora 
é aprovar o projeto e confiarmos na Comissão. Não te-
mos nenhuma dúvida, pelo que conhecemos da nossa 
História, dessa História, que a nossa Presidenta esta-
rá, com todo o carinho, com toda a responsabilidade 
escolhendo o melhor para o Brasil. 

Então, ao homenagear aqui essa luta, não é das 
vítimas, mas dos familiares, nós queremos também 
parabenizar a V. Exª e a todos os que construíram na 
Câmara – com o Edinho aqui presente – e aqui no 
Senado esses trabalho. 

Tenho certeza de que encerramos, hoje, com esta 
votação – e, se Deus quiser, aprovação – uma parte 
importante do Senado e acreditamos na Comissão 
que será nomeada, que fará um belo trabalho, pelo 
que espera o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Obrigado. 
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
para encaminhar pela Liderança do Governo.

Não vou ser repetitivo, Senador Aloysio, mas 
quero saudá-lo em nome da Liderança do Governo e 
dizer que me orgulho muito, Presidenta Marta, de ser 
Líder do Governo num momento como este, Governo 
que encaminhou essa proposta, Governo que cons-
truiu, com todas as forças políticas deste País, essa 
proposta no Congresso e que aqui, no Senado, numa 
discussão também suprapartidária dos Líderes e do 
Presidente da CCJ, Senador Eunício, escolheu V. Exª 
para ser o Relator.

V. Exª inicia muito bem o trabalho da Comissão 
da Verdade porque colocou a alma. V. Exª deu uma de-
monstração efetiva de como deve ser essa Comissão 
da Verdade, criou uma bússola, apontou uma direção 
e, nessa relatoria, conseguiu demonstrar, efetivamen-
te, que o País pode se reconciliar com sua história, 
com seu momento, com a sua dignidade e, principal-
mente, construir um futuro levando em conta esses 
ensinamentos. 

Então, eu quero, efetivamente, registrar a impor-
tância desta noite e dizer, Senador Aloysio, que fico 
muito feliz de ver esse resultado que é entregue à so-
ciedade brasileira. 

Esta Casa hoje está de parabéns pelo trabalho 
que faz. Tenho certeza de que, com a aprovação por 
unanimidade, ela ajuda a virar a página da história com 
essa demonstração que se dá aqui.

Meus parabéns pelo excelente trabalho feito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Obrigado. Obrigado, Romero.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Sr. Relator, eu quero, em nome do PTB, en-
caminhar favoravelmente e dizer que esta noite a de-
mocracia brasileira se consolida mais.

Ontem aprovamos a questão do sigilo dos do-
cumentos. Foi um grande avanço. Hoje aprovamos a 
Comissão da Verdade. E o fato de V. Exª ser Relator 
demonstra que esta não é uma vitória desta ou daquela 
facção partidária, desse ou daquele tipo de ideologia; 
mostra realmente que o Brasil maduro da democracia 
atual quer realmente isto: a pacificação, o conheci-
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mento da verdade e, sobretudo, que nós possamos 
caminhar para frente respeitando aqueles que sofre-
ram no passado.

Parabéns! O PTB vota “sim”.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Muito obrigado.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para en-

caminhar. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, 
Sr. Relator Aloysio Nunes Ferreira, o Partido Progres-
sista vai encaminhar o voto favorável. 

Aproveito para, através da minha liderança interina 
do Partido, liderado pelo Senador Francisco Dornelles, 
que integra a Comissão de Constituição e Justiça, para 
registrar o trabalho sereno, sério, com muita racionalida-
de, mesmo num tema que envolve não apenas questões 
constitucionais, questões institucionais, questões rela-
cionadas aos direitos humanos, mas também questões 
que envolvem, sobretudo, sentimentos, abrangendo a 
vida e a história de muitas pessoas.

E, apesar desse momento que a história do Brasil 
teve de confrontação, hoje, passadas algumas décadas, 
V. Exª chega com a serenidade, tendo vivido aqueles 
momentos, para oferecer ao País um momento, como 
disseram aqui, de conciliação que a responsabilida-
de, que o mandato lhe confere, mas, sobretudo, a sua 
história de vida.

Cumprimentos!
O Partido encaminha favoravelmente o seu re-

latório.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Obrigado, Senadora Ana Amélia. Mui-
to obrigado.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Srª Presidente.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Primeiro, quero 
dizer do importante trabalho, mais do que qualitativo, 
que alguém pôde fazer a partir da sua própria expe-
riência de vida.

Senador Aloysio, nós comentávamos hoje aqui, eu 
e o Senador Moka, inclusive em conversa no momento 
em que V. Exª relatava da tribuna, a forma como todos 
nós carinhosamente o respeitamos, pela sua história de 
vida, pela sua retidão, pelo seu comportamento, pelo 
seu companheirismo e pela sua posição de verdade 
neste Parlamento,...

Fomos colegas...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Na Câmara.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

...na outra Casa, e aqui é uma honra sempre podermos 

falar isso de V. Exª – comentava isso com o Senador 
Moka muito antes desse desfecho.

E não teria efetivamente, eu diria, homenagem 
melhor à Comissão da Verdade do que V. Exª relatar 
esse momento de forma tão brilhante. Eu diria até que 
alegra todos nós.

V. Exª também foi um parceiro na luta para que, 
no dia de ontem, aprovássemos a lei de acesso à 
informação, que alguns tentam trabalhar como a lei 
que limita o sigilo. Nós fizemos ontem, na realidade... 
Aliás, demos ontem mais um passo importante nessa 
linha da transparência, da cidadania. Como disse a 
V. Exª ontem, com certeza hoje a gente completaria 
o tripé: a transparência, que já havia sido aprovada, 
o acesso à informação e, hoje, o elemento principal, 
a verdade.

Então, eu queria parabenizar V. Exª, porque esse 
é um esforço muito bonito. Sei que, no contexto des-
sa linha da reparação, talvez ainda faltem algumas 
coisas, mas esse é um passo decisivo para que nós 
caminhemos firmemente com a verdade para a repa-
ração deste País.

Então, parabenizo V. Exª ao tempo em que tam-
bém aproveito para registrar aqui, Senador Aloysio, a 
presença de Maria Eliana de Castro, irmã de Antônio 
Teodoro de Castro, um dos nossos grandes brasilei-
ros, lamentavelmente, desaparecido naquela batalha 
do Araguaia, essa que ainda machuca a todos nós. 
Mas, com certeza, nós vamos abrindo esse caminho 
da reparação com o conteúdo dessa verdade que V. 
Exª teve oportunidade de relatar no dia de hoje. 

Parabéns a V. Exª. 
Essa é uma vitória da cidadania brasileira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Obrigado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para en-

caminhar. Sem revisão do orador.) – Senador Aloysio, 
ontem tivemos aqui a aprovação da lei de livre aces-
so à informação e hoje teremos aqui unanimemente 
a aprovação da Comissão da Verdade. 

Parabéns, acima de tudo, a V. Exª pelo relatório 
memorável. 

Quero dizer que sou muito feliz por poder com-
partilhar este momento na condição de Senador da 
República, tendo podido estar presente para testemu-
nhar essas duas vitórias do povo brasileiro. 

Parabéns. 
Estou muito feliz e orgulhoso por fazer parte des-

ta Legislatura e por tê-lo como Relator dessa matéria. 
Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Obrigado.
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O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Aloysio 
Nunes, primeiro quero registrar os dias que tivemos 
ontem e hoje. Ontem, o acesso à informação, um 
grande avanço por um País transparente, lúcido, um 
País cidadão.

Hoje, como disse o Senador Walter Pinheiro, a 
verdade. 

Eu acho que, com todas as dificuldades que o 
Brasil tem enfrentado, o Brasil tem avançado. O Bra-
sil tem avançado socialmente, o Brasil tem avançado 
economicamente e o Brasil tem avançado, acima de 
tudo, na busca da cidadania das pessoas. 

Eu não poderia deixar, primeiro, não só de louvar 
– e eu entendo que todo o Senado, os Senadores e 
as Senadoras vão votar favoravelmente ao projeto –, 
de registrar que não havia escolha melhor para uma 
relatoria do que V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Primeiro porque V. Exª carrega essa história, a histó-
ria dura, a história difícil, a transição e o momento que 
o Brasil vive hoje, que é reflexo do trabalho de muitas 
pessoas, de vários Presidentes, um esforço grande 
no sentido de consolidar este País, um País fantásti-
co, um País com um povo hospitaleiro, progressista, 
trabalhador e um País que constrói, a cada dia, um 
futuro melhor para sua gente.

Então, eu não poderia deixar de destacar a le-
gitimidade de ter V. Exª como Relator deste projeto.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Primeiro, porque V. Exª é um Senador que, em 2010, 
teve a maior votação do País, honra com o mandato 
de V. Exª o seu Estado, o Estado de São Paulo, um ho-
mem digno, um homem sério, um homem competente 
e um homem que faz a Política com P maiúsculo, tem 
altivez, debate todos os assuntos aqui com qualidade, 
prepara-se para esse debate e honra todos os votos 
que recebeu.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – 
MS) – Por isso não poderia deixar de registrar essa 
oportunidade de dirigir essas palavras a V. Exª numa 
terça-feira e numa quarta-feira tão importantes para 
o Senado Federal, para o Congresso Nacional e para 
o País.

Por isso quero parabenizá-lo e desejar, Senador 
Aloysio Nunes, muito sucesso, porque V. Exª merece 
por tudo que faz, pela qualificação que tem e, acima 

de tudo, pela história hoje tão bem refletida neste dia, 
nesta quarta-feira, dia 26 de outubro de 2011, às 21 
horas e 16 minutos.

Parabéns, Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Para encaminhar, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sem maiores 
salamaleques, rapapés ou prolegômenos, cumprimen-
tando o Senador Aloysio mais uma vez, encaminho 
voto pelo PDT, pela aprovação do projeto. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Já todos encaminhamentos sido feitos e todos 
tendo tido oportunidade de se pronunciarem, encerro 
a discussão, sem apresentação das emendas.

Em votação.
Votação do projeto sem prejuízo da emenda de 

redação apresentada na CCJ. 
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. (Palmas.)
Aprovado, por unanimidade, o maravilhoso rela-

tório do Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Votação da Emenda nº 1, CCJ.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 1.192, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara n° 88, de 2011 (n° 7.376, de 2010, na 
Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n° 88, de 2011 (n° 7.376, 
de 2010, na Casa de origem), que cria a Comissão 
Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Pre-
sidência da República, consolidando a Emenda n° 1 
– CCJ, de redação, aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outubro 
de 2011. – Senador José Sarney, Presidente – Sena-
dora Marta Suplicy – Senadora Vanessa Grazziotin 
– Senador Cícero Lucena.
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ANEXO AO PARECER N° 1.192, DE 2011

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara n° 88, de 2011 (n° 7.376, de 2010, na 
Casa de origem).

Cria a Comissão Nacional da Verdade 
no âmbito da Casa Civil da Presidência da 
República.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É criada, no âmbito da Casa Civil da Presi-

dência da República, a Comissão Nacional da Verdade, 
com a finalidade de examinar e esclarecer as graves 
violações de direitos humanos praticadas no período 
fixado no art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, a fim de efetivar o direito à memória e à 
verdade histórica e promover a reconciliação nacional.

Art. 2° A Comissão Nacional da Verdade, com-
posta de forma pluralista, será integrada por 7 (sete) 
membros, designados pelo Presidente da República, 
dentre brasileiros, de reconhecida idoneidade e con-
duta ética, identificados com a defesa da democracia 
e da institucionalidade constitucional, bem como com 
o respeito aos direitos humanos.

§ 1° Não poderão participar da Comissão Nacio-
nal da Verdade aqueles que:

I – exerçam cargos executivos em agremiação partidá-
ria, com exceção daqueles de natureza honorária;

II – não tenham condições de atuar com imparcialida-
de no exercício das competências da Comissão;

III – estejam no exercício de cargo cm comissão ou 
função de confiança em quaisquer esferas do 
Poder Público.

§ 2° Os membros serão designados para mandato 
com duração até o término dos trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade, a qual será considerada extinta 
após a publicação do relatório mencionado no art. 11.

§ 3° A participação na Comissão Nacional da 
Verdade será considerada serviço público relevante.

Art. 3° São objetivos da Comissão Nacional da 
Verdade:

I – esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos 
de graves violações de direitos humanos men-
cionados no caput do art. 1°;

II – promover o esclarecimento circunstanciado dos 
casos de torturas, mortes, desaparecimentos 
forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, 
ainda que ocorridos no exterior;

III – identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, 
as instituições e as circunstâncias relacionados 
à prática de violações de direitos humanos men-
cionadas no caput do art. 1° e suas eventuais 

ramificações nos diversos aparelhos estatais e 
na sociedade;

IV – encaminhar aos órgãos públicos competentes 
toda e qualquer informação obtida que possa 
auxiliar na localização e identificação de corpos 
e restos mortais de desaparecidos políticos, nos 
termos do art. 1° da Lei n° 9.140, de 4 de de-
zembro de 1995;

V – colaborar com todas as instâncias do Poder Público 
para apuração de violação de direitos humanos;

VI – recomendar a adoção de medidas e políticas pú-
blicas para prevenir violação de direitos huma-
nos, assegurar sua não repetição e promover a 
efetiva reconciliação nacional; e

VII – promover, com base nos informes obtidos, a re-
construção da história dos casos de graves vio-
lações de direitos humanos, bem como colaborar 
para que seja prestada assistência às vítimas de 
tais violações.

Art. 4° Para execução dos objetivos previstos no 
art. 3°, a Comissão Nacional da Verdade poderá:

I – receber testemunhos, informações, dados e do-
cumentos que lhe forem encaminhados volun-
tariamente, assegurada a não identificação do 
detentor ou depoente, quando solicitada;

II – requisitar informações, dados e documentos de 
órgãos e entidades do Poder Público, ainda que 
classificados em qualquer grau de sigilo;

III – convocar, para entrevistas ou testemunho, pes-
soas que possam guardar qualquer relação com 
os fatos e circunstâncias examinados;

IV – determinar a realização de perícias e diligências 
para coleta ou recuperação de informações, do-
cumentos e dados;

V – promover audiências públicas;
VI – requisitar proteção aos órgãos públicos para 

qualquer pessoa que se encontre em situação 
de ameaça em razão de sua colaboração com 
a Comissão Nacional da Verdade;

VII – promover parcerias com órgãos e entidades, 
públicos ou privados, nacionais ou internacio-
nais, para o intercâmbio de informações, dados 
e documentos; e

VIII – requisitar o auxílio de entidades e órgãos pú-
blicos.

§ 1° As requisições previstas nos incisos II, VI e 
VIII serão realizadas diretamente aos órgãos e enti-
dades do Poder Público.

§ 2° Os dados, documentos e informações si-
gilosos fornecidos à Comissão Nacional da Verda-
de não poderão ser divulgados ou disponibilizados 
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a terceiros, cabendo a seus membros resguardar 
seu sigilo.

§ 3° É dever dos servidores públicos e dos mili-
tares colaborar com a Comissão Nacional da Verdade.

§ 4° As atividades da Comissão Nacional da Ver-
dade não terão caráter jurisdicional ou persecutório.

§ 5° A Comissão Nacional da Verdade poderá 
requerer ao Poder Judiciário acesso a informações, 
dados e documentos públicos ou privados necessários 
para o desempenho de suas atividades.

§ 6° Qualquer cidadão que demonstre interesse 
em esclarecer situação de fato revelada ou declara-
da pela Comissão terá a prerrogativa de solicitar ou 
prestar informações para fins de estabelecimento da 
verdade.

Art. 5° As atividades desenvolvidas pela Comis-
são Nacional da Verdade serão públicas, exceto nos 
casos em que, a seu critério, a manutenção de sigilo 
seja relevante para o alcance de seus objetivos ou para 
resguardar a intimidade, a vida privada, a honra ou a 
imagem de pessoas.

Art. 6° Observadas as disposições da Lei n° 6.683, 
de 28 de agosto de 1979, a Comissão Nacional da 
Verdade poderá atuar de forma articulada e integrada 
com os demais órgãos públicos, especialmente com o 
Arquivo Nacional, a Comissão de Anistia, criada pela 
Lei n° 10.559, de 13 de novembro de 2002, e a Comis-
são Especial sobre mortos e desaparecidos políticos, 
criada pela Lei n° 9.140, de 4 de dezembro de 1995.

Art. 7° Os membros da Comissão Nacional da 
Verdade perceberão o valor mensal de R$ 11.179,36 
(onze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e seis 
centavos) pelos serviços prestados.

§ 1° O servidor ocupante de cargo efetivo, o 
militar ou o empregado permanente de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, dos Municípios ou 
do Distrito Federal, designados como membros da 
Comissão, manterão a remuneração que percebem 
no órgão ou entidade de origem acrescida da dife-
rença entre esta, se de menor valor, e o montante 
previsto no caput.

§ 2° A designação de servidor público federal 
da administração direta ou indireta ou de militar das 
Forças Armadas implicará a dispensa das suas atri-
buições do cargo.

§ 3° Além da remuneração prevista neste arti-
go, os membros da Comissão receberão passagens 
e diárias para atender aos deslocamentos, em razão 
do serviço, que exijam viagem para fora do local de 
domicílio.

Art. 8° A Comissão Nacional da Verdade poderá 
firmar parcerias com instituições de ensino superior ou 

organismos internacionais para o desenvolvimento de 
suas atividades.

Art. 9º São criados, a partir de 1° de janeiro de 
2011, no âmbito da administração pública federal, 
para exercício na Comissão Nacional da Verdade, os 
seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores:

I – 1 (um) DAS-5;
II – 10 (dez) DAS-4; e
III – 3 (três) DAS-3.

Parágrafo único. Os cargos previstos neste arti-
go serão automaticamente extintos após o término do 
prazo dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, 
e os seus ocupantes, exonerados.

Art. 10. A Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca dará o suporte técnico, administrativo e financeiro 
necessário ao desenvolvimento das atividades da Co-
missão Nacional da Verdade.

Art. 11. A Comissão Nacional da Verdade terá pra-
zo de 2 (dois) anos, contado da data de sua instalação, 
para a conclusão dos trabalhos, devendo apresentar, 
ao final, relatório circunstanciado contendo as ativida-
des realizadas, os fatos examinados, as conclusões e 
recomendações.

Parágrafo único. Todo o acervo documental e 
de multimídia resultante da conclusão dos trabalhos 
da Comissão Nacional da Verdade deverá ser enca-
minhado ao Arquivo Nacional para integrar o Projeto 
Memórias Reveladas.

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Em discussão a redação final.(Pausa)

Encerrada a discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam 

permaneçam como se encontram.(Pausa.)
Encerrada a votação.
Aprovada.
A matéria vai à sanção da Senhora Presidenta, 

que hoje vai ter uma noite bastante feliz.(Palmas.)
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
Quero agradecer a presença da Ministra Maria do 

Rosário, uma grande batalhadora dos direitos humanos.
Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:
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3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 246, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos do 

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 246, de 2011 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.087, de 
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a Programação Monetária para o 3º trimestre 
de 2011.

4 
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, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

5 
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 
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 
Assuntos Sociais, Relator: Senador Casildo 
Maldaner.

6 
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.

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 912, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Humberto Costa.

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, do Se-
nador Demóstenes Torres, que regulamenta 
o emprego de algemas em todo o território 
nacional.

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator ad hoc: Senador Antonio 
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável, nos termos do Substitu-
tivo, que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as emendas apresentadas ao Substitutivo, 
em turno suplementar, perante à Comissão): 
favorável, na forma da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo).

9 
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.
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10 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

11 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Man-
dela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

12 
REQUERIMENTO Nº 1.113, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.113, de 2011, da Senadora Va-
nessa Grazziotin, do Senador Pedro Taques 
e outros Senadores, solicitando que, sobre o 
Projeto Decreto Legislativo nº 593, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Sociais (susta os efeitos da Por-
taria nº 1.510/2009, do Ministério do Trabalho 
e Emprego, que disciplina o registro eletrôni-
co de ponto).

13 
REQUERIMENTO Nº 1.114, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.114, de 2011, do Senador Paulo Paim, 
solicitando que, sobre o Projeto Decreto Le-
gislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.

14 
REQUERIMENTO Nº 1.115, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.115, de 2011, do Senador Paulo Paim, 
solicitando que, sobre o Projeto Decreto Le-
gislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa.

15 
REQUERIMENTO Nº 1.121, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.121, de 2011, do Senador Inácio Arru-
da, solicitando que, sobre o Projeto Decreto 
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa.

16 
REQUERIMENTO Nº 1.122, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.122, de 2011, do Senador Inácio Arru-
da, solicitando que, sobre o Projeto Decreto 
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.

17 
REQUERIMENTO Nº 1.186, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.186, de 2011, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 571, de 2011, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (prioridade a portadores de deficiência 
na restituição de impostos).

18 
REQUERIMENTO Nº 1.203, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.203, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 372, de 2011, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Econômicos (extinção da arrecadação 
das quotas da Reserva Global de Reversão).
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19 
REQUERIMENTO Nº 1.208, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.208, de 2011 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.045, de 2011, da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, Relator: 
Senador Rodrigo Rollemberg), solicitando o 
sobrestamento do estudo do Projeto de Lei do 
Senado nº 190, de 2008, a fim de aguardar a 
deliberação, em Plenário, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 283, de 2010.

20 
REQUERIMENTO Nº 1.213, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.213, de 2011, do Senador Sérgio 
Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 219, de 2010, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Agricultura 
e Reforma Agrária (a política nacional para os 
biocombustíves).

21 
REQUERIMENTO Nº 1.215, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.215, de 2011, da Senadora Ana Rita, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 181, de 2010, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (venda de medicamentos a aposentados).

22 
REQUERIMENTO Nº 1.216, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.216, de 2011, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 76, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais 
(obrigatoriedade da assistência psicológica a 
educadores e educandos).

23 
REQUERIMENTO Nº 1.218, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.218, de 2011, do Senador Ricardo 
Ferraço, solicitando que, sobre o Projeto de 

Resolução do Senado nº 72, de 2010, além 
da Comissão constante do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Desenvolvimento Regional e Turismo (esta-
belece alíquotas de impostos nas operações 
interestaduais).

24 
REQUERIMENTO Nº 1.219, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.219, de 2011, do Senador Eduar-
do Amorim, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei da Câmara nºs 39 e 142, 
de 2009; com os Projetos de Lei do Senado 
nºs 240 e 510, de 2007, por regularem maté-
ria correlata (exame oftalmológico em recém-
-nascidos).

25 
REQUERIMENTO Nº 1.226, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.226, de 2011, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 135, de 2010, além da Co-
missão constante do despacho inicial de dis-
tribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (piso salarial dos vigilantes).

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Em sessão anterior foi lido o Requerimento 
nº 1.317, de iniciativa do Conselho do Diploma Mulher-
-Cidadã Bertha Lutz, solicitando a prorrogação do pra-
zo previsto no art. 3º da Resolução nº 2, de 2001, do 
Senado Federal, para que a Mesa do Senado possa, 
até o dia 1º de dezembro deste ano, receber o encami-
nhamento de indicações à 11ª Premiação do Diploma 
Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – O Senador Wellington Dias apresentou o Re-
querimento nº 1.316, solicitando, nos termos do art. 
40 do Regimento Interno, autorização para desempe-
nhar missão no exterior, aprovado pela Subcomissão 
Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes 
Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas, no perí-
odo de 30 de outubro a 06 de novembro, na Inglaterra, 
Holanda, Suécia e Portugal.
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A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido e nos termos do art. 40 do Re-
gimento Interno, encontra-se, sobre a Mesa, parecer 
favorável oferecido à matéria pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 1.193, DE 2011

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
nº 1.175, de 2011 (RAS nº 14 de 2011, na 
origem), da Comissão de Assuntos Sociais, 
que requer autorização para participação 
dos Senadores Wellington Dias, Waldemir 
Moka, Vanessa Grazziotin, Ana Amélia e 
Eduardo Amorim, em missão oficial a In-
glaterra, Holanda, Suécia e Portugal, entre 
os dias 30 de outubro a 6 de novembro de 
2011, com o objetivo de fomentar o inter-
câmbio de experiências e de colher subsí-
dios para formulação de políticas públicas 
de enfrentamento ao uso disseminado de 
álcool, crack e outras drogas.

Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy

I – Relatório

Esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional examina o Requerimento nº 1.175, de 2011, 
de autoria da Comissão de Assuntos Sociais, que re-
quer autorização para a participação dos Senadores 
Wellington Dias, Waldemir Moka, Vanessa Grazziotin, 
Ana Amélia e Eduardo Amorim, em missão oficial à 
Inglaterra, Holanda, Suécia e Portugal, entre os dias 
30 de outubro a 6 de novembro de 2011, com o obje-
tivo de fomentar o intercâmbio de experiências e de 
colher subsídios para a formulação de políticas públi-
cas de enfrentamento ao uso disseminado de álcool, 
crack e outras drogas.

A matéria foi aprovada pela Subcomissão Tem-
porária de Políticas Sociais sobre Dependentes Quími-
cos – de Álcool, crack e outras Drogas – CASDEP, da 
Comissão de Assuntos Sociais, em sua 16ª Reunião 
e pela Comissão de Assuntos Sociais – CAS, em sua 
31ª Reunião.

Acompanha o processado o Ofício nº 79/2011 
– PRESIDÊNCIA/CADESP, do Senador Wellington 
Dias, Presidente daquele colegiado, que esclarece 
que o Requerimento decidiu pela realização de missão 
oficial, entre os dias 30 de outubro a 6 de novembro 
do corrente ano, com a participação de membros da 

Subcomissão, aos seguintes países: Inglaterra, Ho-
landa, Suécia e Portugal, com o objetivo de fomentar 
o intercâmbio de experiências e de colher subsídios 
para a formulação de políticas públicas visando ao 
enfrentamento do uso disseminado de álcool, crack 
e outras drogas.

Com base no art. 40 do Regimento Interno do 
Senado Federal, solicita autorização para a partici-
pação, na missão, dos Senadores Wellington Dias, 
Waldemir Moka, Vanessa Grazziotin, Ana Amélia e 
Eduardo Amorim.

Constam do processado, além do Requerimento 
nº 1.175 (nº 14 na origem), os documentos pertinentes 
à sua aprovação na CADESP/CAS e na CAS.

Recebida nesta Comissão em 23 de setembro 
de 2011, a matéria foi a mim distribuída para relatar.

II – Análise

O Requerimento em questão tem por base o Art. 
40, § 1ª, I, do Regimento Interno do Senado Federal.

Segundo informa a ata da 17ª Reunião da CA-
DESP/CAS, os Senadores prepararam o roteiro da 
missão em pauta com a ajuda do Ministério das Rela-
ções Exteriores, iniciando-a pela Suécia, em seguida 
a Holanda, seguindo-se Inglaterra e Portugal. Dessa 
maneira, serão examinadas quatro distintas experiên-
cias de países que já contam com um plano em an-
damento e que lograram a redução ou o impedimento 
do crescimento do número de usuários de drogas e 
da dependência química no País.

Assim, deverão ser realizadas visitas, in loco, 
a instituições que alcançaram êxito no enfrentamento 
do problema, por meio das quais se busca recolher 
ensinamentos destas experiências, direcionadas ao 
equacionamento de questões como: prevenção, infor-
mação, educação, tratamento médico, recuperação, 
legislação, reinserção social dos usuários, segurança 
pública e o papel institucional do Estado e da socie-
dade civil organizada no tema.

A iniciativa busca equacionar o flagelo do uso 
abusivo do álcool e da dependência das drogas, que 
requer a adoção de políticas públicas voltadas à sua 
prevenção e ao seu decidido enfrentamento.

Ademais, a solicitação que ora se examina não 
esbarra em quaisquer óbices quanto à sua juridicida-
de, regimentalidade e oportunidade.

III – Voto

Em face do exposto, votamos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 1.175, de 2011.

Sala da Comissão, – Senador Eduardo Matara-
zzo Suplicy, Relator.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em votação o Requerimento nº 1.316, de 2011, 
do Senador Wellington Dias.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Há, sobre a mesa, os Requerimentos nºs 
1.300, 1.301 e 1.302, dos Senadores Inácio Arruda, 
Roberto Requião e Ana Amélia, respectivamente, 
solicitando licença dos trabalhos da Casa a fim de 
participarem de reunião da Mesa Diretora do Parla-
mento do Mercosul e da visita do grupo de trabalho 
da delegação para as relações com os países do 
Mercosul do Parlamento Europeu, a realizar-se em 
Montevidéu, Uruguai.

Em votação o Requerimento nº 1.300, do Sena-
dor Inácio Arruda.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Em votação o requerimento nº 1.301, do Senador 

Roberto Requião.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento nº 1.302, da Sena-

dora Ana Amélia.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Serão cumpridas as deliberações do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Em votação o Requerimento nº 1.293, 
do Senador Rodrigo Rollemberg, solicitando autoriza-
ção para participar de diligência da Comissão de Meio 
Ambiente e Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle junto ao Laboratório de Ecologia e Restaura-
ção Florestal do Departamento de Ciências Biológicas 
da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da 
Universidade de São Paulo, no dia 17 de outubro do 
corrente ano, aprovado por aquele colegiado.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Em votação o Requerimento nº 1.294, 

da Senadora Ana Amélia, que solicita licença para 
se ausentar dos trabalhos da Casa no dia 24 e 25 de 
outubro, a fim de participar do VII Fórum Parlamentar 
Interamericano, a realizar-se em Assunção, Paraguai.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra o Senador Eduardo Amorim, 
pela Liderança do PSC, por cinco minutos.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje é um 
dia muito especial para o meu Estado, o Estado de 
Sergipe, para todos nós sergipanos, onde temos im-
portantes conquistas a comemorar. A primeira delas 
é, sobretudo, a liberação de recursos da emenda de 
bancada por mim proposta ainda quando Deputado 
Federal para garantir a construção do Hospital do 
Câncer do meu Estado.

Srª Presidente, no mês passado, precisamente 
no dia 14 de setembro, da tribuna desta Casa, fiz um 
pronunciamento falando de um sonho coletivo, sonha-
do por todos nós sergipanos, qual seja a construção 
do hospital especializado no tratamento de pacientes 
oncológicos.

E eu bem sei o que é isso, como médico espe-
cialista no tratamento da dor, sobretudo da dor do 
paciente com câncer. E agora, felizmente, podemos 
começar a materializar este sonho. A esperança vira 
realidade.

Neste momento, quero demonstrar toda a minha 
enorme gratidão a todos os que participaram da Cara-
vana Unidos pela Vida, que começou sua peregrinação 
pelo Estado de Sergipe em março deste ano, no cen-
tro de Aracaju, e terminou em agosto, no alto sertão 
sergipano, como já falei, aqui, desta tribuna.

Foram coletadas, durante a Caravana Unidos 
pela Vida, mais de 150 mil assinaturas, Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores, representando, verdadeiramente, 
os tijolos que, simbolicamente, já materializavam a tão 
sonhada construção do nosso hospital.

A primeira batalha foi vencida com a indiscu-
tível ajuda de todo o povo de Sergipe, mas a luta 
continua, e continuaremos caminhando juntos, até 
que o Hospital do Câncer de Sergipe seja, de fato, 
uma realidade.
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Agradeço aqui ao Ministro Padilha pela sua sensi-
bilidade. Agradeço ao Governador de Sergipe, Marcelo 
Déda, ao Secretário, a todas as pessoas que, por meio 
de seus sites, apelavam para que realmente o Governo 
Federal entendesse que Sergipe não pode mais ficar 
sem uma unidade hospitalar como esta. 

Em segundo lugar, Srª Presidente, quero falar 
sobre a sanção da Lei que cria o Pronatec, Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, 
pela Presidente Dilma Rousseff, que teve a senhora 
como Relatora aqui nesta Casa, que ocorreu hoje no 
Palácio do Planalto.

Serão criadas, até 2014, oito milhões de vagas em 
cursos de formação técnica – eu que fiz escola técnica 
anos atrás – e profissional para estudantes do ensino 
médio de escolas públicas e para trabalhadores; cerca 
de 5,6 milhões, para cursos de curta duração, desti-
nados à qualificação profissional de trabalhadores; e 
outros 2,4 milhões de vagas para cursos técnicos vol-
tados aos estudantes do ensino médio, com duração 
mínima de um ano. Serão investidos R$24 bilhões, ao 
longo dos próximos anos.

Existem, no País, mais de três milhões de jovens, 
entre 18 e 24 anos, sem trabalho em função da falta 
de qualificação profissional, e todos nós sabemos que, 
sem educação de qualidade, não é possível existir uma 
base sólida de desenvolvimento.

Por isso é que acredito e confio fortemente nes-
se programa, que oportuniza para todos os jovens 
e adultos a obtenção do conhecimento teórico e da 
prática necessária para que possam ingressar no 
mercado de trabalho, uma vez que, além de univer-
salizar o ensino, investe na qualidade, na expansão 
e na interiorização.

O Pronatec prevê que 30% dos recursos serão 
destinados à ampliação da oferta de educação profis-
sional e tecnológica, sobretudo nas regiões do Norte 
e Nordeste, e reserva 5% das vagas para formação 
de pessoas com deficiência.

Outra novidade importante é a parceria entre o 
Governo Federal e as prefeituras, que serão respon-
sáveis pela participação da população adulta do Bolsa 
Família no programa. Estão sendo construídas cerca de 
208 novas unidades de ensino federais de educação, 
ciência e tecnologia, sendo que, destas, 35 deverão 
ficar prontas ainda este ano.

Foram também investidos cerca de R$1,7 bilhões 
na construção de 176 escolas técnicas estaduais, as-

sim como na reforma, ampliação e compra de equipa-
mentos de outras 543 unidades.

Não podemos deixar de citar uma importante 
parceria que está sendo feita entre o Governo Federal 
e o Sistema S – Senai e Senac –, que só este ano irá 
ampliar a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos 
para mais de 630 mil vagas. 

O Pronatec também irá financiar cursos técnicos 
em escolas privadas de educação profissional por meio 
do Fies – Fundo de Financiamento Estudantil, a exem-
plo do que é feito hoje com o ensino superior.

Sem dúvida nenhuma, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores, este programa é a maior reforma da educa-
ção profissional já feita em nosso País.

Gostaria de aproveitar ainda a oportunidade para 
parabenizar, Sr. Presidente, os funcionários do Ban-
co do Nordeste, que, finalmente, ontem, terminaram 
a greve em prol de seus direitos, e também a diretoria 
do Banco pela negociação que levou, na noite de on-
tem, ao fim da greve.

Parabenizo, ainda, o grande empresário e amigo 
Adierson Monteiro, do nosso Estado, que, ano a ano, 
continua dando sua contribuição e hoje, mais uma vez, 
comemora um dia muito especial.

Por último, Sr. Presidente, quero me congratular 
com os participantes do 9º Congresso Nacional dos 
Radialistas, que está sendo aberto, neste instante, 
em Aracaju.

Em Sergipe, temos, como em muitos cantos deste 
País, desta Nação, o hábito – e, na Bahia, com certe-
za, não é diferente, Sr. Presidente – de ouvirmos fre-
quentemente o rádio. São os radialistas que transmi-
tem as verdades, que transmitem as notícias e muito 
contribuem para o desenvolvimento e a prosperidade 
da nossa Nação.

Finalmente, Sr. Presidente, de forma muito emo-
cionada, quero agradecer ao povo do meu Estado, ao 
Governo Federal, à Presidente Dilma, ao Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, ao Governador do meu Es-
tado, Marcelo Déda, ao Secretário de Saúde, a toda a 
bancada sergipana, Deputados Federais, Deputados 
Estaduais, às pessoas que foram para a rua, que se 
manifestaram e que imploraram e pediram ao Gover-
no Federal, ao Ministério da Saúde, que liberassem, 
finalmente, os recursos para que Sergipe tenha um 
Hospital do Câncer.

Sr. Presidente, eu conheci as ruas mais distantes 
do centro da minha capital, Aracaju, Senador Eunício, 
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dentro de uma Kombi de uma entidade que cuidava e 
tratava pacientes com câncer. 

Foi percebendo isso, notadamente vendo o sonho 
de muitos outros médicos profissionais, que já sonha-
vam, desde a década de 60, que Sergipe viesse a ter 
um Hospital do Câncer, para que o paciente oncológico, 
o paciente com dor por câncer e o paciente que, após 
tomar uma quimioterapia, tem o seu vômito, tem a sua 
náusea, tem os seus efeitos colaterais, não procurasse 
qualquer hospital de urgência, para que ele procuras-
se, sim, um hospital especializado, com profissionais 
preparados, profissionais sensibilizados e equipados, 
com instrumentos à mão, para aliviar o sofrimento e a 
dor de muitos. Hospital que, com certeza, atenderá não 
só a nós, sergipanos, mas também aos baianos, aos 
alagoanos, aos pernambucanos, porque é assim que 
fazemos. Nunca fechamos as nossas portas, sobretu-
do das nossas unidades hospitalares, para atender os 
irmãos que vêm de outros Estados, às vezes devido à 
distância, Sr. Presidente.

Então, agradeço, mais uma vez, a enorme sen-
sibilidade do Governo Federal, sobretudo do Ministro 
Alexandre Padilha, com esse grande pleito, com esse 
grande sonho, que começa a se materializar para o 
povo de Sergipe. Com certeza, muitas vidas serão sal-
vas, muitas dores serão aliviadas e o povo de Sergipe 
agradece enormemente à Presidente Dilma e ao Mi-
nistro da Saúde, Alexandre Padilha, por entender tudo 
isso e liberar emenda de bancada de nossa autoria, 
é lógico que com o apoio do toda a bancada sergipa-
na, para que assim fizéssemos e assim pudéssemos, 
neste momento, aqui estar comemorando.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Amo-
rim, a Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Obrigado, Senador.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Pois não, Senador Eunício.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É para pedir a 
V. Exª que conste em Ata que o Senador Eunício Oli-
veira estava fora, numa audiência com o Governador 
Cid Gomes, e não estava presente na hora da votação. 

Se aqui estivesse, acompanharia a Liderança do 
meu partido, o PMDB.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/

PT – BA) – Está certo, Senador Eunício. Obrigado. O 
voto de V. Exª será registrado. Assim como também 
aproveito para registrar o meu segundo voto, por conta 
da reunião da nossa bancada da Bahia, que discute o 
PPA e o Orçamento.

Refiro-me exatamente à segunda votação da 
tarde e quero também aproveitar e consignar esse 
voto. Aliás, um dia importante para o Senado, nós que 
completamos, no dia de hoje, a votação com essa ma-
téria, a nossa chamada Comissão da Verdade, uma 
vez que, ontem, votamos uma importante lei também 
de acesso à informação. Parabenizo, principalmente, 
pelos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões, em 
particular a Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, que V. Exª preside, porque nela essas duas 
matérias foram apreciadas, tanto a Lei de Acesso à 
Informação quanto a Comissão da Verdade. 

Portanto, é um dia histórico para nós, do Senado 
Federal, e uma vitoria importante da cidadania brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/
PT – BA) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 137 e 
139, de 2011, do Presidente da Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, 
em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 429, de 2011; e 400, de 2007. 

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 137/2011/CE

Brasília, 18 de outubro de 2011

Assunto: Aprovação de matéria

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 429, de 2011, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor José Sarney, que Denomi-
na “Aeroporto de Congonhas – Senador Romeu Tuma” 
o Aeroporto de Congonhas/São Paulo, localizado na 
capital do Estado de São Paulo.”.

Atenciosamente,  – Senador Paulo Bauer, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.

Of. nº 139/2011/CE

Brasília, 18 de outubro de 2011

Assunto: Rejeição da matéria

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

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 400, de 
2007, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Wilson Matos, que “Altera o § 2º do art. 48 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, de forma 
a permitir que universidades e centros universitários, 
públicos ou privados, possam revalidar diplomas ex-
pedidos por universidades estrangeiras.”

Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Presi-
dente eventual no exercício da Presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Com referência aos Ofícios nºs 137 e 139, 
de 2011, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que as matérias sejam apreciadas 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT – 
BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 186, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei do Senado nº 486, de 2011. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 186/11 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 19 de outubro de 2011

Assunto: Decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes-
ta data, esta Comissão deliberou, em caráter termi-
nativo, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
no 486, de 2011, que “Altera a Lei no 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para tornar obrigatória a publicação anual 
dos demonstrativos da arrecadação e da destinação 
dos recursos decorrentes da aplicação de multas”, de 
autoria do Senador Eunício Oliveira.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Com referência ao Ofício nº 186, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT – 
BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 141, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei do Senado nº 589, de 2011. 

É o seguinte o Ofício:

Of. no 141/2011/CE

Brasília, 25 de outubro de 2011

Assunto: Aprovação de matéria

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 

que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado no 589, de 2011, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Cyro Miranda, 
que “Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
– Lei de Diretrizes e Base da Educação – para dispor 
sobre o atendimento na educação especial.”

Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-
-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Com referência ao Ofício nº 141, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT – 
BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 401, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 191, de 2006. 

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 401/2011/CAE

Brasília, 25 de outubro de 2011

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 191 de 2006, 
que “concede isenção tributária à Academia Brasileira 
de Letras, à Associação Brasileira de Imprensa e ao 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e cancela os 
débitos fiscais dessas instituições”, com as Emendas 
nºs 1, 3 e 4-CCJ-CAE.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Com referência ao Ofício nº 401, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Os Srs. Senadores Mário Couto, Alvaro Dias, 
Cyro Miranda e Flexa Ribeiro e a Srª Senadora Lúcia 
Vânia enviaram discursos à Mesa, que serão publica-
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dos na forma do disposto no art. 203, combinado com 
o Inciso I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada, “Tudo para salvar 
o Zé”, publicada pela revista Veja em sua edição de 
28 de setembro de 2011.

A matéria relata uma reunião entre os caciques 
do PT e do PMDB feita na semana passada em Bra-
sília. O objetivo era discutir e orquestrar mudanças na 
legislação eleitoral já elaboradas e encaminhadas por 
José Dirceu, mentor do mensalão, tratando do finan-

ciamento público de campanha e da forma de divisão 
destes recursos entre os partidos. 

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado, “Privatização de-
sempacou a economia”, publicado pelo jornal O Globo 
em sua edição de 11 de outubro de 2011.

O editorial destaca que a privatização não fará 
milagres, mas certamente dará mais agilidade na bus-
ca de soluções para os problemas. 

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado considerado parte integrante deste pronuncia-

mento, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-

ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado “A nova ‘bolsa-
-eleitor’”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo 
de 7 de outubro de 2011.

O editorial destaca que o benefício seguro-de-
feso, destinado a ajudar pescadores durante o perío-
do em que a pesca é proibida para a preservação de 
determinadas espécies, acaba ajudando políticos na 
pescaria de votos.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

A NOVA ‘BOLSA-ELEITOR’

7-10-2011 
O Estado de S.Paulo

Os números do programa de proteção a pescado-
res durante o período em que a pesca é proibida para 
a preservação de determinadas espécies poderiam 
sintetizar o êxito de uma meritória ação social e am-
biental do poder público. Mas a quantidade de ações 
do Ministério Público Federal contra administradores e 
beneficiários do programa em diversos Estados indica 
que parte dos benefícios pagos pelo governo resulta 
de fraudes e irregularidades praticadas às vezes com 
objetivos eleitorais e sempre com graves prejuízos para 
os cofres públicos.

Não é fácil obter dados precisos sobre a conces-
são desse benefício. Os últimos números disponíveis 
na página eletrônica do Ministério do Trabalho, respon-
sável pelo pagamento, são de 2005. Conhecido como 
“bolsa-pescador” ou “seguro-defeso” – pois é pago no 
período de defeso, em que a pesca é proibida para 
assegurar a reprodução das espécies -, o benefício 
foi criado há quase 20 anos pelo governo Collor e am-
pliado há 8 pelo governo Lula. Trata-se de uma mo-
dalidade de seguro-desemprego, pago com recursos 
do Fundo de Amparo ao Trabalho (FAT), administrado 
pelo Ministério do Trabalho.

Há cerca de um ano, o Estado publicou reporta-
gem mostrando que, durante o governo Lula, o número 
de beneficiários do “bolsa-pescador” foi quadruplicado e 

o gasto total com o benefício – equivalente a um salário 
mínimo e pago durante os quatro meses do período 
de proibição da pesca de determinada espécie – su-
perava R$ 1 bilhão por ano. Esse valor representava 
o quádruplo do orçamento do Ministério da Pesca e 
Aquicultura e três vezes o valor das exportações bra-
sileiras de pescado.

Um programa destinado a ajudar pescadores e que 
ajuda políticos na pescaaria de votos

Em artigo publicado no jornal O Globo (4/11), o 
economista Gil Castello Branco, fundador da organi-
zação não governamental Associação contas abertas, 
que se dedica a fiscalizar o uso do dinheiro público, 
informou que são hoje exatamente 553.172 pessoas 
que afirmam viver exclusivamente da pesca, individu-
al ou em regime de economia familiar, e obtiveram o 
direito de receber do governo R$ 545 por mês duran-
te um terço do ano, o que representa um custo anual 
de R$ 1,2 bilhão. Em 2003, primeiro ano do governo 
Lula, eram 113.783 favorecidos, para os quais o Mi-
nistério do Trabalho pagou R$ 81,5 milhões a título de 
seguro-desemprego.

Ao contrário do que ocorre com os beneficiários 
do Bolsa-Família, cujos nomes estão disponíveis nos 
portais do governo, os do “seguro-defeso” não são 
divulgados pelo Ministério do Trabalho. Só depois de 
fazer diversas solicitações ao Ministério e recorrer à 
Ouvidoria-Geral da União o fundador da contas abertas 
conseguiu a lista dos beneficiários do “bolsa-pescador”. 
Ele constatou que até em Brasília há pessoas que, se 
declarando pescadores profissionais, afirmaram ter 
tido seu trabalho interrompido durante o defeso e, por 
isso, recebem o benefício.

O jornal O Globo (5/10) informa que uma audito-
ria realizada pela Controladoria-Geral da União cons-
tatou a existência de irregularidades em mais de 60 
mil pagamentos feitos em dois anos e que somam R$ 
91,8 milhões. Na lista dos beneficiários havia pescado-
res já mortos, donos de empresa, empregados fixos, 
aposentados pelo INSS e até pessoas cujo cadastro 
no Ministério da Pesca e Aquicultura como pescador 
(uma das exigências para participar do programa) ti-
nha sido recusado.

O Ministério Público Federal investiga os paga-
mentos do “bolsa-pescador” em diversos Estados, 
como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pará. 
Quando atuava em Santa Catarina (atualmente está 
no Rio Grande do Sul), o procurador Celso Tres en-
controu casos como o de uma pessoa que declarou 
à Polícia Federal que só entrou no programa porque, 
ao ver uma fila diante da Colônia de Pescadores de 
Tubarão, perguntou o que era, soube que “estavam 
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distribuindo seguro-desemprego” e passou a receber 
o benefício.

As fraudes, em geral para beneficiar amigos ou 
para conquistar votos, são facilitadas porque não há 
controle do Ministério da Pesca, que cadastra os pes-
cadores, nem do Ministério do Trabalho, que paga o 
“bolsa-pescador” – que por isso está virando uma es-
pécie de “bolsa-eleitor”.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do editorial intitulado “Retrocesso nos aero-
portos”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo 
de 06 de outubro de 2011.

O editorial destaca que o editorial de concessão 
dos maiores aeroportos arma uma privatização de fa-
chada apenas.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

RETROCESSO NOS AEROPORTOS

O Estado de S.Paulo 
6-10-2011

Enganou-se quem pensou que o leilão do Aero-
porto de São Gonçalo do Amarante, em Natal, no fim 
de agosto, realizado sem a participação da Infraero no 
negócio, estabeleceria um padrão para concessões 
à iniciativa privada dos terminais aéreos no País. A 
minuta do edital de concessão dos Aeroportos de 
Cumbica, em São Paulo, de Viracopos, em Campi-
nas, e de Brasília – disponível para consulta pública 
por 30 dias – reintroduz a Infraero como sócia, de-
terminando que a empresa detenha nada menos que 
49% das ações das concessionárias. A estatal terá 
ainda poder de veto sobre “decisões estratégicas” das 
companhias privadas que deveriam, em princípio, ad-
ministrar os terminais. Essas exigências representam 
um verdadeiro retrocesso, reproduzindo, em essência, 
o esquema que levou os aeroportos do País ao caos 
em que se encontram.

O que ocorreu com o Aeroporto de Natal foi uma 
privatização efetiva, com acirrada disputa, graças à 

qual o ágio pago pelo consórcio vencedor foi 229% 
superior ao valor mínimo, elevando o preço final a R$ 
270 milhões. Nos três grandes aeroportos que devem 
ir a leilão em dezembro, segundo promete a Secretaria 
de Aviação Civil (SAC), quaisquer que sejam os con-
sórcios vencedores, eles terão de dividir, na prática, a 
administração dos terminais com a Infraero.

Estabelece também o edital, com o argumento de 
estimular a concorrência, que nenhuma concessioná-
ria privada poderá administrar mais de um aeroporto. 
A Infraero, porém, participará de todos. Há ainda um 
objetivo corporativista nessa decisão que fica nítido 
com a cláusula que permite que a Infraero venda a 
seus funcionários sua participação nas futuras con-
cessionárias, se e quando estas tiverem condições 
de abrir o seu capital.

O edital de concessão dos maiores aeroportos arma 
uma privatização de fachada apenas

O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Ci-
vil, Wagner Bittencourt, de quem se esperava uma 
nova orientação do transporte aéreo no País, além 
de permitir que um modelo que não deu certo tenha 
continuidade, embora disfarçado de parceria igualitá-
ria com o setor privado, complicou ainda mais a pri-
vatização ao colocar no edital que parcela da receita 
bruta anual das concessionárias – não da receita 
líquida, note-se – proveniente do aluguel de lojas, 
exploração de estacionamento e outros serviços irá 
para o Fundo Nacional de Aviação, subordinado à 
SAC, que deverá aplicar esses recursos na expansão 
de aeroportos regionais.

Esse ônus não pesou na privatização do Aeropor-
to de Natal e, dependendo do porcentual a ser fixado, 
pode inviabilizar as futuras concessões. A SAC acabou 
transferindo para sua esfera uma das atribuições da 
Infraero, que também teria de modernizar aeroportos 
regionais com os recursos obtidos pelos terminais com-
provadamente lucrativos, que não passam de sete no 
País. Atribuição que a estatal não cumpriu.

Em termos financeiros, a equação também é com-
plexa. Ao que se informa, o BNDES vai proporcionar 
financiamentos para Cumbica, Viracopos e Brasília nas 
mesmas condições do Aeroporto de Natal. Mas vale 
notar que a modalidade de financiamento para aquele 
terminal foi a de project finance, que requer elevado 
retorno, que pode ser comprometido pela cobrança 
pretendida pela SAC.

Como se não bastasse, o governo praticamen-
te excluiu do processo as empresas aéreas, cuja fa-
tia nas concessões não poderá passar de 1%. Além 
disso, elas estariam sujeitas ao pagamento de uma 
“tarifa de conexão”, que supostamente beneficiaria o 
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Aeroporto de Brasília. Segundo Bittencourt, essa taxa 
será calculada por passageiro, mas não será paga por 
ele e, sim, pelas empresas. Dá para acreditar que os 
usuários sejam poupados desse custo?

Tudo isso pode afugentar os investidores, uma 
vez que terão de assumir o compromisso de pesados 
aportes. O edital prevê a instituição de uma espé-
cie de “gatilho”, um mecanismo semelhante ao que 
existe na concessão de rodovias, que sinalizaria 
o momento em que a concessionária deve inves-
tir antes que a capacidade do terminal esteja para 
esgotar-se. Mas será preciso, primeiro, passar pelos 
obstáculos do edital.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado “O fantasma da 
CPMF”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo 
de 27 de setembro de 2011.

O editorial destaca que ao aprovar o projeto de 
lei complementar que regulamenta a Emenda 29, que 
define percentuais mínimos de gastos públicos em 
saúde, a Câmara dos Deputados criou uma espécie 
de fantasma tributário.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

O FANTASMA DA CPMF

27 de setembro de 2011/3h06 
O Estado de S.Paulo

Ao aprovar o projeto de lei complementar regu-
lamentando a Emenda Constitucional 29, que define 
porcentuais mínimos de gastos públicos em saúde, a 
Câmara dos Deputados criou uma espécie de fantasma 
tributário. Ao concluir uma votação iniciada em 2008, 
os deputados retiraram do texto a definição da base 
de cálculo do tributo sobre operações financeiras para 
o financiamento dos gastos públicos em saúde, cha-
mado de Contribuição Social para a Saúde (CSS) – o 
que inviabiliza sua cobrança imediata –, mas manti-
veram no projeto o dispositivo que cria o tributo, com 
alíquota de 0,1%.

Originário do Senado, o projeto foi alterado pela 
Câmara, razão pela qual os senadores terão de exa-
miná-lo novamente. Por terem identificado em sua 
base no Senado um movimento a favor da imposição 
da obrigatoriedade de aplicação de 10% da receita 
corrente bruta da União em saúde, as lideranças go-
vernistas devem tentar adiar a votação.

O Senado não poderá incluir no texto aprovado 
pela Câmara matéria nova, como a definição de nova 
base de cálculo da CSS, mas poderá aprovar o que 
os deputados decidiram. Se o fizerem, o sistema tri-
butário brasileiro terá um novo tributo, por enquanto 
incobrável. Ele ficará lá, como uma ameaça a todos 
os contribuintes.

Na Câmara, as lideranças das bancadas, com 
exceção da do PT, orientaram seus deputados a vo-
tar contra a cobrança da CSS, pois sabem do caráter 
impopular da medida. Para, mesmo assim, ficarem a 
favor do novo tributo, os petistas alegaram que foi deles 
a iniciativa de propor sua criação em 2008, em substi-
tuição à Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF), extinta em 2007 por decisão do 
Congresso. Assim, não poderiam votar contra a propos-
ta, que era do interesse do ex-presidente Lula – ainda 
que ela seja nociva aos contribuintes e, ao contrário 
do que afirma o partido, não seja indispensável para 
assegurar recursos à saúde, pois a racionalização dos 
gastos certamente permitiria aumentar os investimen-
tos nessa área. A ampla margem de vantagem dos que 
rejeitaram a cobrança imediata da CSS – 355 votos 
contra 76 (e 4 abstenções) – evidencia o isolamento 
dos petistas na votação.

Pouco antes da decisão dos deputados, já pre-
vendo a rejeição da cobrança da CSS, o presidente 
da Câmara, deputado Marco Maia, anunciou a criação 
de uma comissão especial para “discutir e propor no-
vas fontes de financiamento para a saúde”. Foi uma 
forma de dar alguma satisfação aos 14 governado-
res, 7 vice-governadores e representantes de outros 
Estados com os quais se reunira e que querem mais 
dinheiro, razão pela qual insistiam na instituição e na 
cobrança da CSS.

A Emenda 29, aprovada em 2000, estabelece 
porcentuais para a aplicação na área de saúde. Os Es-
tados devem investir no setor 12% da receita corrente 
bruta e os municípios, 15%. A emenda estabelece que, 
no caso de um governo estadual ou de uma prefeitura 
não cumprir esses porcentuais mínimos, a União po-
derá suspender os repasses de recursos.

Por falta de regulamentação, governos estaduais 
e prefeituras têm lançado despesas variadas – com 
saneamento básico, custeio da merenda escolar e 
até aposentadorias – como gastos de saúde. A regu-

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL228



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 44361 

lamentação vincula 12 despesas a ações e serviços 
públicos de saúde e relaciona outras 10 que não podem 
ser custeadas com os recursos previstos na Emenda 
29. Entre as proibidas, estão pagamento de inativos e 
pensionistas, limpeza urbana e remoção de resíduos 
e ações de assistência social. Na prática, isso signifi-
cará que o setor público terá de reforçar o orçamento 
para cobrir os gastos típicos da Emenda 29. Para isso, 
terão de cortar outras despesas – ou aumentar impos-
tos, como querem os governadores.

Quando o projeto for discutido pelo Senado, além 
de evitar a imposição de aplicação mínima de recursos 
em saúde, o governo tentará derrubar o dispositivo in-
serido pela Câmara que exclui os recursos do Fundeb 
da base de cálculo do valor a ser aplicado em saúde, 
pois alega que essa exclusão retira cerca de R$ 6 bi-
lhões por ano do setor.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/
PT – BA) – Nada mais havendo a tratar, vou en-
cerrar os trabalhos. Antes, porém, confirmando e 
convocando a nossa sessão ordinária para o dia de 
amanhã, quinta-feira, no Senado Federal da Repú-
blica, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que 
constará a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 121, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 1.314, de 2011)

Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado nº 121, de 2007-Complemen-
tar (nº 306/2008, naquela Casa), de iniciativa 
do Senador Tião Viana, que regulamenta o § 
3º do art. 198 da Constituição Federal, para 
dispor sobre os valores mínimos a serem apli-
cados anualmente pela União, Estados, Dis-
trito Federal e Muncípios em ações e serviços 
públicos de saúde; institui contribuição social 
destinadas à saúde; estabelece os critérios de 
rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação 
e controle das despesas com saúde nas três 
esferas do Governo; revoga dispositivos das 
Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras 
providências.

(Pendente de pareceres da CCJ, CAE 
e CAS.)

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do  
art. 64, § 1º, da Constituição) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2011 
(nº 1.749/2011, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Senhora Presidente da República, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH; acrescen-
ta dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal; e dá 
outras providências.

Não foram apresentadas emendas no 
prazo regimental.

(Sobrestando a pauta a partir de 6-11-
2011)

(Pendente de:
– emissão de pareceres da CCJ, CE e 

CAS)

3 
REDAÇÃO FINAL DA EMENDA  

AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 638, DE 2010

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 1.110, de 2011, da Comissão Diretora, 
Relator: Senador Wilson Santiago) do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 638, de 2010 (nº 
2.438/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova, com ressalvas, o texto da Convenção 
sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro 
em matéria Civil ou Comercial, assinada em 
Haia, em 18 de março de 1970.

Parecer sob o nº 1.110, de 2011, da Co-
missão Diretora, oferecendo a redação final da 
emenda apresentada à matéria.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 246, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 246, de 2011 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.087, de 
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
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a Programação Monetária para o 3º trimestre 
de 2011.

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, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

6 
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 
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 
Assuntos Sociais, Relator: Senador Casildo 
Maldaner.

7 
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.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010, 

na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 912, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Humberto Costa.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, 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).

10 
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.

11 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.
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12 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Man-
dela, comemorado no dia 18 de julho de 2011. 

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

13 
REQUERIMENTO Nº 1.113, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.113, de 2011, da Senadora Vanessa Gra-
zziotin, do Senador Pedro Taques e outros Sena-
dores, solicitando que, sobre o Projeto Decreto 
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais 
(susta os efeitos da Portaria nº 1.510/2009, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que discipli-
na o registro eletrônico de ponto).

14 
REQUERIMENTO Nº 1.114, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.114, de 2011, do Senador Paulo Paim, 
solicitando que, sobre o Projeto Decreto Le-
gislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.

15 
REQUERIMENTO Nº 1.115, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.115, de 2011, do Senador Paulo Paim, 
solicitando que, sobre o Projeto Decreto Le-
gislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa.

16 
REQUERIMENTO Nº 1.121, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.121, de 2011, do Senador Inácio Arru-

da, solicitando que, sobre o Projeto Decreto 
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa.

17 
REQUERIMENTO Nº 1.122, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.122, de 2011, do Senador Inácio Arru-
da, solicitando que, sobre o Projeto Decreto 
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.

18 
REQUERIMENTO Nº 1.186, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.186, de 2011, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 571, de 2011, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (prioridade a portadores de deficiência 
na restitituição de impostos).

19 
REQUERIMENTO Nº 1.203, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.203, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 372, de 2011, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Econômicos (extinção da arrecadação 
das quotas da Reserva Global de Reversão).

20 
REQUERIMENTO Nº 1.208, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.208, de 2011 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.045, de 2011, da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, Relator: 
Senador Rodrigo Rollemberg), solicitando o 
sobrestamento do estudo do Projeto de Lei do 
Senado nº 190, de 2008, a fim de aguardar a 
deliberação, em Plenário, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 283, de 2010.
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21 
REQUERIMENTO Nº 1.213, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.213, de 2011, do Senador Sérgio 
Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 219, de 2010, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Agricultura 
e Reforma Agrária (a política nacional para os 
biocombustíves).

22 
REQUERIMENTO Nº 1.215, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.215, de 2011, da Senadora Ana Rita, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 181, de 2010, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (venda de medicamentos a aposentados).

23 
REQUERIMENTO Nº 1.216, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.216, de 2011, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 76, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais 
(obrigatoriedade da assistência psicológica a 
educadores e educandos).

24 
REQUERIMENTO Nº 1.218, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.218, de 2011, do Senador Ricardo 
Ferraço, solicitando que, sobre o Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2010, além 
da Comissão constante do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Desenvolvimento Regional e Turismo (esta-
belece alíquotas de impostos nas operações 
interestaduais).

25 
REQUERIMENTO Nº 1.219, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.219, de 2011, do Senador Eduar-
do Amorim, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei da Câmara nºs 39 e 142, 

de 2009; com os Projetos de Lei do Senado 
nºs 240 e 510, de 2007, por regularem maté-
ria correlata (exame oftalmológico em recém-
-nascidos).

26 
REQUERIMENTO Nº 1.226, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.226, de 2011, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 135, de 2010, além da Co-
missão constante do despacho inicial de dis-
tribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (piso salarial dos vigilantes).

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Está encerrada esta sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 34 
minutos.)

 ATA DA COMISSÃO TEMPORÁRIA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA, CRIADA 
PELO RQS Nº 455 DE 2011, COM A FINALIDADE 
DE ACOMPANHAR E ANALISAR, NO PRAZO DE 
12 MESES, AS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA, ESPECIALMENTE 
OS PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS 

COM RECURSOS DO PAC 2

ATA DA 3ª REUNIÃO

Ata Circunstanciada da 3ª Reunião, realizada 
em 25 de agosto de 2011, às dez horas e quarenta e 
um minutos, na Sala nº 15 da Ala Senador Alexandre 
Costa, com a presença do Presidente da Comissão 
Eduardo Braga (PMDB-AM) e dos Senadores Jayme 
Campos (DEM-MT), Lindbergh Farias (PT-RJ) e Pe-
dro Taques (PDT-MT). Compareceram também os Se-
nadores não membros Wilson Santiago (PMDB-PB), 
José Pimentel (PT-CE), Reditario Cassol (PP-RO) e 
Wellington Dias (PT-PI). Deixou de comparecer o Se-Deixou de comparecer o Se-
nador Valdir Raupp (PMDB-RO). Na oportunidade foi 
realizada Audiência Pública com o Ministro da Justiça 
Senhor José Eduardo Cardozo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Braga. Bloco/
PMDB – AM) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a 3ª reunião da Comissão Temporária Externa, 
criada pelo Requerimento 455, de 2011, destinada a 
acompanhar e analisar as ações do Plano Nacional 
de Segurança Pública, especialmente aos projetos 
e programas financiados com os recursos do PAC II.
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Ata da 196ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 27 de outubro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Paulo Paim,  
Paulo Davim, Roberto Requião, da Sra. Ana Amélia e do Sr. Clésio Andrade

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 18 horas e 57 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos 
de Ministros de Estado:

– Nº 740, de 21 de outubro de 2011, da Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, em resposta ao Requerimento nº 839, 
de 2011, de informações, do Senador Alvaro Dias;

– Nº 741, de 21 de outubro de 2011, da Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca, em resposta ao Requerimento nº 945, de 2011, 
de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin;

– Nº 2.360, de 20 de outubro de 2011, do Ministro de 
Estado da Justiça, em resposta ao Requerimento 
nº 969, de 2011, de informações, da Senadora 
Vanessa Grazziotin;

– Nº 2.361, de 20 de outubro de 2011, do Ministro de 
Estado da Justiça, em resposta ao Requerimento 
nº 888, de 2011, de informações, da Senadora 
Vanessa Grazziotin.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 292 
a 296, de 2011, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 189, de 2011, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comu-
nicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado nº 478, de 2011. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 189/11 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 26 de outubro de 2011

Assunto: Turno Suplementar

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou 
o Substitutivo, de autoria do Senador Demóstenes Tor-
res, ao Projeto de Lei do Senado nº 478, de 2011, que 
“Revoga o art. 5º da Lei nº 12.034, de 29 de setembro 
de 2009, que institui o voto impresso para as eleições 
de 2014”, de autoria do Senador Lindbergh Farias.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92, do Regimento Interno do Senado Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira,  
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com referência ao ofício lido, a Presidência comuni-
ca ao Plenário que à matéria poderão ser oferecidas 
emendas até o encerramento da discussão, no turno 
suplementar, perante a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 
2010 (nº 774/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Arnaldo Faria de Sá), que altera a Lei nº 10.602, de 12 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes 
Documentalistas e dá outras providências.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – 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 2, de 2008, do Se-
nador Cristovam Buarque, que institui o Fundo 
Copa Amador para o apoio ao futebol não-pro-
fissional no País; e

– Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2008, do Se-
nador Fernando Collor, que altera o art. 17 da Lei 
nº 9.648, de 27 de maio de 1998, acrescenta o 
art. 6º-A à Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, e os arts. 50-A e 50-B à Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, com vistas a prover recursos 
de compensações financeiras para o Fundo do 
Exército, e dá outras providências.

Tendo sido rejeitados terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Econômicos, os Projetos de Lei 
do Senado nºs 2 e 62, de 2008, vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 658, DE 2011 

Reconhece os direitos à identidade 
de gênero e à troca de nome e sexo nos 
documentos de identidade de transexuais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Toda pessoa tem direito ao livre desenvol-

vimento de sua personalidade, conforme sua própria 
identidade de gênero, com independência de qual seja 
seu sexo biológico, anatômico, morfológico, hormonal, 
de atribuição ou outro.

Parágrafo único. O direito de que trata este arti-
go inclui o de pleno reconhecimento da identidade de 
gênero da pessoa, bem como o direito à consonância 
entre essa identidade e o nome e o sexo assinalados 
no respectivo documento de identidade, eleitoral, Re-
gistro Civil, passaporte ou qualquer outro.

Art. 2º Toda pessoa poderá requerer a adequa-
ção dos registros de seu nome ou sexo quando não 
coincidam com sua identidade de gênero.

Art. 3º A adequação documental da menção ao 
sexo e ao nome poderá ser feita, desde que atendidos 
os seguintes requisitos:
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I – o nome ou o sexo consignados no registro 
civil do requerente devem estar em discordância com 
a sua própria identidade de gênero;

II – essa discordância deve ser atestada por lau-
do técnico fornecido por profissional de qualquer das 
áreas médica, da psicologia ou da psiquiatria, nos ter-
mos dos procedimentos estabelecidos na presente lei.

§ 1º Em caso algum será exigida cirurgia de re-
designação sexual para a concessão da adequação 
documental do nome ou do sexo que forem dissonan-
tes da identidade de gênero da pessoa de que trate o 
respectivo documento.

§ 2º Quando a pessoa tiver realizado a cirurgia 
de redesignação sexual, não será necessário atender 
ao requisito previsto no inciso II deste artigo.

Art. 4º A adequação documental da menção do 
nome e do sexo somente poderá ser feita por iniciativa 
exclusiva e pessoal do próprio interessado. 

§ 1º Realizada a adequação documental, os 
mesmos dados não poderão ser alterados novamente 
pelo prazo de cinco anos, limitando-se a alteração ao 
restabelecimento dos dados originais.

§ 2º Toda matéria relativa ao disposto nesta Lei 
é da competência do juízo da Vara de Registros Pú-
blicos, assegurado o segredo de justiça.

§ 3º A petição inicial deverá ser acompanhada de 
laudos médico e psicológico atestando a desconformida-
de sexual do requerente, sem prejuízo dos demais meios 
de prova, tais como depoimentos de testemunhas que 
conheçam sua vida cotidiana e de profissionais que o te-
nham atendido em seus aspectos social, mental ou físico.

§ 4º A sentença que acolher o pedido de ade-
quação de que trata esta Lei será utilizada para que 
se efetuem as modificações correspondentes em toda 
a documentação identificatória oficial do requerente, 
conservando-se, no entanto, os mesmos números de 
registro até então utilizados.

Art. 5º A decisão judicial que determinar a ade-
quação do nome e sexo terá efeitos constitutivos a 
partir do seu trânsito em julgado. 

§ 1º Perante terceiros, esses efeitos judiciais serão 
oponíveis a partir da data da modificação efetuada no Re-
gistro Público, que consignará a ocorrência da modificação.

§ 2º A adequação de que trata esta Lei permitirá 
que o interessado exerça todos os direitos inerentes 
a sua nova condição, não podendo prejudicá-lo nem 
ser oposta perante terceiro de boa-fé.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O transexualismo é uma realidade social que exi-
ge uma tomada de posição do Parlamento brasileiro, 

tendo em vista a total ausência de disciplina legal es-
pecífica quanto à matéria.

Segundo a psiquiatria, o transexualismo é consi-
derado uma doença que, tecnicamente, denomina-se 
transtornos de personalidade da identidade sexual, e 
que se conceitua, no âmbito dessa ciência médica, 
como um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa 
do sexo oposto. Este desejo se acompanha, em geral, 
de um sentimento de mal-estar ou de inadaptação por 
referência a seu próprio sexo anatômico e do desejo 
de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um 
tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão 
conforme quanto possível ao sexo desejado.

Em outra abordagem, a ciência também trata 
dessa disfunção como neurodiscordância de gênero, 
constatada quando seres humanos com características 
inatas e somáticas próprias possuem estrutura sexual, 
mental e um sistema subcortical em discordância com 
a sua conformação genital original, o que lhes causa 
intensos transtornos psicológicos, como frustração, 
humilhação e dor, muitas vezes levando-as à depres-
são profunda.

No entanto, nota-se uma lacuna legislativa a 
esse respeito, observando-se que o art. 13 do Có-
digo Civil ainda é utilizado contra aqueles que de-
sejam realizar cirurgias de adequação, ao estatuir 
que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de 
disposição do próprio corpo, quando importar dimi-
nuição permanente da integridade física, ou contra-
riar os bons costumes.

À toda evidência, trata-se de uma interpretação 
que ofende um dos princípios basilares de todo o nosso 
ordenamento jurídico, insculpido, emblematicamente, 
logo no art. 1º da Constituição Federal, o qual garante, 
pelo seu inciso III, ser a dignidade da pessoa humana 
um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

Ademais, esse mesmo texto constitucional, em 
seu art. 199, § 4º, menciona que a lei disporá sobre 
as condições e os requisitos que facilitem a remoção 
de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins 
de transplante, pesquisa e tratamento.

Enfim, faz-se necessária uma legislação especí-
fica sobre o tema, a fim de evitar os tantos casos de 
brasileiros que se sentem profundamente inadaptados 
ao próprio sexo de nascença e lutam em vão na justiça 
pela adequação do nome e sexo nos seus documen-
tos de identidade.

Registre-se que o texto que ora se submete à 
apreciação teve como base a Lei nº 18.620, de 17 de 
novembro de 2009, editada no nosso vizinho Uruguai.

Esperamos poder contar com o apoio dos ilustres 
pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senadora Marta Suplicy.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PREÂMBULO

 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL.

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:
....................................................................................

III – a dignidade da pessoa humana;
....................................................................................

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social

CAPÍTULO II 
Da Seguridade Social

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciati-
va privada.
................................................................................... ‘

§ 4º A lei disporá sobre as condições e os re-
quisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, pesqui-
sa e tratamento, bem como a coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado 
todo tipo de comercialização.
....................................................................................

CÓDIGO CIVIL

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o 
ato de disposição do próprio corpo, quando importar 

diminuição permanente da integridade física, ou con-
trariar os bons costumes.
....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Constituição, 
Justiça e Cidadania, cabendo à última a deci-
são terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 659, DE 2011

Altera o artigo 24 da Lei 9.504/97 – Lei 
das Eleições – para prever representação 
e sanção para os doadores que efetuem 
doações vedadas às campanhas eleitorais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 24 da Lei 9.504, de 30.09.1997 pas-

sa a vigorar com as seguintes alterações

“Art. 24. (...)
§ 1º Não se incluem nas vedações de 

que trata este artigo as cooperativas cujos 
cooperados não sejam concessionários ou 
permissionários de serviços públicos, desde 
que não estejam sendo beneficiadas com 
recursos públicos, observado o disposto no 
art. 81. (NR)

§ 2º A doação vedada sujeita o doador 
à multa de, no mínimo, metade da quantia 
doada e, no máximo, duas vezes o valor da 
doação.

§ 3º Se o doador for pessoa jurídica, a 
condenação, além da imposição da multa, 
implicará em inabilitação para participar de 
licitações públicas e celebrar contratos com o 
Poder Público, pelo prazo de 1 a 3 anos.

§ 4º As representações objetivando a 
aplicação das sanções previstas no parágrafo 
anterior poderão ser propostas até 180 dias 
da data fixada para a diplomação dos eleitos 
naquela circunscrição e observarão o rito pre-
visto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 
18 de maio de 1990.

§ 5º O prazo de recurso contra as deci-
sões proferidas com base neste artigo será de 
3 (três) dias, a contar da data da publicação 
do julgamento no Diário Oficial”.

Justificação

O artigo 24 da Lei das Eleições proíbe os par-
tidos e candidatos de receberem doações, direta ou 
indiretas, das pessoas e entidades que relaciona (por 
exemplo, entidade ou governo estrangeiro, órgão da 
administração pública, concessionário ou permissio-
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nário de serviço público, ONGs que recebam recur-
sos públicos, entidades esportivas, beneficentes ou 
religiosas). 

O recebimento destes valores enseja a proposi-
tura da representação do artigo 30-A, da mesma lei, 
propiciando a cassação do registro ou do diploma do 
candidato que, conscientemente, as receber. Igual-
mente, sujeita os partidos políticos à perda do direito 
ao recebimento das quotas do fundo partidário, nos 
termos do art. 25 da mesma norma. 

Ocorre que não há qualquer sanção para es-
sas pessoas e entidades que fizerem estas doações 
vedadas. Essa impossibilidade de responsabilização 
contrasta com o disposto nos artigos 23, § 1º e 81, § 
2º da mesma lei, que pune severamente o doador que, 
podendo doar, extrapolar o limite de 10% dos rendi-
mentos do ano anterior às eleições, pessoa física, ou 
2% do faturamento bruto, pessoa jurídica.

Essa lacuna é ressaltada pelo previsto no artigo 
1º, I, “p” da Lei Complementar nº 64/90, que torna ine-
legível pessoa física e dirigentes de pessoas jurídicas 
responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais, por 
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 
colegiado. Essa inelegibilidade mostra-se inaplicável, 
pois não há nenhum procedimento de responsabiliza-
ção destas pessoas. Ou, igualmente ruim, eles serão 
considerados inelegíveis em face da responsabilização 
dos candidatos ou partidos que receberam as doações 
(30-A), sem que eles mesmo tenham respondido a 
processo, com direito à defesa.

Por estas razões, e para a proteção da lisura e 
legitimidade das eleições, bem como da igualdade 
dos candidatos na disputa, conveniente a previsão de 
procedimento de sanção e responsabilização destes 
doadores.

Os limites de sanção pecuniária (metade ao do-
bro do valor doado) são menores do que os marcos 
atuais previstos aos que, podendo doar, extrapolarem 
os limites. Todavia, a jurisprudência tem sido infensa à 
aplicação das sanções previstas naqueles outros dis-
positivos (arts. 23, § 3º e 81, § 3º), consideradas, por 
muitos, exageradas. A função educativa e inibitória da 
sanção resta, portanto, suficientemente assegurada 
pela multa e pela inabilitação ora indicadas.

No mesmo sentido, prevê-se a inabilitação da 
pessoa jurídica que efetuar doação vedada para par-
ticipar de licitações públicas e celebrar contratos com 
o Poder Público, pelos prazos de 1 a 3 anos.

A propositura da ação deverá ser feita até 180 
dias contados da diplomação, que coincide com o da 
representação por doações acima do limite, fixado pela 
Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

O Vice Presidente da República no exercício do 
cargo de Presidente da República faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Disposições Gerais

Art 1º As eleições para Presidente e Vice-Presi-
dente da República, Governador e Vice-Governador de 
Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, 
Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, De-
putado Distrital e Vereador dar-se-ão, em todo o País, 
no primeiro domingo de outubro do ano respectivo.
....................................................................................

Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber 
direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimá-
vel em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de 
qualquer espécie, procedente de:

I – entidade ou governo estrangeiro;
II – órgão da administração pública direta e indi-

reta ou fundação mantida com recursos provenientes 
do Poder Público;

III – concessionário ou permissionário de servi-
ço público;

IV – entidade de direito privado que receba, na 
condição de beneficiária, contribuição compulsória em 
virtude de disposição legal;

V – entidade de utilidade pública;
VI – entidade de classe ou sindical;
VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que re-

ceba recursos do exterior. 
VIII – entidades beneficentes e religiosas; (Inclu-

ído pela Lei nº 11.300, de 2006)
IX – entidades esportivas; (Redação dada pela 

Lei nº 12.034, de 2009)
X – organizações não-governamentais que rece-

bam recursos públicos; (Incluído pela Lei nº 11.300, 
de 2006)

XI – organizações da sociedade civil de interesse 
público. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

Parágrafo único. Não se incluem nas vedações 
de que trata este artigo as cooperativas cujos coope-
rados não sejam concessionários ou permissionários 
de serviços públicos, desde que não estejam sendo 
beneficiadas com recursos públicos, observado o dis-
posto no art. 81. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 660, DE 2011 

Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis 
nos 8.072, de 25 de julho de 1990, e 7.960, 
de 21 de dezembro de 1989, para adicionar 
os tipos penais qualificados de peculato, 
concussão, corrupção passiva e corrupção 
ativa, tornando-os hediondos e passíveis 
de prisão temporária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 312, 316, 317, 333 e 337-B do 

título XI do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 312.  ..............................................
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, 

e multa.
 ..............................................................
Peculato qualificado
§ 4º Se o crime previsto no caput e no § 

1º for cometido por membro do Poder Judici-
ário, do Ministério Público, do Congresso Na-
cional, da Assembléia Legislativa do Estado, 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da 
Câmara Municipal, Ministros e Conselheiros 
de Tribunais de Contas, Presidente e Vice-
-Presidente da República, Governador e Vice-
-Governador, Prefeito e Vice-Prefeito, Ministros 
de Estado, Secretários Executivos, Secretários 
Nacionais e equivalentes, Secretários Estadu-
ais, Distritais e Municipais, dirigentes máximos 
de autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas e sociedades de economia mista, e 
Comandantes das Forças Armadas:

Pena – reclusão, de oito a dezesseis 
anos, e multa.” (NR)

“Art. 316.  ..............................................
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, 

e multa.
 ..............................................................
Concussão qualificada
§ 3º Se o crime previsto no caput for 

cometido por autoridade relacionada no art. 
312, § 4º:

Pena – reclusão, de oito a dezesseis 
anos, e multa.” (NR)

“Art. 317.  ..............................................
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, 

e multa.
 ..............................................................

Corrupção passiva qualificada
§ 3º Se o crime previsto no caput for 

cometido por autoridade relacionada no art. 
312, § 4º:

Pena – reclusão, de oito a dezesseis 
anos, e multa.” (NR)

“Art. 333.  ..............................................
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, 

e multa.
 ..............................................................
Corrupção ativa qualificada
§ 2º Se o funcionário público mencionado 

no caput for uma das autoridades relacionadas 
no art. 312, § 4º:

Pena – reclusão, de oito a dezesseis 
anos, e multa.” (NR)

“Art. 337-B.  ...........................................
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, 

e multa.” (NR)

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho 
de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes in-
cisos VIII a XI:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
VIII – peculato qualificado (art. 312, § 4º);
IX – concussão qualificada (art. 316, § 3º);
X – corrupção passiva qualificada (art. 

317, § 3º);
XI – corrupção ativa qualificada (art. 333, 

§ 2º).
........................................................” (NR)

Art. 3º O inciso III do art. 1º da Lei no 7.960, de 
21 de dezembro de 1989, passa a vigorar acrescido 
das seguintes alíneas:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
III –  .......................................................
 ..............................................................
p) peculato qualificado (art. 312, caput e 

§ 1º, combinado com § 4º, do Código Penal);
q) concussão qualificada (art. 316, caput, 

combinado com § 3º, do Código Penal);
r) corrupção passiva qualificada (art. 317, 

caput e § 1º, combinado com § 3º, do Códi-
go Penal);

s) corrupção ativa qualificada (art. 333, 
caput e § 1º, combinado com § 2º, do Código 
Penal).” (NR)

Art. 4º O parágrafo único do art. 333 passa a vi-
gorar como § 1º.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Atualmente, o direito brasileiro prevê a pena mí-
nima de dois anos para os crimes de peculato (art. 
312 do Código Penal), concussão (art. 316 do Código 
Penal), corrupção passiva e ativa (artigos 317 e 333 
do Código Penal) e corrupção ativa em transação co-
mercial internacional (art. 337-B). A proposta pretende 
adequar a pena mínima, diminuindo a distância entre 
esta e a pena máxima, que é de doze anos, nos crimes 
de peculato e de corrupção. No crime de concussão, 
propõe-se a modificação da pena máxima para doze 
anos, igualando tipos penais que protegem bens jurí-
dicos semelhantes. Dessa forma, observa-se a propor-
cionalidade entre as condutas e as penas previstas, 
que se tornam equivalentes a crimes como o de roubo.

Além disso, pretende-se tratar com mais rigor a 
prática desses crimes quando o agente for membro do 
Poder Judiciário, do Ministério Público, do Congresso 
Nacional, da Assembléia Legislativa do Estado, da Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal e da Câmara Mu-
nicipal, Ministro e Conselheiro de Tribunais de Contas, 
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador 
e Vice-Governador, Prefeito e Vice-Prefeito, Ministro de 
Estado, Secretário Executivo, Secretário Nacional e 
equivalente, Secretário Estadual, Distrital e Municipal, 
dirigente máximo de autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas e sociedades de economia mista, 
ou Comandantes das Forças Armadas.

O tratamento mais rigoroso decorre da nature-
za dos cargos mencionados, cujos ocupantes devem 
observar com maior empenho os padrões éticos de 
probidade e moralidade.

Ademais, a eventual prática de crimes contra 
a Administração Pública por tais autoridades tende 
a causar maiores prejuízos aos cofres públicos e às 
instituições, em razão do seu poder de decisão e de 
influência na estrutura do Estado.

Por esses motivos, propõe-se a inserção de tipos 
penais qualificados pelo agente no rol dos crimes he-
diondos, tornando-os inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia. Além disso, a hediondez assegura que 
a pena será cumprida inicialmente em regime fechado 
e a progressão de regime ocorrerá após o cumprimento 
de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primá-
rio, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

Por fim, para maior efetividade da medida, pre-
tende-se inserir os tipos penais qualificados de corrup-
ção ativa, corrupção passiva, peculato e concussão no 
rol dos crimes cuja autoria e participação dá ensejo à 

decretação da prisão temporária, conforme dispõe a 
Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989.

Os crimes contra a Administração Pública me-
recem ser punidos com maior severidade, razão pela 
qual conclamamos os ilustres Pares a votar pela apro-
vação deste projeto.

Sala das Sessões, – Senador Wellington Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE  
7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, 
decreta a seguinte lei:

CÓDIGO PENAL

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

PARTE ESPECIAL

(Canceladas na Parte Especial quaisquer referên-
cias a valores de multas, substituindo-se a expressão 
“multa de” por “multa” de acordo com o art. 2º da Lei 
nº 7.209, de 11/7/1984)

TÍTULO XI 
Dos Crimes Contra a Administração Pública

CAPÍTULO I 
Dos Crimes Praticados por Funcionário Público 

Contra a Administração em Geral

Peculato
Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de 

dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público 
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, 
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º Aplica-se a mesma pena, se o funcionário 

público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor 
ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, 
em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade 
que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Peculato culposo
§ 2º Se o funcionário concorre culposamente para 

o crime de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
§ 3º No caso do parágrafo anterior, a reparação 

do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue 
a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a 
pena imposta.

Peculato mediante erro de outrem
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Art. 313 – Apropriar-se de dinheiro ou qualquer 
utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro 
de outrem:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Inserção de dados falsos em sistema de informa-

ções (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário auto-

rizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir 
indevidamente dados corretos nos sistemas informa-
tizados ou bancos de dados da Administração Públi-
ca com o fim de obter vantagem indevida para si ou 
para outrem ou para causar dano: (Incluído pela Lei 
nº 9.983, de 2000))

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Modificação ou alteração não autorizada de siste-
ma de informações (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sis-
tema de informações ou programa de informática sem 
autorização ou solicitação de autoridade competente: 
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Parágrafo único. As penas são aumentadas de 
um terço até a metade se da modificação ou alteração 
resulta dano para a Administração Pública ou para o 
administrado.(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou 
documento

Art. 314 – Extraviar livro oficial ou qualquer do-
cumento, de que tem a guarda em razão do cargo; 
sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, se o fato 
não constitui crime mais grave.

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
Art. 315 – Dar às verbas ou rendas públicas apli-

cação diversa da estabelecida em lei:
Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.
Concussão
Art. 316 – Exigir, para si ou para outrem, direta 

ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes 
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.
Excesso de exação
§ 1º Se o funcionário exige tributo ou contribuição 

social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando 
devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gra-
voso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei 
nº 8.137, de 27.12.1990)

Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa. (Re-
dação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

§ 2º Se o funcionário desvia, em proveito próprio 
ou de outrem, o que recebeu indevidamente para re-
colher aos cofres públicos:

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.
Corrupção passiva
Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para ou-

trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em 
conseqüência da vantagem ou promessa, o funcioná-
rio retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício 
ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou 
retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, 
cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou 
multa.

Facilitação de contrabando ou descaminho

CAPÍTULO II 
Dos Crimes Praticados por Particular Contra a  

Administração em Geral

Art. 333 – Oferecer ou prometer vantagem inde-
vida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Parágrafo único – A pena é aumentada de um 
terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o fun-
cionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica 
infringindo dever funcional.

Contrabando ou descaminho
Art. 334 Importar ou exportar mercadoria proibida 

ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito 
ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo 
consumo de mercadoria:

Pena – reclusão, de um a quatro anos.
§ 1º – Incorre na mesma pena quem: (Redação 

dada pela Lei nº 4.729, de 14.7.1965)
a) pratica navegação de cabotagem, fora dos 

casos permitidos em lei; (Redação dada pela Lei nº 
4.729, de 14.7.1965)

b) pratica fato assimilado, em lei especial, a con-
trabando ou descaminho; (Redação dada pela Lei nº 
4.729, de 14.7.1965)

c) vende, expõe à venda, mantém em depósito 
ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou 
alheio, no exercício de atividade comercial ou indus-
trial, mercadoria de procedência estrangeira que in-
troduziu clandestinamente no País ou importou frau-
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dulentamente ou que sabe ser produto de introdução 
clandestina no território nacional ou de importação 
fraudulenta por parte de outrem; (Incluído pela Lei nº 
4.729, de 14.7.1965)

d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio 
ou alheio, no exercício de atividade comercial ou indus-
trial, mercadoria de procedência estrangeira, desacom-
panhada de documentação legal, ou acompanhada de 
documentos que sabe serem falsos. (Incluído pela Lei 
nº 4.729, de 14.7.1965)

§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para 
os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio 
irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, 
inclusive o exercido em residências. (Redação dada 
pela Lei nº 4.729, de 14.7.1965)

§ 3º A pena aplica-se em dobro, se o crime de 
contrabando ou descaminho é praticado em transporte 
aéreo. (Incluído pela Lei nº 4.729, de 14.7.1965)

Impedimento, perturbação ou fraude de concor-
rência

Art. 335 – Impedir, perturbar ou fraudar concor-
rência pública ou venda em hasta pública, promovida 
pela administração federal, estadual ou municipal, ou 
por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou 
multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único – Incorre na mesma pena quem 
se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vanta-
gem oferecida.

Inutilização de edital ou de sinal
Art. 336 – Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar 

ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário 
público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por 
determinação legal ou por ordem de funcionário públi-
co, para identificar ou cerrar qualquer objeto:

Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Subtração ou inutilização de livro ou documento
Art. 337 – Subtrair, ou inutilizar, total ou parcial-

mente, livro oficial, processo ou documento confiado 
à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de 
particular em serviço público:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos, se o fato 
não constitui crime mais grave.

Sonegação de contribuição previdenciária (Inclu-
ído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social 
previdenciária e qualquer acessório, mediante as se-
guintes condutas: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

I – omitir de folha de pagamento da empresa ou 
de documento de informações previsto pela legislação 
previdenciária segurados empregado, empresário, tra-

balhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este 
equiparado que lhe prestem serviços; (Incluído pela 
Lei nº 9.983, de 2000)

II – deixar de lançar mensalmente nos títulos 
próprios da contabilidade da empresa as quantias 
descontadas dos segurados ou as devidas pelo em-
pregador ou pelo tomador de serviços; (Incluído pela 
Lei nº 9.983, de 2000)

III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lu-
cros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e 
demais fatos geradores de contribuições sociais previ-
denciárias: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e 
multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 1o É extinta a punibilidade se o agente, es-
pontaneamente, declara e confessa as contribuições, 
importâncias ou valores e presta as informações de-
vidas à previdência social, na forma definida em lei ou 
regulamento, antes do início da ação fiscal. (Incluído 
pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 2o É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena 
ou aplicar somente a de multa se o agente for primário 
e de bons antecedentes, desde que: (Incluído pela Lei 
nº 9.983, de 2000)

I – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
II – o valor das contribuições devidas, inclusive 

acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido 
pela previdência social, administrativamente, como 
sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções 
fiscais. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 3o Se o empregador não é pessoa jurídica e sua 
folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510,00 
(um mil, quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir 
a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a 
de multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 4o O valor a que se refere o parágrafo anterior 
será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos ín-
dices do reajuste dos benefícios da previdência social. 
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

CAPÍTULO II-A 
(Incluído pela Lei nº 10.467, de 11.6.2002)

Dos Crimes Praticados por Particular Contra a 
Administração Pública Estrangeira

Corrupção ativa em transação comercial inter-
nacional

Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou 
indiretamente, vantagem indevida a funcionário público 
estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a 
praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à 
transação comercial internacional: (Incluído pela Lei 
nº 10467, de 11.6.2002)
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Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e mul-
ta. (Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002)

Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um 
terço), se, em razão da vantagem ou promessa, o fun-
cionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de 
ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. (Incluído 
pela Lei nº 10467, de 11.6.2002)

Tráfico de influência em transação comercial 
internacional(Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002)
....................................................................................

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990.

Dispõe sobre os crimes hediondos, 
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Cons-
tituição Federal, e determina outras provi-
dências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes 
crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou 
tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994)

I – homicídio (art. 121), quando praticado em 
atividade típica de grupo de extermínio, ainda que co-
metido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 
121, § 2o, I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº 
8.930, de 1994)

II – latrocínio (art. 157, § 3o, in fine); (Inciso inclu-
ído pela Lei nº 8.930, de 1994)

III – extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 
2o); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

IV – extorsão mediante seqüestro e na forma 
qualificada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o); (Inciso in-
cluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

V – estupro (art. 213 e sua combinação com o 
art. 223, caput e parágrafo único); (Inciso incluído pela 
Lei nº 8.930, de 1994)

VI – atentado violento ao pudor (art. 214 e sua 
combinação com o art. 223, caput e parágrafo único); 
(Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

V – estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

VI – estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e 
§§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela Lei nº 12.015, 
de 2009)

VII – epidemia com resultado morte (art. 267, § 
1o). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

VII-A – (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº 
9.695, de 1998)

VII-B – falsificação, corrupção, adulteração 
ou alteração de produto destinado a fins terapêu-
ticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A 
e § 1o-B, com a redação dada pela Lei no 9.677, 

de 2 de julho de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 
9.695, de 1998)

Parágrafo único. Considera-se também hedion-
do o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o 
da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, tentado 
ou consumado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, 
de 1994)

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortu-
ra, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o 
terrorismo são insuscetíveis de:

I – anistia, graça e indulto;
II – fiança e liberdade provisória.
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será 

cumprida integralmente em regime fechado.
§ 2º Em caso de sentença condenatória, o juiz 

decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar 
em liberdade.

§ 3º A prisão temporária, sobre a qual dispõe 
a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos cri-
mes previstos neste artigo, terá o prazo de trinta dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade.

II – fiança. (Redação dada pela Lei nº 11.464, 
de 2007)

§ 1o A pena por crime previsto neste artigo será 
cumprida inicialmente em regime fechado. (Redação 
dada pela Lei nº 11.464, de 2007)

§ 2o A progressão de regime, no caso dos con-
denados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á 
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, 
se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), 
se reincidente. (Redação dada pela Lei nº 11.464, 
de 2007)

§ 3o Em caso de sentença condenatória, o juiz 
decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar 
em liberdade. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 
2007)

§ 4o A prisão temporária, sobre a qual dispõe a 
Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes 
previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade. (Incluído pela Lei nº 11.464, 
de 2007)

LEI Nº 7.960, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989

Dispõe sobre prisão temporária

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Caberá prisão temporária:
I – quando imprescindível para as investigações 

do inquérito policial;
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II – quando o indicado não tiver residência fixa 
ou não fornecer elementos necessários ao esclareci-
mento de sua identidade;

III – quando houver fundadas razões, de acor-
do com qualquer prova admitida na legislação penal, 
de autoria ou participação do indiciado nos seguin-
tes crimes:

a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°);
b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, 

e seus §§ 1° e 2°);
c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);
d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°);
e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, 

e seus §§ 1°, 2° e 3°);
f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com 

o art. 223, caput, e parágrafo único);
g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, 

e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo 
único);

h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com 
o art. 223 caput, e parágrafo único);

i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°);
j) envenenamento de água potável ou substância 

alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 
270, caput, combinado com art. 285);

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Códi-
go Penal;

m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, 
de 1° de outubro de 1956), em qualquer de sua for-
mas típicas;

n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 
21 de outubro de 1976);

o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, 
de 16 de junho de 1986).

Art. 2° A prisão temporária será decretada pelo 
Juiz, em face da representação da autoridade policial 
ou de requerimento do Ministério Público, e terá o pra-

zo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em 
caso de extrema e comprovada necessidade.

§ 1° Na hipótese de representação da autorida-
de policial, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério 
Público.

§ 2° O despacho que decretar a prisão tempo-
rária deverá ser fundamentado e prolatado dentro 
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a 
partir do recebimento da representação ou do re-
querimento.

§ 3° O Juiz poderá, de ofício, ou a requerimento 
do Ministério Público e do Advogado, determinar que 
o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e 
esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a 
exame de corpo de delito.

§ 4° Decretada a prisão temporária, expedir-se-á 
mandado de prisão, em duas vias, uma das quais será 
entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa.

§ 5° A prisão somente poderá ser executada de-
pois da expedição de mandado judicial.

§ 6° Efetuada a prisão, a autoridade policial in-
formará o preso dos direitos previstos no art. 5° da 
Constituição Federal.

§ 7° Decorrido o prazo de cinco dias de detenção, 
o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, 
salvo se já tiver sido decretada sua prisão preventiva

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, propostas de emenda à Consti-
tuição que serão lidas.

São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– As propostas de emenda à Constituição que acabam 
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes 
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Há oradores inscritos, mas, pela ordem, Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria pedir 
a minha inscrição para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está assegurada. 

Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 

– Também pela ordem, para uma comunicação, mas o 
Senador Geovani chegou antes de mim.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) –Depois de mim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro agora. 

O Cristovam já está inscrito como segundo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 

– Mas se o Senador Flexa quiser, para uma comuni-
cação inadiável, pode ficar antes de mim, me convém.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
É só para a leitura de um requerimento. É rapidinho.

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – É só para a leitura 
de requerimento.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento e 
ouvido o Plenário, que seja consignado nos Anais do 
Senado voto de aplauso ao atleta Péricles da Silva, que 
recebeu medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 
de Guadalajara, no México, nessa terça-feira próxima 
passada, dia 25. Requeiro, ademais, que esse voto 
seja encaminhado ao homenageado.

A Seleção Masculina de Ginástica representou o 
Brasil com brilhantismo nos Pan-Americanos de 2011, 
disputados na cidade de Guadalajara.

Entre os atletas, um em especial é motivo de 
imenso orgulho para o Estado do Pará. O paraense 
Péricles da Silva, nascido em Ananindeua, na região 
metropolitana de Belém, começou na ginástica aos sete 
anos, por influência de uma tia. Ele foi um dos atletas 
que integraram as primeiras turmas do projeto Papo 
Cabeça, hoje chamado Pró-Paz nos Bairros, criado 
na primeira gestão do Governador Simão Jatene, de 
2003 a 2007.

A vitória é uma comprovação da garra da equipe 
brasileira, que se esforçando e se dedicando cada vez 
mais conquistou o ouro inédito para o País, depois de 
ficar com a prata em Santo Domingo, em 2003, e no 
Rio de Janeiro, em 2007.

Além do feito histórico, esse voto é um reconhe-
cimento desta Casa ao atleta, além de incentivar mais 
iniciativas por parte do Poder Público, para que se prio-
rizem ações de inserção através do esporte, tal como o 
projeto por que Péricles foi um dos tantos beneficiados.

Ações e resultados como o que homenageamos 
neste voto comprovam, mais uma vez, que o esporte 
é, de fato, um dos pilares da inclusão social. 

Parabéns ao atleta, e espero que seu exemplo 
seja seguido por outros jovens, comprovando mais 
uma vez que o esporte é um dos propulsores para 
inclusão social.

Peço a V. Exª, Sr. Presidente, Senador Paulo 
Paim, que faça o registro e dê conhecimento do voto 
ao atleta paraense Péricles da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.322, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento, 
e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos Anais 
do Senado, Voto de Aplauso ao atleta Péricles da 
Silva, que recebeu medalha de ouro nos Jogos Pan-
-Americanos de Guadalajara, no México, nesta terça 
feira próxima passada, dia 25.

Requeiro ademais que este Voto seja encami-
nhado ao homenageado.

Justificação 

A seleção masculina de ginástica representou o 
Brasil com brilhantismo no Pan-Americano de 2011, 
disputado na cidade de Guadalajara.

A equipe, formada por Arthur Zanetti, Diego Hypo-
lito, Francisco Barreto Júnior, Petrix Barbosa, Péricles 
Silva e Sérgio Sasaki e pelos técnicos Renato Araújo 
e Marcos Goto, conquistou o primeiro lugar na dispu-
ta geral por equipes, com pontuação em 346.100. A 
segunda posição ficou com Porto Rico (344.850), en-
quanto o bronze, para os Estados Unidos (342.000).

Entre os atletas, um em especial é motivo de imen-
so orgulho ao Estado do Pará: o paraense Péricles da 
Silva. Nascido em Ananindeua, na região metropolitana 
de Belém, começou na ginástica aos sete anos, por 
influência de uma tia. Ele foi um dos atletas que inte-
graram as primeiras turmas do Projeto Papo Cabeça 
(hoje chamado Pro Paz nos Bairros), criado na primei-
ra gestão do Governador Simão Jatene (2003-2007).
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A vitória é uma comprovação da garra da equipe 
brasileira, que, se esforçando e se dedicando cada vez 
mais, conquistou o ouro inédito para o País, depois de 
ficar com a prata em Santo Domingo (2003) e no Rio 
de Janeiro (2007).

Além do feito histórico, este Voto é um reconhe-
cimento desta Casa ao atleta, além de incentivar mais 
iniciativas por parte do Poder Publico para que se prio-
rizem ações de inserção através do esporte, tal como o 
projeto em que Péricles foi um dos tantos beneficiados.

Ações e resultados como o que homenageamos 
neste Voto comprovam mais uma vez que o esporte é, 
de fato, um dos pilares da inclusão social.

Parabéns ao atleta, e espero que seu exemplo 
seja seguido por outros jovens. Comprovando mais 
uma vez que o esporte é um dos propulsores para a 
inclusão social.

Sala das Sessões, 2011. – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
V. Exª será atendido, na forma regimental.
Senador Geovani.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para me 
inscrever para uma comunicação inadiável, cheguei 
cedo, mas na hora estava... Sou o segundo, então? O 
primeiro, o terceiro?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Vamos ver aqui a orientação. Senador Geovani 
Borges como segundo inscrito. Pode ser?

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Agradeço a V. Exª. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Antes de chamar o primeiro orador inscrito, 
também tenho de fazer a leitura de um requerimento, 
Senador Suplicy.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.323, DE 2011

Nos termos do art. 218, inciso VII, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro Voto de Pesar pelo 
falecimento de Antônio Alves de Almeida.

Antônio Alves de Almeida tinha 82 anos e estava 
em casa, quando sofreu uma parada cardíaca e fale-
ceu na madrugada de hoje (27). Antônio Almeida foi 
ministro do Tribunal Superior do Trabalho e durante 45 
anos presidia a Confederação Nacional dos Trabalha-
dores no Comércio – CNTC.

Nascido em São Miguel de Campos, Estado de 
Alagoas, em 6 de junho de 1929, formado em Direito 

pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas do Rio 
de Janeiro, foi Ministro do Tribunal Superior do Traba-
lho, em 1967.

Antônio Alves foi um grande combatente ao mo-
vimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhado-
res, e entre 1984 e 1985 participou da Reunião Anual 
da Organização Internacional do Trabalho – OIT, como 
Delegado dos Trabalhadores.

Viajou à Europa e aos EUA para aprender a co-
nhecer os movimentos sindicais, e integrou a Delegação 
Brasileira junto à Conferência Internacional da Federa-
ção Internacional de Empregados e Técnicos – FIET, 
realizada em novembro de 1965, no Rio de Janeiro, 
quando foi escolhido presidente da conferência pelos 
participantes das 25 nações presentes, incluídos os 
EUA e Canadá.

Para tanto, gostaria que o presente voto fosse 
enviado para o Presidente em Exercício, Levi Fernan-
do Pinto, no SGAS 902, bloco C, Edifício Sede, Asa 
Sul, Brasília – DF.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Será encaminhado, na forma do Regimento.

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

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de me inscrever 
como Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Como Líder, o Senador Jorge Viana.

Senadora Ana Amélia, pela ordem.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Presidente Paulo Paim, 
está chegando à Mesa um requerimento de minha au-
toria, e tenho a convicção de que V. Exª e o Senador 
Pedro Simon também endossarão esse requerimento, 
para que seja encaminhado voto de pesar à viúva do 
jornalista gaúcho Luiz Mendes, falecido nesta manhã, 
na cidade do Rio de Janeiro.

Luiz Mendes teve uma trajetória intima-
mente ligada à história do rádio e da televisão. 
Das 19 Copas do Mundo, participou simples-
mente de 16 Copas. Ficou fora apenas das 
de 30, 34 e 38, por ainda ser um garoto e não 
ter começado sua atividade como radialista. 
Em 50, já era o locutor que narrou, com a voz 
embargada, no Maracanã, o gol do Uruguai, 
quando o país vizinho bateu o Brasil por 2 a 1, 
na final, e deixou o País em profunda tristeza. 

O gaúcho nascido em Palmeiras das 
Missões morreu aos 87 anos, deixando viúva 
a atriz e radialista Daisy Lucidi, com quem vi-
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veu por mais de 50 anos e teve um filho, que 
lhe deu netos e uma bisneta.

Os votos deverão ser encaminhados para 
a viúva, Srª Daisy Lucidi, no seguinte endereço: 
Rua do Russel, n° 434, Bairro da Glória, Rio 
de Janeiro/RJ. CEP: 22.210-010.

Sala das Sessões.

Estou encaminhando à Mesa este requerimen-
to e espero o apoio de V. Exª e também do Senador 
Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com certeza, Senadora Ana Amélia. O requeri-
mento já está sobre a mesa e será encaminhado, na 
forma que V. Exª solicitou.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMETNO Nº 1.324, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 218, VII, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, que sejam enca-
minhados Votos de Pesar à viúva do jornalista gaúcho 
Luiz Pinêda Mendes, falecido nesta manhã, na cidade 
do Rio de Janeiro.

Luiz Mendes teve uma trajetória intimamente li-
gada à história do rádio e da TV. Afinal, das 19 Copas 
do Mundo, participou simplesmente de 16. Ficou fora 
apenas das de 1930, 1934 e 1938 por ainda ser garo-
to. Mas em 1950 já era o locutor que narrou com a voz 
embargada o gol de Gigghia no Maracanã, da Copa 
de 1950, quando o Uruguai bateu o Brasil por 2 a 1 na 
final e deixou o País em profunda tristeza.

O gaúcho, nascido em Palmeiras das Missões, 
morreu aos 87 anos, deixando viúva a atriz e radialista 
Daisy Lúcidi, com quem viveu por mais de 50 anos e 
teve um filho, que lhe deu netos e uma bisneta.

Os votos deverão ser encaminhados para a viú-
va, senhora Daisy Lúcidi, no seguinte endereço: Rua 
do Russel, nº 434 – Bairro da Glória – Rio de Janeiro/
RJ, CEP 22.210-010.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2011. –  
Senadora Ana Amélia (PP – RS).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Passamos a palavra, neste momento, ao Sena-

dor Eduardo Suplicy.
O sindicalista que faleceu, Senador, é conhecido 

por Almeidinha. V. Exª conheceu o Almeidinha.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Prezado Presidente Senador Paulo Paim, quero exter-

nar os meus votos de pesar também pelo falecimento 
de Almeidinha, o líder sindical que tão bem representou 
a sua categoria.

Sr. Presidente, eu gostaria de, nesta tarde, pri-
meiro, saudar aqui as visitas na Tribuna de Honra do 
Senado Federal. Estão aqui os estudantes da União 
das Instituições Educacionais do Estado de São Pau-
lo e também professores e professoras, bem como os 
estudantes da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, a tradicional faculdade do Largo de São 
Francisco, de onde são professores, entre outros, o Mi-
nistro Ricardo Lewandowski e Dalmo de Abreu Dallari.

Aproveito aqui – porque estava comentando com 
eles, quando me visitaram – para saudar este livro tão 
bonito: A Influência de Dalmo Dallari nas Decisões dos 
Tribunais, coordenado pelo Ministro Enrique Ricardo 
Lewandowski, com a colaboração de Luiz Gustavo 
Bambini de Assis. Trata-se de um registro de todas 
as citações de Dalmo Dallari nos diversos acórdãos e 
decisões dos tribunais de justiça.

Mas, Sr. Presidente Paulo Paim, quero aqui fazer 
duas referências de agradecimento, porque também 
vieram especialmente nos visitar, hoje, e estão pre-
sentes tanto ali, na galeria do Senado Federal, quanto 
aqui ao lado, no plenário do Senado, funcionários da 
Caixa Econômica Federal, que encaminharam a mim 
e a V. Exª um ofício, em que dizem:

Os funcionários da Caixa Econômica 
Federal que labutam no serviço de compensa-
ção de cheque noturno, por dez ou mais anos, 
percebendo adicional noturno, que passou a 
fazer parte de sua remuneração por tantos 
anos, sofreram a extinção do recebimento de 
referida verba salarial em virtude da implan-
tação da compensação por imagem.

Em face dessa perda salarial, fruto da 
automação bancária, os funcionários da Caixa 
Econômica Federal atingidos por tais mudan-
ças criaram a Comissão Nacional pela Incorpo-
ração do Adicional Noturno e buscaram apoio 
parlamentar para obter a justa incorporação 
do adicional noturno junto à Caixa Econômica 
Federal e de forma administrativa.

Eles aqui agradecem a V. Exª, ao Senador Welling-
ton Dias, à Deputada Erika Kokay, do PT do Distrito 
Federal, e a mim, porque avaliam que nós os atende-
mos prontamente. E entendendo como justa a causa, 
fomos orientados e encaminhamos, então, o ofício ao 
Presidente da Caixa Econômica Federal, solicitando o 
recebimento dos funcionários da referida comissão para 
abrir um diálogo a respeito de uma possível incorpora-
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ção do adicional noturno em seus vencimentos. Pois 
bem, eles aqui vêm agradecer o bom entendimento. 

Eu, ontem, até liguei para o Presidente Jorge Fon-
tes Hereda, da Caixa Econômica Federal, que, depois, 
por meio de diálogo com o Diretor de Recursos Huma-
nos, Nelson Souza, chegou a um bom entendimento.

Aqui registro que houve sucesso na condução 
das negociações e agradeci ontem ao Presidente Jor-
ge Hereda. Inclusive, eles encaminharam a V. Exª, ao 
Senador Wellington Dias, à Deputada Erica Kokay – 
até Fernanda Lohn, que trabalha comigo, também re-
cebeu – esta que é uma placa de reconhecimento, tal 
como a que V. Exª recebeu, Sr. Presidente, por parte 
dos funcionários que compõem a Comissão Nacional 
pela Incorporação do Adicional Noturno da Caixa Eco-
nômica Federal. É um agradecimento pelo empenho.

Então, registro e agradeço a atenção dos senho-
res. Só quero dizer-lhes que constitui responsabilidade 
nossa sempre ouvir as pessoas com todo o respeito e 
encaminhá-las às autoridades, sempre que haja pos-
sibilidade de solução.

Aliás, quero hoje registrar outro acontecimento 
muito importante, que pude testemunhar. Nem sou 
membro, mas avaliei como tão relevante, que compa-
reci hoje à Comissão de Direitos Humanos, presidida 
pelo Senador Paulo Paim, que há algum tempo havia 
apresentado um projeto aprovado pelo Senado, pelo 
Congresso Nacional, e sancionado pelo Presidente 
Lula, para que o dia de hoje, 27 de outubro de 2011, 
ou melhor, para que o dia 27 de outubro de cada ano 
seja dedicado às pessoas que, por alguma razão, mui-
tas vezes até genética, contraem a chamada doença 
da anemia falciforme.

Hoje, o Senador Paulo Paim quis que nessa data 
fosse dada oportunidade de uma reflexão muito impor-
tante. Qual o objetivo de se dedicar um dia para isto? 
É para que mais e mais pessoas conheçam, primeiro, 
o que é a anemia falciforme; segundo, se é uma do-
ença incurável. 

Pois bem. Hoje, eu próprio tive a oportunidade de 
saber que a anemia falciforme é curável. Trata-se de 
uma doença que ataca o corpo com violência. Quem 
sofre essa doença do sangue, precisa se acostumar 
com as dores pelo corpo e as feridas pelas pernas, 
que podem levar anos para cicatrizar. Coração, fígado 
e rins definham. O sistema imunológico fica debilitado 
e o risco de acidente vascular cerebral (AVC) é alto. É 
um mal crônico com o qual o doente terá que conviver 
até o fim da vida.

A doença ataca com tanta violência que das crian-
ças doentes que não são tratadas desde o nascimento 
80% morrem antes dos cinco anos. A identificação da 
doença após o parto não deveria ser complicada. A 

anemia falciforme está entre as doenças detectáveis 
pelo teste do pezinho, feito com gotas de sangue do 
recém-nascido. 

Na prática, porém, muitas mães dão à luz sem 
saber que seus filhos estão doentes. Das maternida-
des públicas das 27 unidades da Federação, segundo 
o Ministério da Saúde, as de nove ainda não aprovei-
tam o teste para a anemia falciforme.

Hoje, o Senador Paulo Paim convidou os secre-
tários de Saúde das diversas unidades da Federação 
para que aqui estivessem, a fim de saber se já estão 
providenciando o teste do pezinho, porque quando se 
detecta a doença logo ao nascer, até porque a criança 
pode vir a ter a doença por fatores genéticos, ela pode 
ser tratada logo nos primeiros dias de vida.

Nós, hoje, por convite também do Senador Paulo 
Paim, na Comissão de Direitos Humanos, ouvimos o 
depoimento do Sr. Elvis Silva Magalhães, que, aos 44 
anos, aposentado por invalidez, calcula que a anemia 
falciforme o obrigou a submeter-se a mais de 500 trans-
fusões de sangue. Diz ele: “Criança, perdi muita aula. 
Adulto, deixei de trabalhar vários dias. Mas os piores 
momentos foram nos anos 1980, quando surgiu a Aids. 
Entrava em pânico a cada transfusão.” 

Pois bem, hoje, Elvis Silva Magalhães saudou 
seu irmão que foi o responsável pelo transplante da 
medula óssea. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Isso. O transplante da medula óssea.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu até perguntei ao irmão: “Você deu a sua medula 
e ficou sem? Você parece estar tão bem!” Então, fui 
esclarecido, não sou médico, de que o transplante da 
medula óssea é como a doação de sangue, não há 
problema. Pois bem, a doação do irmão fez com que 
ele sarasse.

A Ministra da Igualdade Racial, Luiza Bairros, 
esteve também prestando depoimento, bem como ou-
tras pessoas que estudam esse assunto. Quero muito 
saudar a sua iniciativa, Senador Paulo Paim. 

Se me permite, Sr. Presidente, quero apenas dar 
um aviso. No próximo final de semana, sexta-feira, às 
19 horas, sábado, às 15 horas, e domingo às 22 ho-
ras, haverá quatro caravanas dos pré-candidatos do 
PT: Marta Suplicy, Fernando Haddad, Carlos Zarattini, 
Jilmar Tatto e eu próprio, que iremos dialogar com as 
pessoas, sobretudo os filiados interessados. Quem 
quiser está convidado a comparecer.

A primeira reunião será no Sindicato dos Enge-
nheiros no Estado de São Paulo, na rua Genebra, 25, 
na Bela Vista, próximo à Câmara Municipal, amanhã, 
às 19 horas. No Itaim Paulista, sábado, às 15 horas, na 
Escola de Samba Unidos de Santa Bárbara, rua José 
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Cardoso Pimentel, 1B. E, finalmente, no domingo, às 10 
horas, na quadra do Projeto Sol, na rua Marli Oliveira 
Cobra, 276, Rio Bonito, na altura da Av. Teotônio Vilela, 
1795. Então, centro, Itaim Paulista, Capela do Socorro. 

Lá iremos, mais uma vez, dialogar com a mili-
tância, os filiados e todos interessados em saber das 
ideias, depois de termos ouvido os moradores locais e 
os presidentes e dirigentes do diretório zonal local sobre 
o diagnóstico dos problemas que ali acontecem. Daí 
cada um de nós, pré-candidatos, falará por 15 minutos. 

Senador Paulo Paim, se V. Exª quiser nos visitar 
em São Paulo, para ver como o PT funciona ao esco-
lher seus pré-candidatos e seu candidato a Prefeito, 
dia 27 de novembro, depois de 33 dessas caravanas, 
será realizada a prévia, para a qual foram convidados 
mais de 112 mil filiados aptos a votar. No entanto, 
para que cada um de nós cinco sejamos candidatos, 
é preciso que pelo menos 3.181 assinem a autoriza-
ção para que sejamos pré-candidatos. Eu espero que 
todos os filiados do PT dêem esse direito aos cinco 
pré-candidatos, para que realizemos a prévia da forma 
mais democrática possível.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito obrigado. Eu aceito o convite de V. Exª, 
Senador Suplicy, porque fui convidado pela Febraban, 
a federação dos banqueiros do País, para ver tudo o 
que eles estão fazendo em matéria de ações afirmati-
vas para a inclusão do povo negro. Então, aproveitarei 
a oportunidade: participo desse debate e depois vou 
fazer a caminhada com os pré-candidatos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Que dia vai ser esse encontro com a Febraban?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Está previsto para a semana que vem, na quinta-feira.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Na quinta. Então, na sexta-feira, convido-o para, às 19 
horas, estar na penúltima dessas plenárias do PT. V. Exª 
será super bem-vindo. Com alegria, todos ali saudarão 
a sua presença: pessoas do PT e de outros partidos 
que porventura compareçam às nossas plenárias. 

Muito obrigado, Senador Paulo Paim; e parabéns 
pela iniciativa. Eu não conhecia bem as característi-
cas da anemia falciforme, que acomete, sobretudo, 
as pessoas de ascendência negra, africana. Por isso, 
a preocupação de V. Exª de convidar a nossa querida 
Ministra Luiza Bairros, da Igualdade Racial.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Suplicy.

Cumprimento V. Exª e os outros Senadores que 
receberam essa belíssima placa dos funcionários que 
atuam à noite na Caixa Econômica Federal. Eles fo-
ram transferidos agora para o dia e não perderam o 
adicional noturno. A minha já está lá no gabinete. A 

do Senador Suplicy, tenho certeza de que vai para o 
gabinete dele. Parabéns a vocês, da Caixa.

Cumprimento também os alunos que aqui vieram 
a convite do Senador Suplicy, alunos de faculdade de 
São Paulo. Sejam bem-vindos.

Passo a palavra de imediato ao Senador Moza-
rildo Cavalcanti.

Enquanto S. Exª se encaminha para a tribuna, 
lerei aqui, a pedido da Secretaria-Geral da Mesa, dois 
requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência lembra que, nos termos do art. 154, 
§ 6º, IV, do Regimento Interno, deixa de ser realizada 
sessão não deliberativa do Senado, na próxima sexta-
-feira, 28 de outubro, em virtude do ponto facultativo 
referente ao transcurso do Dia do Servidor Público.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Foi lido na sessão anterior o Requerimento 1.099, 
de 2011, dos Senadores Anibal Diniz e Paulo Paim, e 
outros Senadores, em aditamento ao Requerimento 
98, de 2011, solicitando a realização de sessão espe-
cial para comemorar o Ano Internacional dos Afrodes-
cendentes juntamente, com os requerimentos já lidos, 
com a comemoração do Dia Nacional da Consciência 
Negra, Dia do Zumbi dos Palmares e também home-
nagem a um ano do Estatuto da Igualdade Racial e 
ao falecimento do Abdias Nascimento.

Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Mozarildo Cavalcanti com a palavra 
para uma comunicação inadiável.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV 
Senado, ouvintes da Rádio Senado, amanhã, no Bra-
sil, comemoramos o Dia do Servidor Público. Para 
muita gente, servidor público é uma coisa não muito 
compreensível, é mais fácil dizer funcionário público, 
porque é como realmente são conhecidos aqueles que 
trabalham no serviço público.

Então, quero aqui, já que amanhã é feriado, cum-
primentar todos os servidores públicos do Brasil, tanto 
federais, estaduais, quanto municipais. Especialmente 
quero cumprimentar as funcionárias e os funcioná-
rios públicos do meu Estado de Roraima, os concur-
sados, os comissionados da capital Boa Vista e dos 
Municípios do interior, como também os funcionários 
do quadro do ex-Território Federal de Roraima, que 
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estão à disposição do Estado de Roraima. Quero di-
zer que são vocês que tocam o Estado. São vocês os 
grandes responsáveis pelo Estado funcionar bem na 
educação, na saúde, na segurança, nos transportes, 
na agricultura, enfim, em todos os setores da vida do 
povo de Roraima.

Lamentavelmente, e não é um privilégio só de 
Roraima, o funcionário público não é devidamente va-
lorizado porque, realmente, muita gente pensa que o 
funcionário público é aquele empregado que não faz 
nada, que só cumpre horário e, portanto, não merece 
nem receber o que recebe. 

Eu quero dizer aqui que tanto os funcionários do 
Poder Executivo como os do Poder Legislativo, bem 
como os do Poder Judiciário e de outros setores, de 
autarquias, são muito importantes para o País. No 
nosso caso de Roraima, assim como no Amapá, foi 
justamente a transformação, a criação dos territórios 
federais que ensejou que nós tivéssemos o desenvol-
vimento que tivemos até aqui.

Quando nós éramos Município do Amazonas, no 
momento em que fomos separados e criados, nós éra-
mos menos de 20 mil habitantes. Atualmente, depois 
de passarmos pelo estágio de Território Federal e nos 
tornarmos Estado, somos arredondadamente 500 mil 
habitantes. Temos hoje uma universidade federal, um 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 
inclusive com campi em várias localidades do interior, 
uma universidade estadual, uma universidade virtual, 
que é do Estado também. Isso para nós, além das ins-
tituições privadas, é um reflexo de como o progresso 
chegou ao nosso Estado de Roraima. 

E eu quero, portanto, parabenizar e agradecer a 
todos os funcionários públicos. Eu, que também sou 
funcionário público, Senador Geovani – eu sou apo-
sentado como médico, mas sou funcionário concur-
sado, professor da Universidade Federal de Roraima, 
exercendo o mandato de Senador –, portanto, sei da 
importância que tem o servidor público para a vida da 
população em geral. 

Infelizmente, muitos governantes, quando estão 
no poder, querem usar os funcionários públicos como 
massa de manobra, seja dando ou tirando funções 
comissionadas, perseguindo, transferindo, coagindo 
de alguma forma os funcionários. 

Eu quero dizer a todos os funcionários de Ro-
raima: vocês têm tido, têm agora e terão sempre, um 
papel muito importante para o nosso desenvolvimento. 
Portanto não se deixem coagir, não se deixem até mes-
mo, muitas vezes, ser levados a praticar atos porque o 
chefe mandou e depois quebrar nas costas de quem fez 
e o chefe ficar fora. Aconteceu recentemente no meu 
Estado, quando R$30 milhões foram comprovadamente 

roubados da saúde, e quem foi preso? Funcionários 
do segundo escalão. No primeiro escalão, ninguém 
teve nada, nem o próprio governador que também vai 
dizer que não sabia de nada e só tomou providências 
quando a informação da operação da Polícia Federal 
vazou e aí ele fez um jogo de cena e, portanto, sal-
vou a sua própria pele, a pele do secretário etc., mas 
quebrou nas costas do pessoal do segundo e terceiro 
escalão, que foi preso e está respondendo a processo.

Então é importante homenagear o funcionário 
público, desde o mais simples, aparentemente mais 
simples, até o mais graduado, até um ministro do Su-
premo Tribunal Federal, conclamando todos a que re-
almente... Embora lá no meu Estado, os funcionários 
públicos não tenham muito o que comemorar, porque 
eles têm sido prejudicados, não têm tido vantagens, 
principalmente os do ex-Território, mas também os 
do Estado, quero dar a eles uma palavra de alento, 
dizendo que sempre depois de uma tempestade vem 
a bonança. 

Eu quero também dizer que tenho muito orgu-
lho de ter sido, de ser funcionário público, até como 
Senador sou um servidor público, mas sou professor 
da Universidade Federal, exerci a Medicina como fun-
cionário público também e tenho muito orgulho de ter 
cumprido sempre o meu dever, como sei que todos 
aqueles funcionários, a grande e absoluta maioria, 
cumprem adequadamente o seu dever.

Portanto, os meus parabéns, o meu abraço e o 
meu estímulo a todos os funcionários públicos. Tam-
bém não poderia deixar...

(Interrupção do som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Só um minutinho para concluir.

Não poderia deixar de também fazer homenagem 
aos servidores do Senado Federal, às servidoras do 
Senado Federal, do meu gabinete aqui em Brasília, 
do meu escritório lá em Roraima, que prestam um re-
levante serviço ao Poder Legislativo em todos os se-
tores. Esta realmente é uma Casa que é um exemplo 
de bom funcionalismo. E eu espero que nós possamos 
comemorar cada vez mais conquistas que são mere-
cidas pelo funcionário público. 

Como o Senador Paim tem abordado muito e nós 
temos lutado, é triste quando um funcionário público se 
aposenta e ganha uma quantia irrisória, como recebi 
um dia desses, quando homenageei aqui, no Dia dos 
Médico, os médicos, uma carta de um médico apo-
sentado que ganhava menos de R$1.000,00 de apo-
sentadoria, um homem que dedicou toda a sua vida 
prestando serviços como funcionário público e estava 
recebendo essa quantia ínfima. 
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Eu espero, portanto, que não só os funcionários 
da ativa, como os aposentados, também os pensio-
nistas, possam ser melhor tratados daqui para frente. 
Que possamos lutar, brigar pelos direitos que eles têm.

Eu sei que no meu Estado, por exemplo, os fun-
cionários, tanto do Estado, mas principalmente do 
ex-Território, sofrem injustiças que até hoje não fo-
ram resolvidas. Mas nós estamos aqui para continuar 
insistindo. Muitas vezes é a falta de sensibilidade de 
alguns setores da Administração Pública, que não 
veem no funcionário a alma e a força que realmente 
conduz este País.

Muito obrigado, Senador Paim, pelo tempo con-
cedido. 

E um abraço a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, parabéns pelo 
pronunciamento lembrando o Dia do Servidor Público, 
que é amanhã.

De imediato, passo a palavra à Senadora Ana 
Amélia, que permutou com o Senador Sérgio Souza. 

E já agradeço também ao Senador Sérgio Souza, 
que em seguida vai presidir para que eu possa falar.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Paulo Paim, Senadores, Senadoras, nosso 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, queria fazer uma saudação especial aos alunos 
da escola da periferia de Brasília que vieram visitar o 
Senado. Parabéns, sucesso a vocês! O Brasil depen-
de de vocês. Estudem muito, porque é só através do 
estudo e da educação que construiremos uma Brasí-
lia, um Distrito Federal e um País mais bonito, melhor 
e mais comprometido com a ética e com as questões 
do desenvolvimento econômico.

Então, boas-vindas aos alunos que vêm nos vi-
sitar hoje.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senadora Ana Amélia, por favor, já que a senhora 
fez a saudação...

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – São 
alunos do ensino fundamental da Escola Classe nº 10 
do Gama, Distrito Federal.

Então, boas-vindas a vocês, garotos e garotas 
que vêm enfeitar o plenário, nesta tarde de quinta-feira.

Caro Presidente Paulo Paim, ontem, a Presidenta 
Dilma Rousseff fez a sexta troca de comando minis-
terial. O Ministro Orlando Silva deixou o Ministério do 
Esporte devido à existência de denúncias que envolvem 
a sua gestão no âmbito, especialmente, do programa 
Segundo Tempo. Tenho certeza de que a Presidenta 
cumpre com essas obrigações, a despeito de uma re-
lação pessoal que tenha com o ex-Ministro.

A política, no rigor ético, precisa de determinações 
com mais razão e menos emoção, menos coração; 
mais da lei do que da circunstância política e partidária. 

Hoje, a Presidência fez o anúncio oficial da no-
meação do novo Ministro, Deputado Aldo Rebelo, um 
dos mais respeitados Líderes do Partido Comunista 
do Brasil, o PCdoB. Já foi Ministro de Lula, na articu-
lação política, e tem grande espírito público; é mais 
preocupado com o País e menos com interesses se-
toriais. Foi o Relator do Código Florestal, que está em 
exame nesta Casa. 

Com muita alegria, concedo um aparte ao Sena-
dor e colega Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Felicito 
a querida companheira e amiga pelo pronunciamento. 
Realmente, vivemos, ontem, um dia importante, ao 
contrário da manifestação do Ministro da Justiça, uma 
pessoa pela qual tenho muito carinho, muito respeito. 
Mas, quando o Procurador entrou com a denúncia, ele 
já falou demais. Disse que não era o cara. Quando a 
Ministra aceitou, ele disse isso. Um inquérito, à beira 
do Supremo Tribunal Federal, para apurar supostas 
irregularidades não é sustentado nem é condenatório. 
Não se pode prejulgar nada nem fazer nenhum juízo 
de valor definitivo. Na verdade, o ilustre e brilhante ju-
rista e Ministro cometeu um equívoco. Claro que não 
podemos dizer que o ex-Ministro foi condenado. Não 
foi. Ele está sendo processado.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – De-
nunciado.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Não. A 
denúncia foi aceita, a Ministra o aceitou. Ele está sendo 
processado, mas pode ser absolvido, tudo bem. Mas 
entre isso e ser Ministro é muito diferente. Aí é que o 
Ministro se enganou, e a Presidenta aceitou. Vamos 
fazer até justiça ao Lula, quando deu uma declaração 
que achei muito importante: “Eu estava enganado. As 
coisas acontecem e me contam só um pedaço; não me 
contam o resto”. Achei positiva a posição dele. Então, 
acho que realmente a Presidenta está no caminho cer-
to. Felicito V. Exª, que é de um Partido independente. A 
senhora, de modo especial, durante toda a sua vida foi 
uma jornalista nota 10, de primeira grandeza. E, agora, 
traz essa manifestação. Sou solidário a V. Exª. Acho 
que a Presidenta merece o nosso respeito e acho, 
com toda a sinceridade, que nós aqui, no Congresso, 
devemos dar cobertura à Presidenta. Não podemos 
fazer aquilo que alguns estão imaginando que é dar 
o troco: “Não, nós não vamos fazer mais maioria”. A 
maioria da governabilidade é dar apoio. Realmente, 
esse é um caso raro, e a manchete noticia: são cinco, 
seis, nunca aconteceu tanto. Eu acho que houve um 
equívoco na composição do Governo. As pessoas es-
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tavam muito alegres com a vitória, com a euforia, e tal-
vez a Presidenta não tenha tomado o cuidado devido, 
mas também felicito V. Exª, porque, se a escolha for do 
Ministro Aldo, é nota dez. Esse é um homem íntegro, 
um homem correto, um homem descente, um homem 
digno. Ele veio agora de uma relatoria complicada. Olha 
que era complicada a relatoria dele! Podem divergir 
de tudo que é jeito do que ele fez, mas não ouvi uma 
palavra com relação à seriedade e à dignidade dele. 
Acho que isso é importante. Acho que a Presidenta se 
saiu bem e glória e louvores ela. De um modo espe-
cial, meu carinho a V. Exª, que, aliás, na sua atuação 
nesta Casa, vem manifestando uma independência 
construtiva: está errado, está errado; está certo, está 
certo. Meus cumprimentos a V. Exª.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Pedro Simon, que integra um gru-
po que vem nessa linha desde que o primeiro caso de 
substituição no Governo da Presidente Dilma Rousseff, 
que não completou ainda um ano, aconteceu. 

Aqui, tivemos a preocupação exatamente de dar 
sustentabilidade a essa enérgica reação da Presidente 
em relação a casos rumorosos como esse. Se ela não 
toma uma decisão dessas, o Governo acaba de algu-
ma forma contaminado, e a sabedoria da Presidente, 
que está revelando habilidade política e gerencial e 
competência para evitar exatamente essa contamina-
ção, mostra o compromisso que ela tem com a ética. 

Em todos os casos, ela agiu corretamente; tão 
corretamente, Senador Pedro Simon, que nós, aqui, 
no Senado, reunimo-nos em um grupo, do qual tenho 
orgulho de fazer parte – V. Exª, Senador Mozarildo, 
Senador Cristovam, Senador Pedro Taques, Senador 
Jarbas Vasconcelos, Senador Randolfe Rodrigues –, in-
dependente não para fazer um alinhamento automático 
de apoio à Presidente Dilma, a despeito de os nossos 
partidos estarem apoiando o Governo dela numa coa-
lizão ampla, mas para determinar uma ação que tenha 
por objetivo demonstrar ao País o nosso compromisso 
com a ética, porque, onde há corrupção, esse dinhei-
ro representa o roubo da sociedade, que paga tanto 
imposto e que não fica nenhum pouco satisfeita – e 
com razão –, e que critica – com razão – esses des-
mandos que não constroem o País. Pelo contrário, as 
nossas mazelas todas de mau uso na área da saúde, 
do esporte, nesse programa tão importante, ocorrem 
por conta dessa falta de responsabilidade e compro-
misso com o bom uso do dinheiro público.

Então, agradeço imensamente cada aparte de V. 
Exª, que tem uma experiência enorme, inclusive para 
me ensinar muito. Recebo-os com grande honra e com 
grande respeito. 

E eu queria também renovar esse cumprimento 
à Presidente, porque o Aldo Rebelo, além de todas es-
sas virtudes que V. Exª exaltou como homem público 
em relação à sua integridade, aos seus compromissos 
com o País, ele também tem uma experiência política, 
porque comandou, no Governo Lula, o Ministério que 
fazia articulação com o Congresso Nacional. Evidente-
mente, isso não significa dizer que não tenha também 
uma boa capacidade gerencial. 

O Deputado, como V. Exª lembrou bem também, 
durante a tramitação do Código Florestal, teve grande 
serenidade e grande coragem para enfrentar e con-
duzir questões polêmicas com muita transparência e 
muita isenção. Tenho certeza de que todas as condi-
ções ele tem para comandar o Ministério do Esporte, 
nesse momento tão desafiador. Esse Ministério terá, 
por exemplo, de comandar e coordenar as ações da 
Copa de 2014 da Fifa e também as Olimpíadas do Rio 
de Janeiro, em 2016.

É preciso também, Senadores, Senador Pedro 
Simon, que, para o bem da sociedade, para o bem do 
Governo Dilma, para o bem do próprio Partido Comu-
nista do Brasil, o PCdoB, e para o próprio Ministro Aldo 
Rebelo, o grupo que permitiu os desmandos dentro do 
Ministério não permaneça comandando esses progra-
mas tão importantes. Essa seria a forma mais adequada 
de o novo Ministro demonstrar os seus compromissos, 
que são os compromissos, não tenho dúvida, da Presi-
denta Dilma Rousseff em relação à ética e em relação 
ao controle e à fiscalização dos recursos dos programas 
que são tão importantes, especialmente aqueles como 
o Primeiro Tempo, o Segundo Tempo, que se destinam 
às periferias pobres do País e que podem estimular a 
inserção e a inclusão social dessa juventude que tem 
no futebol, digamos, um grande sonho. Qual é o jovem 
de periferia, Senador Jorge Viana, que não gostaria 
de ser um Ronaldinho ou um Pelé, enfim, um Neymar, 
e tantos outros? Então, tenho a convicção de que o 
programa é maravilhoso e precisa continuar, para de-
monstrar exatamente a oportunidade desse serviço.

Com alegria, concedo um aparte ao Senador 
Jorge Viana.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senadora 
Ana Amélia, a senhora, que chega a esta Casa com 
tanta dedicação todo dia e que cumpre o papel, com 
absoluta independência, de ser uma voz que se levanta 
sempre, procurando a defesa dos interesses do País, 
vem à tribuna mais uma vez cumprimentar a Presidente 
pela nomeação desse grande brasileiro, que é o Depu-
tado Aldo, que já serviu ao Governo do Presidente Lula 
e que certamente fará um bom trabalho como Minis-
tro do Esporte. Eu só queria cumprimentar V. Exª. Ao 
mesmo tempo, entendo que o Brasil, que está tendo 
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oportunidade de, 60 anos depois, sediar o evento de 
maior audiência do Planeta, que é a Copa do Mundo, 
tem que mudar essa agenda. Tem que haver o esforço 
de todos nós. Não podemos pôr a Copa do Mundo, a 
preparação desse evento, a condução desse evento 
sob suspeita. Estou certo de que, com o envolvimento 
direto da Presidente Dilma, do novo Ministro Aldo, temos 
que virar essa página de uma agenda absolutamente 
negativa. Só há uma maneira de se virar essa página: 
é haver mais transparência na condução da prepara-
ção da Copa do Mundo, mais envolvimento dos seto-
res da sociedade que possam garantir a confiança na 
condução que é dada. A Alemanha é um exemplo de 
como conduzir uma boa Copa; e a Alemanha fez isso 
suprapartidariamente. Tem que ser algo do País, nem 
mesmo do Governo, muito menos de algum partido. 
Estou certo de que o Deputado Aldo tem condições 
de fazer essa virada, porque o futebol brasileiro, hoje, 
lamentavelmente, é tratado de maneira privada, pai-
xão nacional; é um cartão de visitas no Brasil mundo 
afora, que apaixona todos nós. Ontem, eu falava aqui 
que existe uma espécie de máfia conduzindo o fute-
bol no nosso País. É lamentável isso! Toda hora ela se 
manifesta de um jeito ou de outro, a ponto de terem 
colocado na Constituição que não se pode recorrer à 
Justiça, que está acima de todos nós, como fazemos 
cotidianamente, quando necessitamos, quando o as-
sunto for futebol. Criaram uma justiça deles, que eles 
controlam; eles julgam e condenam. Acho que o Brasil 
precisa virar essa página para poder se habilitar peran-
te o mundo e perante os brasileiros para realizar uma 
histórica Copa do Mundo, como todos nós sonhamos. 
Parabéns, Senadora Ana Amélia!

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Jorge Viana. É exatamente esse 
o objetivo. 

É claro que o legado de um evento dessa mag-
nitude dará ao Brasil e ao meu Estado, já que Porto 
Alegre é uma das cidades-sede da Copa de 2014... 
Não há dúvida de que os ganhos para a sociedade, 
em decorrência desse evento, serão muito grandes; e 
serão maiores e melhores ainda quando houver isso 
a que V. Exª se refere, que é a transparência nessas 
operações, porque esses eventos envolvem milhões 
e milhões de reais. É preciso, exatamente, haver essa 
transparência para se evitar qualquer tipo de suspei-
ta sobre essas ações, cara Presidenta Marta Suplicy.

Em cada troca de comando nos Ministérios, a 
Presidenta Dilma tem mantido a pasta sob os cuida-
dos do mesmo partido a que pertencia o antecessor, 
salvo, claro, no caso do Ministério da Defesa, um Mi-
nistério que não está na cota de aliança política e que 
dá sustentação ao Governo.

Muitos têm criticado o posicionamento da Presi-
denta e culpam o fato de a governabilidade no Brasil 
estar atrelada à necessidade da formação de um go-
verno de coalizão.

Entendo que possa ser elaborada uma série de 
críticas ao modo como, historicamente, os governos 
do nosso País têm operacionalizado a construção da 
sua base de apoio, principalmente em relação ao uso 
de instrumentos artificiais de obtenção de apoio no 
Poder Legislativo, como a concessão de cargos e a 
liberação de emendas ao orçamento.

Mas não entendo como pode ser possível a im-
plementação de uma agenda, ou de um plano de go-
verno, sem a formação de uma coalizão de partidos! 
Ao manter os partidos no comando dos ministérios, 
o Governo está apenas atendendo a imposições po-
líticas da sua base de apoio, ao mesmo tempo em 
que compartilha a responsabilidade pela tomada de 
decisões.

Em alguns casos, como nas votações da Co-
missão da Verdade, ontem, nesta Casa, ou da Lei 
de Acesso à Informação, Senador Romero Jucá, na 
terça-feira, foi possível unanimidade em torno desses 
assuntos; não apenas o Governo mandou os projetos 
para o Congresso Nacional, mas a oposição, junto 
com o Governo, dada a relevância do assunto para 
o País. É preciso que se entenda a governabilidade 
nessa extensão com o tamanho dessa responsabili-
dade. Isso não invalida o esforço da Presidenta Dilma 
em promover o combate à corrupção no âmbito da 
Administração Pública, com ações que têm obtido o 
apoio da população brasileira, constatado nas recen-
tes pesquisas de opinião.

Também há muita crítica aos convênios firmados 
entre o Governo e organizações não governamentais, 
principalmente as do terceiro setor. Quanto a isso, Srª 
Presidenta, considero que o Estado não pode ser o 
grande Leviatã, de quem a sociedade tudo depende. 
Penso que o papel das organizações sociais do ter-
ceiro setor é imprescindível, e não podemos tomar o 
caso de algumas organizações para generalizar ou 
rotular críticas a todas as demais. É preciso separar 
o joio do trigo. Muitas organizações sociais, no Brasil, 
são importantíssimas e prestam trabalhos sociais de 
alta relevância para o bem-estar de suas comunida-
des. Cito o caso da saúde pública, por exemplo, ou 
das instituições que atendem as pessoas portadoras 
de necessidades especiais.

Entendo que, para enfrentar a corrupção, está na 
hora de o nosso País avançar muito na profissionali-
zação das ações governamentais, com maior rigor e 
mais qualidade de gestão.
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Já avançamos muito em transparência, com a 
evolução dos meios de comunicação. Hoje, o cidadão 
pode acompanhar, de casa, a execução orçamentá-
ria de um Ministério ou, então, os nossos trabalhos 
no Senado. É possível verificar o andamento de pro-
gramas e também a tramitação dos projetos que de-
batemos diariamente no Congresso Nacional, mas é 
preciso, sobretudo, melhorar o nível de profissiona-
lismo. Para isso, é necessário que fortaleçamos as 
Carreiras Típicas de Estado, aumentando, assim, a 
qualidade técnica do trabalho que é produzido na es-
fera governamental.

Faz parte do nosso papel, Senadora Marta Su-
plicy, como Parlamentares que possuem cargos eletivos 
e que militam nos partidos, zelar pela qualidade das 
indicações políticas para os postos no Poder Executi-
vo. Indicar personalidades públicas que tenham pas-
sado reconhecido de observância aos bons preceitos 
republicanos; e, se possível, afinidade com o tema da 
pasta que vai gerir é uma responsabilidade dos parti-
dos políticos. Somente dessa forma será possível au-
mentar os mecanismos de controle sobre os recursos 
que são empregados diretamente pelo Poder Público 
ou em parceria com o terceiro setor.

Gostaria de finalizar este pronunciamento, Sena-
dora Marta Suplicy, com dois apelos: um ao Governo 
Federal e outro aos demais Senadores desta Casa: ao 
Governo, enfatizo a necessidade de que...

(Interrupção do som.) 

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... mes-
mo com a troca do comando de ministérios e a realiza-
ção de auditorias nos convênios firmados, os programas 
não sejam abandonados. Cito o caso de um programa 
do Ministério do Turismo que beneficia os idosos, mas 
que chegou ao fim sem atingir os seus objetivos, por 
causa dos problemas por que passou o Ministério.

Ao Senado, Srª Presidente, gostaria de enalte-
cer os trabalhos desta Casa, neste segundo semes-
tre. Aprovamos medidas importantíssimas, como as 
alterações na Lei do Simples, a divisão dos royalties 
do petróleo, a lei do sigilo de documentos públicos e 
a criação da Comissão da Verdade, ontem à noite.

Esta Casa deu, nos últimos meses, muitas res-
postas que eram aguardadas pela sociedade, mas, 
para que encerremos o ano com o dever cumprido, 
resta-nos ainda a aprovação do novo Código Florestal 
e da Emenda nº 29, fundamental, Senador Mozarildo, 
para a área da saúde.

Precisamos encontrar o equilíbrio entre a neces-
sidade crescente da produção de alimentos e a pre-
servação ambiental. 

(Interrupção do som.) 

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Este é 
um compromisso que assumimos perante o mundo, e 
não apenas os brasileiros. 

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª 
Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.

Com a palavra o Senador Jorge Viana, pela Li-
derança.

Um momento, Senador.
Quero dar as boas-vindas aos alunos do ensino 

fundamental do colégio São José. Eles são de Bata-
tais, São Paulo, meu Estado.

Sejam muito bem-vindos!
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela Lide-

rança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu queria agradecer a visita a essa 
juventude, aos estudantes e também aos futuros pro-
fissionais do Direito.

Eu queria usar este tempo em que falo pela Li-
derança para homenagear os servidores públicos do 
Brasil, dos Estados – especialmente, os do Estado do 
Acre – e dos Municípios. Amanhã será o Dia do Ser-
vidor, e não haverá trabalho aqui, mas entendo que 
será também uma oportunidade de todos nós reconhe-
cermos a importância dos que se dedicam ao serviço 
público. É óbvio que o trabalho dignifica os homens e 
as mulheres, mas ser servidor público é uma maneira 
muito especial de alcançar essa dignidade.

Srª Presidente, colegas Senadores e Senadoras, 
eu queria rapidamente lembrar que, quando assumi o 
Governo do Acre, no dia 1º de janeiro de 1999, os ser-
vidores do Acre passavam por um momento de extrema 
dificuldade. Os salários estavam atrasados, na capi-
tal, havia três meses e, no interior, havia cinco meses. 
Eram salários muito baixos. Em boa parte deles, era 
necessário que se fizesse a complementação salarial, 
para que alcançassem o salário-mínimo, que, naquela 
época, era menor do que U$100. As coisas mudaram 
no Brasil, e, antes da mudança no Brasil, começou a 
haver mudanças no Acre. Do primeiro mês, janeiro de 
1999, até o último mês de governo, oito anos depois, 
os salários dos servidores acreanos foram pagos re-
ligiosamente em dia – era pago o salário do mês e, 
nos primeiros meses, uma parcela do salário atrasado. 
Mas não foi só isso que fizemos. Conseguimos, simul-
taneamente, fazendo o encontro da remuneração do 
mês com os trinta dias que definem um mês, mudar 
radicalmente o patamar de salários dos servidores 
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do Acre e, mais ainda, as condições de trabalho. Lá 
se vão treze anos em que a Frente Popular governa o 
Acre, com o Partido dos Trabalhadores à frente, sem 
atrasar os salários dos servidores nem um único dia.

Se fosse só isso, já seria bastante razoável, mas 
também devo dizer que a grande maioria dos servido-
res públicos estaduais do Acre tem, hoje, condições 
de trabalho muito melhores do que a média brasileira. 
Mais ainda, Srª Presidente – aí também há algo essen-
cial –, iniciamos um processo de elaboração de plano 
de cargos e salários e de recuperação do poder de 
compra dos salários dos servidores do Acre, sempre 
comparando-os com os dos servidores dos Estados 
mais ricos da Federação.

Lembro bem que, além de os salários serem pa-
gos quatro, cinco e até seis meses fora do mês traba-
lhado, havia outro problema: disputávamos os últimos 
lugares dos salários de servidores no Brasil, querida 
companheira Ana Rita. Mas, hoje, salário de professor 
do Acre é pago em dia, e isso ocorre há treze anos. 
Há o plano de cargos e salários, com a novidade de 
termos instituído o primeiro programa nacional de for-
mação com terceiro grau para 100% dos professores, 
fossem eles indígenas, fossem eles da área rural, fos-
sem eles de Municípios e do Estado, que disputam os 
três primeiros lugares do ponto de vista da remunera-
ção. Salários de policiais e de professores disputam 
sempre com os das mesmas categorias no Governo 
de São Paulo, o Estado mais rico da Federação.

Dessa maneira, venho a esta tribuna para agra-
decer o trabalho e o devotamento aos servidores, que 
se dedicam a uma causa nobre, que é a de servir. Sei 
que ainda temos de apostar mais na humanização do 
serviço público, mas é bom que, na hora em que ce-
lebramos o Dia do Servidor Público, não misturemos 
algumas questões que precisam ser resolvidas com 
outras que precisam ser valorizadas, como o papel das 
servidoras e dos servidores públicos.

Como ex-prefeito e ex-governador, venho a esta 
tribuna parabenizar os servidores e agradecer a todos 
eles, que nos ajudaram na reconstrução do Acre, para 
fazer do Acre uma referência positiva do ponto de vis-
ta dos indicadores econômicos, do ponto de vista dos 
indicadores sociais, do ponto de vista dos indicadores 
ambientais e também do ponto de vista da política pú-
blica no trato com os servidores do Estado.

De fato, os servidores do Acre têm uma condição 
diferenciada no Brasil, mas devemos trabalhar junto 
ao Governador Tião Viana, ao Prefeito Angelim, da 
Capital, e aos demais que querem seguir valorizando 
os servidores públicos, com melhor salário e com me-
lhor condição de trabalho, para prestarmos um melhor 
serviço à população.

É isso o que trago à tribuna desta Casa nesta 
tarde de hoje, parabenizando, mais uma vez, todos os 
servidores do Brasil e do Acre, dos Municípios acrea-
nos, pelo Dia do Servidor.

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

– SP) – Obrigada, Senador Jorge Viana.
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Gra-

zziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Srª Presidente Marta Suplicy, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, companheiros e companheiras, 
volto à tribuna desta Casa para tratar novamente de um 
episódio que tem tomado as páginas das revistas, dos 
jornais, de todos os noticiários deste País. Eu aqui me 
refiro às acusações levianas, falsas, lançadas desde 
o dia 15 deste mês não apenas contra o ex-Ministro 
do Esporte Orlando Silva, mas também contra toda 
uma agremiação política, um partido político que está 
às vésperas, Presidente Marta, de completar 90 anos 
de existência e que tem uma história que serviu de 
exemplo para as gerações passadas, que serve de 
exemplo para as gerações presentes e que, não te-
nho dúvida, continuará servindo de exemplo para as 
futuras gerações.

O Ministro Orlando Silva se viu, no momento em 
que estava no México, em Guadalajara, no meio de 
uma denúncia publicada não somente com destaque 
numa revista, mas como matéria de capa, dizendo que 
ele coordenava um esquema de desvio de verbas do 
Ministério do Esporte e que, segundo uma testemu-
nha, teria recebido dinheiro na garagem do Ministério.

Ora, Srª Presidente, o Ministro Orlando, depois 
disso, voltou imediatamente para o Brasil, e a primeira 
providência foi encaminhar ao Ministério Público Fede-
ral, à Polícia Federal, à Controladoria-Geral da União 
e à Comissão de Ética da Presidência da República 
ofícios, pedindo que fossem abertas investigações. E, 
desde a primeira hora, o Ministro, com muita tranqui-
lidade e com muita firmeza, Srª Presidente, o que é 
característica de quem não teme absolutamente nada, 
pois nada há que possa envolvê-lo em denúncias de 
malversação de recursos, agiu de forma correta.

A segunda providência que tomou ao chegar ao 
Brasil, dando sequência a esses pedidos de investiga-
ção, foi vir à Câmara Federal e a esta Casa, o Senado 
Federal, Srª Presidente. E, tanto lá quanto aqui, de for-
ma altiva, tranquila, equilibrada, respondeu a todos os 
questionamentos feitos. A frase que ele mais repetiu 
durante todo esse período foi: “Onde estão as provas? 
Onde estão os indícios que possam vincular não só 
o Ministério, mas a minha pessoa a qualquer ato ilíci-
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to?”. Quase quinze dias se passaram, Srª Presidente, 
e absolutamente nada apareceu, pelo contrário. No 
dia de ontem, dois cidadãos – um policial do Distrito 
Federal e um empregado desse policial – que foram 
convidados a uma audiência pública na Câmara dos 
Deputados a ela não compareceram, Srª Presidente.

Não apenas o Ministro Orlando se manifestou. 
Nós, da Bancada do PCdoB, e toda a militância, os 
militantes do Brasil inteiro, das cidades pequenas do 
interior às grandes regiões metropolitanas, usando 
de todos os meios, Twitter, Facebook, mídias sociais, 
expressamos a nossa indignação e nossa posição de 
confiança plena no ex-Ministro Orlando Silva e na dire-
ção do nosso Partido, expressa na pessoa de Renato 
Rabelo, Presidente Nacional do nosso Partido, o PCdoB.

Mas não adiantavam as palavras, não adiantavam 
as explicações de Orlando Silva, não adiantavam todos 
os dados, as tabelas, os números que eram trazidos ao 
Parlamento brasileiro, que eram mostrados à imprensa.

Matéria divulgada com um espaço desproporcio-
nadamente grande na imprensa dizia “Ministério das 
ONGs”. Ora, a média dos convênios – ele mostrou 
isso, encaminhou isso a todos os meios de comuni-
cação – do programa Segundo Tempo, entre o Minis-
tério do Esporte e organizações não governamentais, 
do ano de 2003 a 2011 – portanto, até este ano –, era 
de 28%. No ano passado, 2010, essa média de 28% 
caiu para 9%, ou seja, o próprio Ministério do Esporte 
redirecionou todos os recursos parta órgãos públicos. 
Neste ano, nenhum convênio foi assinado.

Mas vamos a outra conclusão a que chegou a 
imprensa, a de que a maioria desses convênios – pelo 
menos foi esta a impressão passada à população – 
era feita com ONGs, o que não é verdade. O Ministro 
provou que, em 2010, por exemplo, foram somente 9%. 
Disseram que se tratava de ONGs cujos dirigentes eram 
ligados ao Partido, o que também não é verdade. Se 
fizermos um levantamento, verificaremos que essas 
não chegam a 5%. Eram ONGs como aquela de uma 
vereadora do interior do Estado de São Paulo, que tra-
balha com quinze prefeituras do interior do Estado de 
São Paulo, a grande maioria dirigida por partidos que 
são de oposição ao Governo da Presidenta Dilma. O 
Ministério Público – a imprensa se esqueceu disto, não 
quis dizer isto, omitiu este dado – já abriu dois proce-
dimentos em relação ao trabalho daquela organização 
não governamental. Fechou os dois procedimentos. 
Fechou os dois procedimentos! Mas tentaram passar 
essa impressão.

Não eram matérias contidas nos jornais. Eram 
matérias de capa, eram opiniões. Chegaram ao pon-
to de dizer que um dos cidadãos, empregado desse 
policial, teria sido motorista de um dirigente do nosso 

Partido no Distrito Federal, que não o conhece sequer, 
Srª Presidente.

Mas, enfim, é a tal da guerra política. Muita gente 
dizia: essa é uma questão política. Essa é uma ques-
tão política.

O Partido, que esteve em conversa permanente, 
a Bancada, a Direção, nós, nesse período, desde a pri-
meira hora, desde o primeiro momento, manifestamos 
o nosso apoio, a nossa confiança ao então Ministro 
Orlando Silva. E deixamos nas suas mãos a toma-
da de decisão que ele achasse mais adequada para 
o momento. E, depois de algumas conversas com a 
Presidenta Dilma, das quais participou também o Pre-
sidente do nosso Partido, PCdoB, Renato Rabelo, o 
Ministro Orlando Silva entendeu que deveria entregar a 
sua carta de demissão, não de forma assustada, mas, 
pelo contrário, como uma forma de ajudar o Governo 
da Presidente Dilma a continuar seguindo sem esse 
bombardeio da mídia, que não tem fundamento, e o 
tempo vai mostrar isso.

Sou adepta daquele velho ditado popular que 
diz: “A verdade tarda, mas não falha”. A verdade virá 
à tona. O Ministro Orlando terá a oportunidade de 
mostrar ao Brasil que nunca comandou qualquer es-
quema. Mostrará que nunca pegou qualquer centavo, 
muito menos na garagem do Ministério do Esporte, que 
nunca comandou nenhum esquema. Pelo contrário, 
foram publicadas matérias de convênios problemáti-
cos, todos eles denunciados pelo próprio Ministério 
do Esporte. Chegaram a dizer que o Ministro diminuiu 
a contrapartida. Mas não a diminuiu. De acordo com a 
legislação brasileira, a contrapartida pode ser em qual-
quer percentual. Eu mesma fiz um levantamento sobre 
os convênios do Governo Federal com os Municípios 
do meu Estado e verifiquei que a contrapartida média 
era de 1%. Não há qualquer ato de ilegalidade e de 
favorecimento a absolutamente ninguém!

Já concederei o aparte a V. Exª. Mas o Ministro, 
no dia de ontem, entregou a sua carta. E, como sempre 
fez em todo esse período, dirigiu-se imediatamente à 
imprensa e concedeu uma entrevista, Srª Presidente, 
que emocionou todos nós, membros do Partido Comu-
nista do Brasil. Tenho a certeza de que profundamente 
machucado está o Ministro, mas, de forma serena e 
responsável, como exige a liturgia do cargo, o Ministro 
disse, olhando nos olhos dos repórteres, dos jornalis-
tas que ali estavam, que saía para ajudar o Governo 
da Presidenta Dilma, que continua sendo o Governo 
dele, o nosso Governo, o Governo do PCdoB. E disse 
que ele saía do cargo para defender com maior ênfase 
a sua honra, a sua dignidade.

Nós, do PCdoB, não queremos que essas inves-
tigações durmam nas gavetas do Poder Judiciário, do 
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Ministério Público. Somos os mais interessados, Srª 
Presidente, que tudo seja apurado o mais rapidamen-
te possível, o mais rapidamente possível, para provar, 
para mostrar à sociedade que fomos vítimas de uma 
pessoa desqualificada, e esta, sim, está sendo cobra-
da pelo Poder Público.

Encerrando, faço aqui uma homenagem a três 
pessoas que foram muito importantes para todas nós: 
primeiro, o Presidente do nosso Partido, Renato Rabelo; 
segundo, o Ministro Orlando Silva, uma pessoa capa-
citada, qualificada, honesta; e terceiro, Aldo Rebelo, 
que deverá assumir o Ministério, uma pessoa conhe-
cida no Brasil inteiro e com autoridade moral para dar 
continuidade moral a um belo trabalho.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin. 
Compartilho do sentimento de V. Exª em relação ao 
Ministro Aldo Rebelo, que assume agora o Ministério.

Com a palavra o Senador Geovani Borges, para 
uma comunicação inadiável.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, po-
demos dizer que encerramos o mês de outubro, mês 
consagrado pelos católicos a Nossa Senhora de Apa-
recida, mês das crianças, mês que celebra o dia dos 
professores e, de uns anos para cá, cada vez mais, 
o mês que traduz a consciência mundial em torno do 
câncer de mama. Consciência simbolizada através do 
nome: Outubro Rosa!

E no findar deste mês, permitam-me fazer aqui 
breve registro sobre esse conjunto de intenções e de 
esforços.

O movimento popular, internacionalmente conhe-
cido como Outubro Rosa, é comemorado em todo o 
mundo. E o nome nos remete à cor do laço rosa que 
simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de 
mama e estimula a participação da população, de em-
presas e de entidades.

O movimento, iniciado nos Estados Unidos, re-
monta à última década do século XX, quando o laço 
cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan Komen 
e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela 
Cura, realizada em Nova York, em 1990 e, desde en-
tão, promovida anualmente na cidade.

E hoje as atividades são pautadas pelo estímulo 
à prevenção pelo diagnóstico precoce.

Para sensibilizar a população, as cidades se en-
feitavam com luzes e laços rosa, e essa ação de ilu-
minar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes, 
teatros etc, alcançou o mundo de forma bonita, ele-
gante e feminina, motivando e unindo diversos povos 
em torno de tão nobre causa.

É um simbolismo belíssimo, porém, ao findar o 
mês de outubro, é preciso fazer com que a ideia siga 
firme nos seus propósitos, porque os números são 
mesmo de estarrecer e de impressionar.

Faltam pouco mais de 60 dias para que o ano 
de 2011 se acabe e, só nesse pequenino espaço de 
tempo, um número impressionante de mulheres rece-
berá o diagnóstico e, lamentavelmente, muitas delas, 
já tardiamente.

São estimados no Brasil 50 mil novos casos a 
cada ano. É muita coisa, gente.

Já nos próximos dias, se Deus me der a opor-
tunidade, quero fazer nesta tribuna uma homenagem 
ao SUS, não por desconhecer suas deficiências, mas 
para ressaltar seu papel de patrimônio do povo e que, 
como tal, precisa ser mais bem cuidado. Pois é com a 
rede pública de saúde que a grande maioria das mu-
lheres de nosso País conta para ter a doença diag-
nosticada e tratada.

Isso nos compromete com um fanal: se sabemos 
que a doença existe, se conhecemos sua letalidade, 
se entendemos que somente a precocidade do diag-
nóstico e o imediatismo do tratamento podem dar à 
mulher alguma chance, temos de virar a página dessa 
imensa demanda, dessa angustiante espera por uma 
consulta, um exame, uma avaliação médica.

Chega de mamógrafos encaixotados à espera 
de uma solução burocrática para sua destinação e 
uso. Chega de mamógrafos quebrados no aguardo de 
uma autorização para conserto. Chega de mulheres 
chorando e sofrendo nas filas na angustiante espera 
de um diagnóstico e de uma chance de cura. Chega!

O rosa é uma cor que, de fato, traduz muita femi-
nilidade, mas, com certeza, o Outubro Rosa reúne a 
delicadeza com a assertividade, o apelo feminino com 
a garra de suas postulantes.

Saudamos, pois, todas as iniciativas tomadas 
de ponta a ponta deste nosso Brasil em torno do mo-
vimento de combate ao câncer de mama e rogamos 
que esse conjunto de ações, de preces e de vozes 
seja ouvido de verdade.

Esse foi um apelo que o Deputado Dalto Martins, 
do PMDB do meu Estado, pediu-me para fazer.

Senadora Marta Suplicy, o mês de outubro tam-
bém foi muito especial para a minha família. Foi aniver-
sário da minha esposa e, hoje, meu filho mais velho, 
Hugo Rafael Pereira Borges, está de aniversário. Da 
tribuna, eu quero pedir desculpas a ele por não estar 
presente na comemoração de seu aniversário, junto 
com minha esposa, Jucileide; com seu avô, João Alves 
Pereira; com sua avó, Cícera, e com seu irmão Geo-
vani Júnior. Hoje é um dia muito importante na minha 
vida pessoal e na de minha família.
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Rafael, um beijo muito forte no teu coração e no 
coração da minha família. Perdoe-me por não estar 
hoje ao teu lado, mas assim é em função do cumpri-
mento de minhas obrigações aqui no Senado Federal.

Muito obrigado. Agradeço a paciência de V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Geovani. Parabenizo tam-
bém os seus familiares.

Passo a Presidência ao Senador Paulo Davim 
para que eu possa fazer uso da palavra, em permuta 
com o Senador Walter Pinheiro.

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Passo a palavra para a Senadora Marta Suplicy, 
que disporá do tempo regulamentar.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Senador Paulo Davim, Senadores e Senadoras, o 
tema que vou abordar hoje é em relação ao HIV, à Aids. 
Lamentavelmente, as últimas estatísticas, as pesquisas 
publicadas pelo Ministério da Saúde não tiveram uma 
grande repercussão. Considero de extrema gravidade 
o resultado dessa pesquisa e, principalmente, como o 
HIV está atacando a juventude brasileira.

Desde o início da epidemia, que foi em 1980, até 
junho de 2010, o Brasil tem 592.914 casos registrados 
de Aids. Isso na condição em que a doença já se mani-
festou. Nós sabemos que é bem mais que isso, porque 
muitas pessoas estão infectadas e não têm esse co-
nhecimento. Esse foi o último Boletim Epidemiológico.

Em 2009, foram notificados 38.538 casos da do-
ença. A taxa de incidência de Aids no Brasil foi de 20,1 
casos por 100 mil habitantes. A epidemia está presen-
te em todas as regiões brasileiras e, infelizmente, em 
crescimento. Na região Sul, passou de 22,6 para 32,4, 
Senador Paulo Davim, o senhor que é médico, liga-
do a essas questões, pode perceber a gravidade; no 
Centro-Oeste, de 11,6 para 18,0; no Nordeste, de 6,4 
para 13,9; na região Norte – é indescritível –, de 6,7 
para 20,1. É seriíssima a situação. Somente a região 
Sudeste registrou queda de 24,9 para 20,1 nos casos 
de incidência por 100 mil habitantes. É extremamente 
preocupante.

A faixa etária em que a Aids é mais incidente, em 
ambos os sexos, é a de 20 a 59 anos de idade. Cha-
ma atenção a análise da razão de sexos em jovens 
de 13 a 19 anos, onde os dados apontam que, embo-
ra eles tenham conhecimento bastante amplo sobre 
a prevenção da Aids e outras doenças sexualmente 
transmissíveis, há tendência de crescimento do HIV.

Trabalhando na área da sexualidade durante mui-
tos anos e tendo feito dois projetos de orientação nas 
escolas, na gestão da Luiza Erundina, convidada por 
Paulo Freire, depois na minha própria gestão, encami-
nhando nessa direção, pude perceber que a informação, 
na questão da sexualidade, não é suficiente. Você tem 
que ensinar a dizer não, principalmente as meninas. 
Isso tem que ser trabalhado de outra forma em sala de 
aula. Não é só saber como engravida. Como engravida 
e como pega Aids a maioria das pessoas sabe. Aliás, 
estou falando algo que acho que nem é verdade, pois 
nem todos os jovens são informados. A maioria sim, 
mas nem todos. A informação precisa ser dada, mas 
é preciso haver um trabalho em sala de aula para que 
aprendam a fazer a negociação em relação à sexuali-
dade na juventude, negociação que pode ir do não até 
o sexo seguro. E isso não é feito. Então, estamos agora 
com uma dificuldade. Nós estávamos retrocedendo e 
agora temos que lidar com algo bastante sério e que 
está contaminando a nossa juventude. 

Os homens são maioria entre os infectados, mas 
dos 13 aos 19 anos é diferente. Para cada oito rapazes 
com o vírus HIV, existem dez moças contaminadas, 
dos 13 aos 19. Quer dizer, as meninas estão sendo 
contaminadas. E aí não é apenas uma questão de fa-
zer propaganda na televisão, informando, tem que ser 
algo mais forte que isso. Falta informação também, há 
muito tempo nós não temos campanha de massa no 
Brasil contra o HIV. 

O levantamento foi feito entre jovens, realizado 
com mais de 35 mil meninos de 17 a 20 anos de ida-
de, e indica que, em cinco anos, a prevalência do HIV 
nessa população passou de 0,09% para 0,12%.

O estudo também revela que, quanto menor a es-
colaridade, maior o percentual de infectados pelo vírus 
da Aids (prevalência de 0,17% entre os meninos com 
ensino fundamental incompleto e 0,10% entre os que 
têm ensino fundamental completo). Este dado também 
é importante: a escolaridade, que se junta à informa-
ção, que tem um peso evidente também. 

O resultado positivo para o HIV está relacionado, 
principalmente, ao número de parcerias (quanto mais 
parceiros, maior promiscuidade, maior a vulnerabili-
dade), à coinfecção com outras doenças sexualmente 
transmissíveis e às relações homossexuais. O estudo é 
representativo da população masculina brasileira nessa 
faixa etária e revela um retrato das novas infecções.

O comportamento sexual dos jovens começa a ser 
pesquisado em nosso País a partir dos 13 anos. Mas 
é depois dos 18 que eles falam abertamente sobre o 
assunto. Admitem que nem todos fazem sexo seguro, 
conforme se depreende das frases mais comuns ditas 
por eles na pesquisa:
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“É, existem pessoas que sabem do risco, mas 
mesmo assim fazem sexo sem camisinha, essas coi-
sas”. Essas pessoas são eles próprios. “Não é aquela 
coisa assim, certinha, sempre. A gente sempre ouve as 
histórias assim: ih, caramba, e agora?”. Mas fica distan-
te, parece que não vai nunca acontecer com a pessoa.

A pesquisa mostra que 61% da população dessa 
faixa etária usa preservativo na primeira relação sexual. 
Mas quando o parceiro se torna fixo, só 30% continua 
usando camisinha. É aquela história comum entre os 
jovens de que a prova de amor maior é a relação se-
xual sem camisinha.

O diretor do Departamento de DST-Aids do Mi-
nistério da Saúde, Dirceu Greco, explica por que a 
doença avançou entre os jovens: “Não se fala mais 
sobre risco. Então as pessoas podem achar, no fundo, 
que o risco desapareceu e estão protegidas, porque 
estão se relacionando com pessoas bonitas, saudá-
veis, limpas, iguais”. 

Atento a essa realidade, o Governo brasileiro tem 
desenvolvido e fortalecido diversas ações para que a 
prevenção se torne um hábito na vida dos jovens. A 
distribuição de preservativos no País, por exemplo, 
cresceu mais de 100% entre 2005 e 2009, de 200 mi-
lhões para 460 milhões de unidades.

A saúde também atua na ampliação do diagnós-
tico do HIV/ Aids, que é uma medida de prevenção, já 
que as pessoas que conhecem a sua sorologia podem 
se tratar para evitar novas infecções. Em quatro anos, 
de 2005 a 2009, o número de testes de HIV distribuí-
dos e pagos pelo SUS mais que dobrou, de 3 milhões 
para 8,9 milhões de unidades. Bom, algumas ações 
podemos ver que estão sendo feitas, não é?

Da mesma forma, o percentual de jovens sexual-
mente ativos que fizeram o exame também aumentou, 
de 22,6%, em 2004, para 30% em 2008, de jovens que 
se prontificaram a fazer esse exame.

O coeficiente de mortalidade vem se mantendo 
estável no Brasil. A partir de 98, em torno de 6 óbitos 
por 100 mil habitantes. Observa-se queda dessa taxa 
no Sudeste e estabilização no Centro-Oeste e Sul. Nor-
te e Nordeste registram queda no número de óbitos. 

As ações desenvolvidas pelo Governo, eu acredito 
que são fundamentais e têm que ser ampliadas. Mas 
paralelamente a essas ações, temos que ter também 
campanhas educativas nas televisões; a mídia pode 
ajudar, e muito; as novelas podem, as novelas têm 
ajudado extremamente no combate ao preconceito, 
seja contra a homofobia, seja falando, como agora a 
novela Fina Estampa faz, sobre a mulher que apanha, 
levando a mulher a denunciar de quem apanha. Eu es-
tava vendo a tal novela e até pensei, outro dia: bom, 
essa aí vai acabar não denunciando e vai ser morta, 

o que também pode ser interessante, mas o autor da 
novela resolveu escrever um final feliz: ela denunciou. 
Vamos ver agora o que vai acontecer, porque, às ve-
zes, a mulher denuncia, ele fica na cadeia, e quando 
sai é outra complicação. 

Mas as novelas têm se prestado a exercer um 
papel importantíssimo no Brasil. A que passou também, 
Insensato Coração, em relação à homossexualidade, 
foi muito importante, também mostrando a que ações 
o preconceito chega e o que pode gerar.

Termino dizendo que a juventude brasileira pre-
cisa estar mais informada. É muito séria essa pesqui-
sa. Acredito que temos que ter campanhas de massa, 
voltar a ter na televisão aquelas campanhas que infor-
mem primeiro. Porque, como disse o próprio Secretário 
de Saúde, as pessoas acham que acabou. Não aca-
bou. Está aí, como nós estamos vendo. Está aí e está 
aumentando. Tem que ter uma parte de propaganda 
informativa. Depois, temos que ter realmente orienta-
ção sexual nas escolas. É muito importante que esse 
trabalho seja feito, seja para combater a gravidez in-
desejada – eu não tenho os números aqui, não pos-
so dizer, mas sabemos que em escolas onde há uma 
educação sexual realizada pela própria escola isso 
cai bastante –, seja para combater HIV/Aids, porque 
não tem mais sentido no Brasil agora fazer face a um 
aumento da doença.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Parabenizo a Senadora Marta Suplicy pelo bri-
lhante pronunciamento e digo que o preço da liberdade 
é a eterna vigilância. Nós não podemos jamais – nós 
que fazemos saúde pública, que somos médicos, que 
somos da área, e a sociedade em geral – nos arrefe-
cer dessa vigilância no enfrentamento a essa epidemia 
global, que é o vírus do HIV.

Convido a Senadora a assumir a Presidência, 
para que eu possa fazer uso do horário de liderança.

O Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Supplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Paulo Davim, pela 
liderança de seu partido.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, vim comentar a pesquisa da Organi-
zação Internacional do Trabalho, publicada há alguns 
dias, sobre o trabalho escravo. Essa pesquisa, além 
de entrevistas com os envolvidos, também utilizou os 
dados do Ministério entre os anos de 2002 e 2007, 
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quando foram resgatados, aqui no Brasil, 9.762 em 
condição análoga a de escravo. 

O conceito de trabalho escravo, apontado pela 
OIT, considera, além das condições precárias, falta de 
alojamento, água potável e sanitários, por exemplo, 
cerceamento à liberdade pela presença de homens 
armados, dificuldades de acesso às fazendas e dívi-
das contraídas de forma forçada pelos trabalhadores, 
para pagar alimentação e despesas com ferramentas 
usadas no seu serviço, no seu trabalho. Essa pesquisa 
traçou o perfil das vítimas do trabalho escravo no País. 
Sessenta e sete por cento das famílias de trabalhado-
res libertados traziam crianças e a média era de 2,4 
crianças por família. Sessenta por cento informaram 
que já foram escravizados antes, ou seja, já trabalha-
ram em condição análoga a de escravo anteriormente.

O Governo libertou, para termos ideia, de 2002 
a 2007, apenas 12,6% desses trabalhadores nessas 
condições. E 92,6% dos entrevistados que foram li-
bertados informaram que foram trabalhar antes dos 
16 anos de idade. A média do início desse trabalho 
se deu em torno de 11 anos de idade. Oitenta e cinco 
por cento dos trabalhadores eram analfabetos ou es-
tudaram menos do que quatro anos. Os Estados da 
Federação que mais exportaram mão de obra para o 
trabalho escravo foram o Maranhão, o Piauí e a Para-
íba. A atividade que mais absorveu essa mão de obra 
foi a agropecuária, que continua, há muitos anos, lide-
rando a exploração de mão de obra. As fazendas de 
cana-de-açúcar e de álcool, por exemplo, a plantação 
de arroz do Mato Grosso; de café, algodão e soja, na 
Bahia; tomate e cana-de-açúcar nos Estados de To-
cantins e Maranhão foram as atividades e regiões que 
absorveram mais a mão-de-obra do trabalho escravo 
na atividade agrícola. Também foi estudada a forma de 
aliciamento dessas mãos-de-obra: as redes sociais; os 
aliciadores, que eles costumam chamar de “gatos”; os 
escritórios que funcionam como agências de emprego 
ou pseudoagências de emprego; os hotéis; as pensões; 
as rodoviárias; as estações de trem e até mesmo as 
ruas foram os lugares apontados por essas vítimas 
onde essas abordagens acontecem para aliciarem 
trabalhadores para o trabalho escravo.

E a pesquisa também traçou o perfil desses ex-
ploradores. A maioria deles nasceu em cidades do Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, 
com formação acadêmica em Administração de Em-
presa, Engenharia Agrônoma e Medicina Veterinária 
– esses foram os cursos mais frequentes no perfil des-
ses aliciadores. E também no perfil das pessoas que 
fazem a mediação do convencimento, os chamados 
“gatos”, consta uma baixa escolaridade e uma idade 
média de 45 anos.

Para concluir, rapidamente, Srª Presidente, digo 
dessa chaga nacional que é o trabalho escravo. Faço 
parte da CPI que investiga o tráfico de pessoas no 
Brasil e nós nos deparamos muitas e muitas vezes 
com trabalhadores submetidos a esse tipo de trabalho, 
que é uma vergonha, que macula a imagem do País 
e que é uma degradação do ser humano, tanto para 
quem presta esse serviço como para quem explora 
essa mão-de-obra.

Eu disse outro dia que o trabalho escravo hoje é 
pior do que o trabalho escravo no século XVIII, quando 
o escravo se revoltava contra o seu patrão; hoje, muitas 
vezes, o explorado é obrigado a beijar o rebém que o 
açoita porque precisa dessa condição subumana para 
defender a sua família.

Era só, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
Com a palavra o Senador Sérgio Souza, pelo 

tempo regimental, como orador inscrito.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Srª Presidente.

Boa-tarde às Srªs e aos Srs. Senadores aqui pre-
sentes e boa-tarde aos ouvintes e aos telespectadores 
da Rádio e da TV Senado.

Eu venho, mais uma vez, à tribuna do Senado 
Federal para manifestar a minha preocupação com 
relação à segurança pública e ao aumento da crimi-
nalidade neste País.

O Presidente José Sarney, Srª Presidente Mar-
ta Suplicy, instalou, na semana passada, uma comis-
são para a reforma do Código Penal. A comissão é 
composta por dezesseis juristas, será presidida pelo 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça Gilson Dipp e 
terá o objetivo de apresentar um anteprojeto de refor-
ma do Decreto 2.848, de 1940, que é o nosso atual 
Código Penal.

O grupo de juristas terá, inicialmente, 180 dias 
para concluir os seus trabalhos e elaborar um ante-
projeto que torne o Código adequado aos princípios 
da Constituição de 1988 e às novas exigências da so-
ciedade contemporânea. O prazo pode ser prorrogado 
se necessário.

Quero enaltecer, aqui, a iniciativa do requerimento 
assinado pelo nosso colega, Senador Pedro Taques, 
que sugeriu ao Senado Federal que instalássemos a 
comissão para elaborarmos esse anteprojeto tão ne-
cessário à reforma desse instrumento que é utilizado 
para a operacionalização das penas no Brasil. 

Espera-se que a reforma do Código acelere o trâ-
mite dos processos judiciais no País, necessário para 
a diminuição da sensação de impunidade.
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Dentre as polêmicas da reforma do Código estão: 
a tipificação do terrorismo, a revisão da pena para a 
corrupção, a criminalização ou não do aborto, os cri-
mes cibernéticos, a possibilidade de redução da maio-
ridade penal e a tipificação de organização criminosa.

Na semana passada, subiu a esta tribuna o Sena-
dor Pedro Taques, que fez uma observação justamen-
te nesse ponto dizendo que está estatuída no Código 
Penal, no art. 188, a tipificação de quadrilha ou bando. 
E, aqui desta tribuna, ele disse algo que me chamou 
atenção: a tipificação colocada em 1940, de bando, foi 
considerando o bando de Lampião. Então, vocês vejam 
como é iminente, Senador Geovani Borges, fazermos 
uma reforma nesse instrumento penal. 

O Código é, como foi dito, de 1940, quando éra-
mos uma sociedade rural. Agora somos urbanos e 
justamente esse processo migratório que inchou os 
grandes centros, juntamente com o crescimento de-
mográfico desses últimos anos, são os principais res-
ponsáveis pelo aumento da violência no nosso país. 

Grandes centros urbanos – posso falar aqui da ca-
pital do meu Estado, Curitiba; principalmente da região 
metropolitana – receberam, nas últimas décadas, muitas 
pessoas vindas do interior, que ali conviviam com suas 
famílias dentro de uma percepção de segurança pública 
e da realidade local que ficou diferente no momento em 
que passaram a viver num grande centro. Muitos daque-
les valores da família se perderam nas ruas da capital do 
meu Estado e das capitais dos grandes centros do Brasil.

No enfrentamento dos desafios da segurança 
pública temos de atacar as causas e as conseqüên-
cias. A reforma do Código é importante, pois trata das 
conseqüências, da impunibilidade, que é a incapaci-
dade ou impossibilidade legislativa ou administrativa 
do Estado de punir alguém por tal ou qual ilicitude. E, 
assim, ataca a impunidade, que é restar alguém não 
punido pelo ato ilícito praticado. Ou seja, ambos os 
problemas, impunibilidade e impunidade, são enfren-
tados com a Reforma do Código Penal. 

O país evoluiu muito do ponto de vista social e 
econômico ao longo dos últimos governos, principal-
mente no Governo do Presidente Lula; e continua no 
Governo da Presidente Dilma. Porém, os números 
da violência ainda são demasiados. De acordo com 
os dados do Mapa da Violência 2010, publicado pelo 
Instituto Sangari, o Paraná é a 9ª unidade federativa 
mais violenta do Brasil e lidera o índice de criminali-
dade da região Sul do País. A taxa de homicídios é de 
29,6 para 100 mil.

O Mapa da Violência dos Municípios Brasilei-
ros 2008 apontou que o Paraná saltou, em 10 anos 
apenas, do 14° para o 9° entre os estados brasileiros 
com o maior número de homicídios entre a população 

adulta. A cidade de Foz do Iguaçu, a mais violenta do 
estado, colecionou, em termos proporcionais, o título 
de cidade brasileira com o maior número de jovens 
assassinados.

A situação da grande Curitiba não é diferente. 
Chega ao ponto de existir, em algumas regiões, pedá-
gio para o cidadão ultrapassar uma ponte sobre um rio 
que liga um lado ao outro da cidade. Chega ao ponto, 
Senador Cristovam Buarque, de determinadas áreas 
terem toque de recolher à noite. 

Cada vez mais, o cidadão brasileiro está com 
medo. Essa sensação de impunidade leva o cidadão 
a não mais denunciar o bandido, criminoso, com medo 
de uma represália. Não uma represália pessoal, contra 
ele, mas contra a comunidade dele. Mesmo as denún-
cias anônimas estão deixando de existir para denun-
ciar a criminalidade neste País, porque pode haver 
uma represália a alguém daquela comunidade como 
exemplo para que não venha a denunciar as barbáries 
dos criminosos.

A capital paranaense saiu do 18° para assumir 
o 5° lugar entre as capitais que lideram os índices de 
homicídios de jovens no País. Isso mostra o cresci-
mento da violência, não só, Senador Eduardo Braga, 
no Paraná, mas também no Brasil. A reforma do Có-
digo enfrenta as consequências. O Governo enfrenta 
e deve continuar enfrentando essas conseqüências, 
mas a sociedade e as autoridades do Brasil como um 
todo têm de combater as causas, o que está muito li-
gado à educação.

A educação, ao meu modo de ver, Presidente 
Senador Roberto Requião, é o topo da pirâmide. Se 
nós tivermos um país mais culto e educado, teremos 
menos desigualdades sociais e, com certeza, menos 
problemas de saúde, de saneamento básico e, con-
sequentemente, de segurança pública.

Associo-me integralmente ao Senador Cristovam 
Buarque, como defensor incansável da educação como 
forma de conferir um futuro melhor para as nossas 
crianças e, assim, fazer o nosso País progredir. Edu-
car melhor, criar mais oportunidades para os nossos 
jovens, promover valores morais e cívicos, cidadania 
e patriotismo e resgatar os valores da família se faz 
necessário e urgente.

Muito obrigado.
Boa tarde a todos vocês.
Concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 

– Senador, eu já tinha pedido este aparte há algum 
tempo, antes mesmo de o senhor falar no meu nome; 
e agradeço. Quero dizer que, felizmente, ainda temos 
Senadores que trazem...

(Interrupção do som.) 
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Pois não, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu 

estava dizendo que fico satisfeito ao vê-lo trazer esse 
assunto aqui. Nós temos muitos problemas no Brasil. 
Muitos graves problemas. Mas, entre esses, um dos 
mais graves é a situação da juventude brasileira: sem 
emprego, sem escola.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Sem escola, sem emprego.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Porque com empregos informais e escolas mais infor-
mais ainda. E, dentre os problemas da juventude sem 
escola nem emprego está o problema da violência da 
qual a juventude e as crianças são vítimas. Felizmente 
o senhor traz esse assunto. Isso merecia uma frente 
parlamentar; merecia ser um assunto permanente aqui 
a violência contra a juventude, a violência da juventu-
de e a violência na juventude. Essa é a primeira par-
te da minha fala. A segunda é que o senhor, no final, 
colocou, sim, o assunto da desigualdade social. Não 
é a desigualdade apenas que causa violência, mas, 
certamente, é uma das causas principais essa brutal 
desigualdade que exclui milhões e beneficia algumas 
dezenas. Nós temos que enfrentar o problema da vio-
lência sob todas as formas, na escola, na família, na 
desigualdade social. Parabéns pela sua fala! E espero 
que não seja só uma fala em uma tarde de quinta-feira. 
Que isso se consiga espalhar por esta Casa como uma 
preocupação de Senadores com o futuro do País, que 
está nos ombros dos nossos jovens.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.

Realmente acho que a educação irá alavancar 
este País e também irá erradicar a violência neste País.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Roberto Requião.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra o Senador Cristovam 
Buarque, por 10 minutos improrrogáveis, segundo o 
Regimento Interno do Senado da República, que está 
sendo cobrado, aqui, pela assessoria da Mesa.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Está bem, Presidente.

Sr. Presidente, o assunto de que vou falar me-
receria muitas horas, mas não por mim. Por mim, 
eu creio que dez minutos são suficientes. Mereceria 

muitas horas, meses, talvez mesmo alguns anos por 
parte de nós todos juntos. O que quero lembrar aqui, 
começando a minha fala, Sr. Presidente e Senadora 
Ana Amélia, é que aconteceu, há pouco mais de 100 
anos, na Bahia, um movimento de revolta liderado por 
um senhor chamado Antônio Conselheiro.

Dezenas de repórteres tomaram conhecimento 
– recentemente, até, um grande escritor escreveu um 
livro sobre isso, o Prêmio Nobel Mario Vargas Lhosa 
–, mas foi preciso um, chamado Euclides da Cunha, 
para chegar lá como repórter e, em vez de apenas 
descrever o que via, descrevê-lo fazendo uma análise 
sociológica daquele momento, daquela guerra, desco-
brindo, por exemplo, que a briga não era apenas entre 
o exército e os rebeldes. A briga era entre o campo e 
a cidade; a briga era entre a mentalidade imperial e a 
mentalidade republicana; a briga era entre uma elite 
que estava abandonando a Igreja e uma população 
religiosa. Foi isso que fez Euclides da Cunha ficar na 
história, porque ele não ficou apenas no superficial.

Eu digo isso para dizer que, lamentavelmente, 
quase todos os jornalistas de hoje e nós próprios não 
vamos ficar na história pela análise que fazemos do 
que acontece, hoje, na política brasileira. Pior ainda, 
pela análise que nós nem fazemos. Nós apenas olha-
mos o superficial. Esses últimos dias têm sido prova 
disso. Têm sido prova em alguns assuntos que nós 
votamos e têm sido prova no evento que aconteceu, 
envolvendo o Ministro do Esporte e o Governador do 
Distrito Federal quando ele era Ministro.

Nós não estamos fazendo uma espécie de so-
ciologia da política atual. Nós estamos apenas des-
crevendo o superficial. Nós não estamos percebendo, 
por exemplo, que o que acontece caracteriza o que um 
jornalista, sim, conseguiu mostrar hoje, numa coluna 
na revista Congresso em Foco, o Rudolfo Lago: a ideia 
de que temos uma democracia com baixa qualidade, 
Senadora Ana Amélia. É muito importante.

Esse é um conceito sociológico, que sai da su-
perficialidade, importante, de quem paga dinheiro a 
quem; de quanto é transferido de uma conta do Go-
verno para a ONG. Isso é fundamental, mas não é pro-
fundo. O que é profundo é quando a gente vê Rudolfo 
Lago citar o escritor, o intelectual Kurt Weyland, que 
levanta a ideia de que o Brasil construiu uma cres-
cente e sustentável democracia, que é cada vez mais 
sustentável, mas cada vez com menos qualidade. E 
dá para a gente perceber essa baixa qualidade que 
esse senhor chama de presidencialismo de coalizão, 
que é quase um presidencialismo imperial, quase um 
imperial comprado na base de cargos, na base de fe-
char os olhos para malfeitos.
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Isso nos leva a analisar o que está por trás des-
ses fatos que lemos nos jornais sem aprofundar. Por 
exemplo, está assim por baixo a realidade de um país, 
de uma política, de uma democracia onde os partidos 
não têm causas; só interesses; onde os partidos não 
têm visão; só nariz. Não estamos mais fazendo a po-
lítica dos que olham com visão do futuro; estamos fa-
zendo a política dos políticos que cheiram para saber 
como ficam no poder. Isso leva a uma degradação do 
processo político. Isso leva a uma quebra da qualida-
de da democracia, ainda mais quando esses partidos, 
sem ideologias, sem propostas, sem causas, em vez de 
servirem ao País, que é obrigação de todo partido, eles 
querem que o partido sirva a eles, na troca de favores, 
na troca de interesses, na garantia de cargos, mas não 
cargos para transformar o Brasil. Cargos para exercer 
um poder menor, com p minúsculo; não com p maiúscu-
lo, que as grandes transformações de um país exigem.

Se houvesse um Euclides da Cunha, creio que 
ele estaria descrevendo, Senadora Ana Amélia, o ci-
nismo que está tomando conta de nós todos da classe 
política brasileira, uns já entregues ao cinismo, outros 
resistindo, mas como se uma onda chegasse para nós. 

E o que é mais triste para mim, que esse repórter 
sociólogo diria, é que esse cinismo está tomando conta 
da jovem militância dos partidos. Nossos partidos não 
têm causa e têm uma juventude que está ficando cí-
nica. É aquela juventude que diz: o que estão dizendo 
não apareceu na televisão, então não é verdade. Não 
apareceu o Governador pegando o dinheiro, filmado 
na hora, então não importa, não é importante. É o ci-
nismo que está tomando conta. E um cinismo ainda 
maior de dizer: não há como fazer política diferente. O 
cinismo de dizer: todos fazem isso.

Isso é pior até do que a transferência de dinheiro 
do setor público para o privado, que é uma coisa gravís-
sima, um crime. Aliás, um crime que o nosso cinismo 
está fazendo chamar de corrupção, em vez de chamar 
de ladroagem. Se alguém bate uma carteira na rua e 
pega R$100,00 do bolso de alguém para o seu, isso 
é chamado de roubo. Se alguém pega R$100 milhões 
simplesmente manejando contas do setor público para o 
setor privado, isso não é roubo, é corrupção. Essa ideia 
de corrupção degrada a força do conceito de roubo.

Pois bem, se tivéssemos um Euclides da Cunha 
hoje – e felizmente o Rudolfo Lago, de certa maneira, 
deu um toque nisso, senão eu não estaria nem aqui 
falando nesse assunto –, ele diria que esse cinismo, 
que surge da falta de causa, impede o nascimento de 
causas. Ele diria também, terceiro – e depois eu passo 
ao aparte –, que faz parte da degradação da política 
algo que acontece aqui nesta Casa, esse tal de voto 
por liderança sem que a liderança discuta com a gente. 

É claro que há momentos em que se faz acordo. 
Mas, mesmo no acordo, a gente deveria votar, para o 
povo saber como cada um de nós vota, se de acordo 
com o líder ou contra o líder. Para que o povo saiba de 
que lado nós estivemos em cada momento. Nós não 
estamos fazendo isso. A quantidade de assuntos im-
portantes em que não posso dizer como votei historica-
mente. Posso dizer aqui, mas ficar registrado nas Atas 
não pode, porque os líderes se reuniram e disseram que 
estavam de acordo. E, em geral, sem consultar a gente.

Se consultassem e cada um desse a sua opinião 
e a maioria do partido tomasse uma posição e fechasse 
questão, os que estivessem dissidentes deveriam ter 
a chance de dizer que não quiseram, até para serem 
punidos no partido. Ou poderiam se submeter à vontade 
da maioria do seu partido. Não estaria incorreto se não 
fosse uma questão de ética. Agora, não ter a chance...

E a história de a gente votar ficando como está?” 
É uma vergonha! Isso daí, em assembleia de estudan-
te, nem se faz mais, que eu saiba. Aqui, de vez em 
quando, a gente descobre que a coisa foi aprovada 
porque ninguém se mexeu; e não se mexeu porque 
estava descuidado; e estava descuidado porque nin-
guém está dando atenção à importância dos assuntos 
que estão em votação. Tudo isso faz com que a demo-
cracia tenha uma baixa qualidade, como diz esse Sr. 
Weyland, citado pelo Rudolfo Lago.

Eu vou interromper aqui para passar a palavra à 
senhora, porque eu sei que vai enriquecer, seja a favor 
ou contra o que estou dizendo, que é outra coisa que 
está nos desmoralizando. Aqui não tem contraditório 
quase. Às vezes, até têm posições diferentes, mas não 
se chocam no embate que deveria ser obrigação nos-
sa. Parlamentar é debater, é conversar, é ter embate 
e depois aceitar a posição dos outros. Não estamos 
fazendo isso. Aqui cada um vem, chega, fala e pronto.

Eu vou passar a palavra, porque eu tenho cer-
teza de que aparte sempre tende a engrandecer, seja 
criticando, seja apoiando.

A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Cristovam Buarque, vou ser breve, porque o Senador 
Roberto Requião, rigoroso que é, já disse que são só 
dez minutos para o senhor. Então eu espero que ele 
desconte o meu aparte do seu pronunciamento. Eu 
queria apenas dizer, de acordo com essa visão, que V. 
Exª tem uma parte, sim, de razão quanto à qualidade 
da política e sobretudo do sistema que nós vivemos. 
Não penso que a coalizão seja um mal em si. O mal é 
como ela é feita, por que é feita, por quem é feita, quem 
integra essa coalizão. Então aí é que está a questão a 
ser discutida, Senador Cristovam Buarque. Talvez seja 
também uma preocupação da Presidenta Dilma Rous-
seff nas substituições que tem feito no seu Governo e 
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na forma como ela tem agido. Não devem ser fáceis 
para a Presidenta da República esses momentos des-
sas decisões tão complicadas. Mas isso não se deve à 
questão da coalizão em si, mas à forma como ela é feita, 
sem compromissos programáticos, e também às pes-
soas que são envolvidas nesse processo. Então penso 
que nós devemos buscar uma qualificação da política, 
das ações da política, uma qualificação da coalizão, 
da governabilidade e também uma participação maior 
do grupo de Parlamentares nas decisões da liderança. 
Ontem, por acordo de liderança – certamente V. Exª 
gostaria muito de votar na Comissão da Verdade, mas 
foi acordo de liderança –, não votamos. Então entendo 
V. Exª e partilho também dessas apreensões a respei-
to dessa matéria. Muito obrigada, Senador Cristovam. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Agradeço, Senadora. E quero dizer que a coalizão é 
fundamental na democracia, Senador Sarney.

Mas existem as coalizões de causas. Estamos 
vivendo uma espécie de coalizão de ferro, uma coali-
zão que não muda, independentemente da linha que 
se vai seguir, que nem se importa com a linha que se 
vai seguir em relação às propostas. É uma coalizão 
que tem por base acordos que não estão claros, em 
sintonia, além da governabilidade. E a governabilidade 
é importante, mas para fazer algumas determinadas, 
que precisariam ficar claras.

Continuo, ainda, sobre essa linha.
A ideia de que temos uma democracia de baixa 

qualidade, definida por esse professor, é a de que es-
tamos com uma democracia sem compromisso claro 
com o futuro, e a melhor prova disso é o voto que se 
deu aqui para os royalties do petróleo. Corretíssima 
eu acho a proposta de dizer que o petróleo pertence 
ao Brasil, mas o incorreto é esquecer que o Brasil vai 
além das gerações atuais.

Faz parte dessa democracia de baixa qualidade 
a fuga do debate, que seria a própria razão de ser da 
gente. Faz parte dessa democracia de baixa qualidade 
colocarmos o marketing, a mídia, a aparência na frente 
da realidade. Faz parte dessa democracia sem com-
promisso aquilo que não aparece, porque não temos 
hoje um Euclides da Cunha para analisar um fenômeno 
que parecia uma simples guerrilha como um fenômeno 
muito mais profundo, de visões diferentes do mundo.

E faz parte, finalmente, de toda esta situação, da 
democracia de baixa qualidade, a falta de crença nos 
políticos, e aí não somos só nós, os brasileiros. Pesqui-
sa de ontem, nos Estados Unidos, mostra que a crença 
no Congresso está abaixo de 90%. Não é só nosso.

Aí, Senador Sarney, o senhor uma vez, nessa 
mesma cadeira, disse-me algo que tenho citado: nós 

não entendemos, ainda, o papel dos novos meios de 
comunicação.

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Fora do microfone.) – Peço um minuto apenas.

Os Parlamentos do mundo ainda não entende-
ram que vivemos um novo tempo nas relações entre 
eleitos e eleitores, que nos dizem as coisas todos os 
dias, não só a cada quatro anos.

Nós não soubemos ainda entender como a gente 
ouve, sem se submeter a eles, porque às vezes eles 
pensam apenas no curto prazo do interesse imediato, 
e não nos interesses nacionais, de longo prazo, daí 
por que o Congresso vai existir enquanto houver uma 
democracia de qualidade.

A democracia direta seria comprometida apenas 
com o imediato, com o interesse de cada um, somando 
os interesses da maioria como se fossem represen-
tantes de todos. E não são. Não só porque não repre-
sentam os que não estão aqui ainda, porque são as 
próximas gerações, mas porque não levam em conta 
e respeitam certas vontades legítimas das minorias.

Encerro, Senador, dizendo que fiquei preocupa-
do, mas contente ao ler este artigo de hoje de Rudolfo 
Lago, pois percebi que tem gente começando a que-
rer fazer uma análise mais do que apenas jornalística 
dos fatos que acontecem, querem fazer uma análise 
sociológica da realidade que vivemos hoje.

Como eu disse no começo, isso não vai exigir nem 
dez nem vinte minutos e nem fala de um só Senador, 
isso vai exigir um debate muito grande de nós e atrair 
para cá esses intelectuais do Brasil para que analisem 
por que estamos nos comportando dessa maneira e 
não apenas descrevam o comportamento da gente. É 
muito pouco o simples descrever de uma realidade. É 
preciso analisá-la, entendê-la, para, depois, modificá-la.

Era isso o que tinha para falar, Sr. Presidente, 
agradecendo o tempo que me deu. Espero que outros 
artigos como este do Rudolfo Lago possam nos des-
pertar para o que há de mais profundo.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sr. 
Presidente, se V. Exª permite, farei uma breve comuni-
cação, também com a licença dos oradores que estão 
inscritos. Serei muito breve.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Breve e absolutamente inadiável.

Com a palavra o Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero apenas 
registrar que, na manhã de hoje, estive presente, jun-
tamente com o Presidente da Câmara dos Deputados, 
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a comemorações dos quatro anos da Empresa Brasi-
leira de Comunicação, bem como à apresentação do 
relatório de suas atividades.

Confesso que fiquei profundamente impressio-
nado com o que foi possível ser feito em tão curto es-
paço de tempo. A Presidente da Empresa, a jornalista 
Tereza Cruvinel, juntamente com todos os outros as-
sessores e membros da diretoria, num breve espaço 
de quatro anos, tornaram realidade a existência da 
Televisão Brasil, que hoje não somente cobre todo o 
território nacional como também se estende para vá-
rios países da América Latina e também para África, 
para os países de língua portuguesa.

Não é fácil do nada se construir uma obra que foi 
construída naquela imprensa. Evidentemente que isso 
mostra a capacidade da jornalista Tereza Cruvinel, que 
não sabíamos que era tão boa e tão eficiente adminis-
tradora. Nós a conhecíamos realmente pelo seu talento, 
pelo seu texto jornalístico antológico, que sempre, na 
imprensa brasileira, era um ponto de referência.

Portanto, as minhas congratulações com a Em-
presa Brasileira de Comunicação, sobretudo porque ela 
abre uma janela ao mesmo tempo em que possibilita, 
através de uma porta, que se democratizem aqueles que 
trabalham na área audiovisual do Brasil. Hoje, segundo 
ali foi relatado, 40% de todos os programas da televisão 
já são de produtores independentes. Isso realmente abre 
oportunidade para todos os talentos e todos aqueles que 
trabalham nessa área de televisão e de vídeo. 

Era essa a comunicação que queria fazer, uma 
vez mais me congratulando com o trabalho de Tereza 
Cruvinel e louvando-o.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra o Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, vol-
to, no dia de hoje, à tribuna desta Casa para registrar 
a importância que a floresta em pé, a biodiversidade 
e aqueles que cuidam da floresta possuem na geo-
política e na estratégia nacional de desenvolvimento.

Veja, Senador Paim, que o Estado do Amazo-
nas, maior Estado em área territorial do Brasil, com 
1,5 milhão de quilômetros quadrados, o equivalente a 
mais de três vezes o território da França, tem nessa 
área a maior população indígena brasileira, a maior 
diversidade de etnias indígenas brasileiras. As terras 
indígenas, as unidades de conservação federal e as 
unidades de conservação estadual somam quase 60% 
do seu território. E possui também uma limitação, ab-
solutamente defendida por todos nós, de não poder 
desmatar em áreas privadas ou públicas mais do que 

20% do total daquela área. Uma limitação, portanto, 
extremamente rigorosa. 

Mas, ali, vivem brasileiros, como vivem brasileiros 
em São Paulo; no Rio de Janeiro; em Minas Gerais; no 
Rio Grande do Sul, de V. Exª; em Roraima, da Sena-
dora Angela Portela, aqui presente. Brasileiros esses 
que têm filhos para alimentar. 

Nunca me esqueço da frase de uma mãe que se diri-
giu a mim, quando eu era Governador do Estado do Ama-
zonas: “Governador, não venha aqui falar da importância 
desta castanheira se meu filho estiver chorando com fome, 
porque entre a fome do meu filho e a sobrevivência desta 
castanheira, vou lutar para matar a fome do meu filho”. 

Vejam V. Exªs que venho a esta tribuna repetir 
essa frase, que me foi dita numa comunidade perdida 
do Alto Solimões, no momento em que o Governo bra-
sileiro vai ao Estado do Amazonas inaugurar não uma 
ponte, mas um novo desenho do modelo de desenvol-
vimento socioeconômico e ambiental daquele Estado, 
que é o Estado mais preservado de todo o País. 

O Governo brasileiro, por meio da sensibilidade 
da Presidenta Dilma, aponta para uma prorrogação 
do modelo da Zona Franca de Manaus por mais 50 
anos, aponta para a extensão desse modelo para a 
região metropolitana. Logo, aqueles que querem de-
fender, no discurso, a floresta em pé, Presidente Sar-
ney, sem nunca terem perguntado como vai o índice 
de desenvolvimento humano na Amazônia, como vai 
o índice da dengue, o índice da malária, o índice do 
analfabetismo, o índice da mortalidade infantil, o índi-
ce da mortalidade materna, apressam-se a escrever 
contra a decisão do Governo de fortalecer um modelo 
de desenvolvimento econômico e social com impactos 
ambientais extremamente positivos.

Quero dizer aos Srs. Senadores e aos senhores 
e às senhoras que nos acompanham neste momento 
pela TV Senado e pela Rádio Senado que ser brasileiro 
nas praias do Rio de Janeiro é muito importante para a 
luta nacional. O Rio de Janeiro recebe o encerramento 
da Copa do Mundo, o Rio de Janeiro recebe, neste mo-
mento, todo o apoio e todo o incentivo para a realização 
das Olimpíadas, algo extremamente importante para a 
reestruturação de uma cidade que é querida por todos 
nós. Ser brasileiro, portanto, no Rio de Janeiro e no 
Rio Grande do Sul é, como já se fez numa propaganda 
durante o governo do Presidente Lula, ser um cidadão 
que nunca desiste, Senadora Ana Amélia.

Mas, à beira de um rio ou nas barrancas de um 
rio, ao amanhecer, temos de enfrentar carapanãs, mos-
quitos, e, ao entardecer, temos de enfrentar piuns. Fa-
lar ali em banda larga, em Internet, é como dizer um 
palavrão, porque as pessoas que ali habitam não têm 
acesso sequer à telefonia fixa, à telefonia móvel rural ou 
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a qualquer tipo de comunicação. Esses brasileiros, no 
entanto, são brasileiros com direitos iguais aos de todos 
os outros brasileiros e não podem ser tratados dessa 
forma por aqueles que, porventura, não compreendem 
a Amazônia ou não compreendem a importância de um 
modelo de benefício fiscal que nos possibilita financiar 
o desenvolvimento e políticas sociais públicas extrema-
mente importantes para combater o analfabetismo, para 
diminuir a mortalidade infantil, para diminuir a mortali-
dade materna no Estado do Amazonas. Simplesmente, 
querem dizer que o incentivo fiscal dado à Zona Franca 
de Manaus nada mais é do que uma porta aberta ou 
uma risonha porta aberta a uma Zona Franca.

Primeiro, o Polo Industrial de Manaus, Sr. Pre-
sidente, não tem nenhuma “característica” que faça 
com que ele possa ser considerado como zona, e de 
franca, cá entre nós, Senadores, esse Polo nada tem. 
Para se ter um projeto aprovado no Polo Industrial de 
Manaus, é preciso apresentar um processo produtivo 
básico, processo produtivo básico este que é aprova-
do fora dos limites do Polo Industrial de Manaus, que 
é aprovado, sob edital público, no Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia e no Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, os quais, via de regra, 
estabelecem regras para o Polo Industrial de Manaus 
que não são estabelecidas para outros polos. E, via de 
regra, esse processo produtivo básico acaba sendo, 
vamos dizer, excepcionalizado, quando do interesse 
do Brasil rico. Recentemente, acabamos de assistir a 
uma excepcionalidade do processo produtivo básico 
para a produção de tablets, com relação a carregado-
res, com relação a outros componentes que estavam 
estabelecidos no processo produtivo básico. Houve a 
excepcionalidade, para que se pudesse produzir isso 
fora do Polo Industrial de Manaus, não dentro do Polo 
Industrial de Manaus, Sr. Presidente Sarney.

Portanto, faço questão de vir hoje aqui em nome 
desses caboclos que não têm o direito de estar no 
editorial de um grande jornal da mídia nacional, para 
falar em nome de seus filhos, em nome da perspecti-
va futura, em nome de seu desenvolvimento humano. 
Carregamos, naquela região, IDHs dos mais baixos 
deste País, à exclusão de Manaus.

Portanto, quando queremos expandir o modelo do 
Polo Industrial de Manaus para a periferia da cidade de 
Manaus, em nível municipal, estamos querendo fazer 
com que haja a inclusão daqueles que estão proibidos 
de quase tudo num modelo que agregue valor em torno 
da indústria no Estado do Amazonas.

Ouço V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-

nador Eduardo Braga, este nosso Brasil é tão grande, 
que, quando o senhor fala em carapanãs e em piuns, 

fico imaginando, pela sua descrição, que seria o mes-
mo que eu lhe dissesse que os borrachudos, no Rio 
Grande, ou as muriçocas estão perturbando o nosso 
final do dia. Faço apenas uma brincadeira, para mos-
trar as linguagens diferentes neste imenso Brasil. Mas 
concordo plenamente com V. Exª. Às vezes, não en-
tendemos bem o processo. Agora, convivemos mais 
com sua permanente defesa do Estado do Amazo-
nas e da Amazônia, no conjunto, particularmente na 
questão da Zona Franca de Manaus, a entender que 
é um processo completamente diferente e que tem de 
ser tratado como tal. Não podemos, como discutimos 
no Código Florestal, tratar de maneira igual situações 
completamente diferentes. Então, eu queria parabenizar 
V. Exª e falar dessa linguagem fantástica deste Brasil. 
Os nossos borrachudos chegam à tarde lá, como os 
piuns chegam à sua região amazônica, tão rica e tão 
importante para o nosso Brasil! Meus cumprimentos, 
Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Eu é que agradeço a V. Exª, aditando que o Estado 
do Rio Grande do Sul tem na sua agricultura familiar e 
numa agricultura de baixo carbono uma de suas exce-
lências. E o Senador Eduardo Braga foi um defensor dos 
incentivos econômicos e financeiros para esse tipo de 
agricultura, exatamente por entender que o Brasil, que 
é um País de dimensão continental, precisa dar trata-
mentos diferenciados a desiguais. Exatamente por isso, 
defendi, nas nossas Comissões, essa tese. Defendi, 
mais ainda, que as Áreas de Preservação Permanente, 
as áreas do Código Florestal, como as reservas legais, 
não podem ser apenas fruto de comando e controle, 
mas também precisam ser fruto de reconhecimento, de 
motivação, de incentivo e de aprimoramento.

Se estamos prestando serviços com uma agri-
cultura de baixo carbono, por que deve haver taxas 
de juros iguais para uma agricultura de baixo carbono 
e para uma agricultura de alta emissão de gases de 
efeito estufa? Isso está errado, da mesma forma que 
está errado querer dar os mesmos incentivos fiscais a 
uma indústria que está em São Paulo, diante da logís-
tica, diante de uma infraestrutura pronta, e a um polo 
industrial que está a três mil quilômetros do grande 
centro consumidor.

Sr. Presidente Sarney, V. Exª foi Presidente da 
República e, sabiamente, soube encarar os desafios da 
Amazônia. Aqui, uso uma frase de V. Exª: “Quem tem 
Amazônia não tem o direito de temer o futuro”. Essa 
frase é de autoria de V. Exª, Presidente Sarney, quan-
do Presidente da República, num discurso proferido 
na Amazônia brasileira. No entanto, Presidente Sar-
ney, é preciso dizer que ter a Amazônia e não temer o 
futuro é dar ao povo da Amazônia condições para que 
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ele possa se preparar para o futuro. Não podemos ser 
tratados de forma desigual. Não podemos ser olhados 
apenas pelas tragédias ou pelas agendas negativas 
que porventura aconteçam na Amazônia brasileira! 
Incêndio na floresta amazônica é queimada; incêndio 
num parque no Centro-Oeste ou no Sudeste é incên-
dio florestal. Esse simples tratamento diferenciado na 
língua portuguesa, na linguagem brasileira, já mostra 
o preconceito, um preconceito que vai mais além.

Discutir a questão de informática, de ciência e de 
tecnologia é muito importante, Presidente Sarney, no 
momento em que vamos discutir o PPA. Acabo de vir de 
uma reunião da Liderança do Governo no Congresso 
com o Senador Walter Pinheiro e com representantes 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério 
da Defesa e do Ministério das Comunicações, tratan-
do de recursos do PPA para as áreas de ciência e de 
tecnologia. Ora, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
uma das desigualdades deste País se dá em ciência 
e em tecnologia, não apenas no que diz respeito à in-
fraestrutura logística, mas também aos mestres, aos 
doutores, aos especialistas, aos centros de tecnologia, 
às universidades de qualidade, aos ensinos médio e 
fundamental de qualidade, o que não acontece da noite 
para o dia sem a qualificação e o preparo dos nossos 
mestres, sem a infraestrutura necessária.

Portanto, quando defendemos a Amazônia, quan-
do defendemos a floresta amazônica, não nos pode-
mos esquecer de um povo que guarda aquela floresta. 
Quando falamos que o Brasil é uma potência em biodi-
versidade, é G1 em biodiversidade, e que a economia 
da biodiversidade é, sem dúvida, uma das nossas fron-
teiras, temos de entender que, sem sistemas de ciên-
cia e tecnologia, sem incentivos fiscais, sem incentivos 
financeiros, sem logística, não seremos competitivos 
e não chegaremos lá.

Quero aqui, portanto, mais uma vez, parabe-
nizar a iniciativa do Governo Federal, parabenizar a 
iniciativa da Presidenta Dilma, que teve a coragem 
de estabelecer um compromisso durante a campa-
nha, que, agora, como Presidenta, está honrando, e 
de propor ao Congresso Nacional a prorrogação da 
Zona Franca de Manaus por cinquenta anos e a ex-
tensão dessa Zona Franca para a região metropoli-
tana de Manaus, para que aqueles amazonenses e 
amazônidas, que estão em frente de Manaus, não 
fiquem vendo o desenvolvimento econômico, social 
e tecnológico da cidade de Manaus, sendo excluí-
dos por uma trincheira intransponível de apenas um 
rio ou de apenas alguns quilômetros ou dezenas de 
quilômetros, quando estamos falando de uma região 
de dimensão continental.

Sr. Presidente, quero, portanto, mais uma vez, 
louvar os investimentos em infraestrutura, louvar os 
investimentos na área de ciência e tecnologia e dizer 
que a região amazônica precisa de mais recursos para 
a ciência e para a tecnologia, de mais recursos para a 
infraestrutura de comunicação. A Amazônia brasileira 
precisa também de incentivos fiscais e financeiros, para 
que possamos preparar as novas gerações e um futuro 
melhor para a Amazônia e para o Brasil.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Bra-
ga, o Sr. Roberto Requião deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar-
ney, Presidente,

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.325, DE 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 13 c/c art. 40, 

do Regimento Interno do Senado Federal, licença 
no dia 27 de outubro para desempenho de missão 
de representação em Salvador-BA, com ônus para 
a Casa, oportunidade em que estarei presidindo a 
16ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
– ECAD, criada pelo RQS 547/2011, conforme con-
vocação em anexo.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues, PSOL/AP.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.326, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40, combinado com 

o art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, 
licença para participar da Assembleia do EuroLat, a 
realizar-se em Bruxelas, Bélgica, com ônus para o 
Senado Federal.

Sendo assim, comunico a Vossa Excelência que, 
com vistas a cumprir a missão em questão, estarei 
ausente do País entre os dias 20 e 23 de novembro 
do ano em curso.

Sala das Sessões,    de outubro de 2011. –  
Senador Cícero Lucena. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)
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REQUERIMENTO Nº 1.327, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 39 e 40 do RISF, 

seja considerado como Missão Oficial o incluso con-
vite do Embaixador de Cuba no Brasil, em nome da 
Assembleia Nacional do Poder Popular, para visitar 
aquele País no mês de novembro, ocasião em que 
haverá a outorga de Bolsas de Estudos destinadas a 
estudantes brasileiros, dentro de um intercâmbio en-
tre os Grupos Parlamentares de Amizade do Brasil e 
daquela Nação Caribenha.

Requeiro, ainda, a Vossa Excelência, a minha 
designação para desempenhar a referida Missão, 
com ônus para esta Casa, no período de 8 a 13 de 
novembro próximo, ocasião em que estarei ausen-
te do País.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2011. –  
Senadora Vanessa Grazziotin.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão encaminhados à Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.328, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2009, que Acres-
centa dispositivo à Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 
2005, para dispor sobre o arrendamento ou comodato 
de bens e direitos de empresa em processo de re-
cuperação judicial, por cooperativa de empregados, 
além da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (CAS).

Sala das Comissões, – Senador Waldemir Moka, 
PMDB – MS.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

ORDEM DO DIA
O Item 1 da pauta trata de uma matéria de lei 

complementar que necessita de quórum especial.

É o seguinte o item:

Item 1:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 121, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 1.314, de 2011)

Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado nº 121, de 2007-Complemen-
tar (nº 306/2008, naquela Casa), de iniciativa 
do Senador Tião Viana, que regulamenta o § 
3º do art. 198 da Constituição Federal, para 
dispor sobre os valores mínimos a serem apli-
cados anualmente pela União, Estados, Distri-
to Federal e Municípios em ações e serviços 
públicos de saúde; institui contribuição social 
destinadas à saúde; estabelece os critérios de 
rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação 
e controle das despesas com saúde nas três 
esferas do Governo; revoga dispositivos das 
Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras 
providências.

(Pendente de pareceres da CCJ, CAE 
e CAS.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sendo evidente a falta de número na Casa, 
considero encerrada a Ordem do Dia, não dando pros-
seguimento ao restante de nossa pauta. Ao mesmo 
tempo, determino à Mesa a leitura das medidas provi-
sórias que chegaram e mando incluí-las na Ordem do 
Dia das sessões de segunda e terça-feira da próxima 
semana, que serão deliberativas.

São as seguintes as demais matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão delibera-
tiva ordinária:

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2011 

(Em regime de urgência,  
nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição) 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 353, parágrafo único,  

do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2011 
(nº 1.749/2011, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Senhora Presidente da República, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH; acrescen-
ta dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
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de dezembro de 1940 – Código Penal; e dá 
outras providências.

Não foram apresentadas emendas no 
prazo regimental.

(Pendente de:
– emissão de pareceres da CCJ, CE e 

CAS)

3 
REDAÇÃO FINAL DA EMENDA AO  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 638, DE 2010

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 1.110, de 2011, da Comissão Diretora, 
Relator: Senador Wilson Santiago) do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 638, de 2010 (nº 
2.438/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova, com ressalvas, o texto da Convenção 
sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro 
em matéria Civil ou Comercial, assinada em 
Haia, em 18 de março de 1970.

Parecer sob o nº 1.110, de 2011, da Co-
missão Diretora, oferecendo a redação final da 
emenda apresentada à matéria.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 246, DE 2011 
(Em regime de urgência, 

 nos termos do parágrafo único  
do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 246, de 2011 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.087, de 
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a Programação Monetária para o 3º trimestre 
de 2011.

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, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

6 
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 
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, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, Relator: 
Senador Cristovam Buarque; e de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Casildo Maldaner.

7 
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 Presidente 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.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos 
de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região (BA) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 912, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Humberto Costa.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, 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-
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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).

10 
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.

11 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

12 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Man-
dela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.

13 
REQUERIMENTO Nº 1.113, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.113, de 2011, da Senadora Vanessa Gra-
zziotin, do Senador Pedro Taques e outros Sena-
dores, solicitando que, sobre o Projeto Decreto 

Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais 
(susta os efeitos da Portaria nº 1.510/2009, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que discipli-
na o registro eletrônico de ponto).

14 
REQUERIMENTO Nº 1.114, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.114, de 2011, do Senador Paulo Paim, 
solicitando que, sobre o Projeto Decreto Le-
gislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.

15 
REQUERIMENTO Nº 1.115, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.115, de 2011, do Senador Paulo Paim, 
solicitando que, sobre o Projeto Decreto Le-
gislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa.

16 
REQUERIMENTO Nº 1.121, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.121, de 2011, do Senador Inácio Arru-
da, solicitando que, sobre o Projeto Decreto 
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa.

17 
REQUERIMENTO Nº 1.122, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.122, de 2011, do Senador Inácio Arru-
da, solicitando que, sobre o Projeto Decreto 
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.

18 
REQUERIMENTO Nº 1.186, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.186, de 2011, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 571, de 2011, além das Comis-
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sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (prioridade a portadores de deficiência 
na restituição de impostos).

19 
REQUERIMENTO Nº 1.203, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.203, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 372, de 2011, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Econômicos (extinção da arrecadação 
das quotas da Reserva Global de Reversão).

20 
REQUERIMENTO Nº 1.208, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.208, de 2011 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.045, de 2011, da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, Relator: 
Senador Rodrigo Rollemberg), solicitando o 
sobrestamento do estudo do Projeto de Lei do 
Senado nº 190, de 2008, a fim de aguardar a 
deliberação, em Plenário, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 283, de 2010.

21 
REQUERIMENTO Nº 1.213, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.213, de 2011, do Senador Sérgio 
Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 219, de 2010, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Agricultura 
e Reforma Agrária (a política nacional para os 
biocombustíves).

22 
REQUERIMENTO Nº 1.215, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.215, de 2011, da Senadora Ana Rita, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 181, de 2010, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (venda de medicamentos a aposentados).

23 
REQUERIMENTO Nº 1.216, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.216, de 2011, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 76, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais 
(obrigatoriedade da assistência psicológica a 
educadores e educandos).

24 
REQUERIMENTO Nº 1.218, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.218, de 2011, do Senador Ricardo 
Ferraço, solicitando que, sobre o Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2010, além 
da Comissão constante do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Desenvolvimento Regional e Turismo (esta-
belece alíquotas de impostos nas operações 
interestaduais).

25 
REQUERIMENTO Nº 1.219, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.219, de 2011, do Senador Eduar-
do Amorim, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei da Câmara nºs 39 e 142, 
de 2009; com os Projetos de Lei do Senado 
nºs 240 e 510, de 2007, por regularem maté-
ria correlata (exame oftalmológico em recém-
-nascidos).

26 
REQUERIMENTO Nº 1.226, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.226, de 2011, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 135, de 2010, além da Co-
missão constante do despacho inicial de dis-
tribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (piso salarial dos vigilantes).

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, solicito minha inscrição pela liderança do 
Governo, assim que for possível.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª está inscrito, mas vou dar a palavra ao 
Senador Casildo Maldaner, que é o primeiro orador 
inscrito após a Ordem do Dia. Depois, à Senadora 
Angela Portela. 
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, caros colegas, o Dieese – Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos inclui, entre os produtos que compõem a 
cesta básica nacional: carne, leite, feijão, arroz, fari-
nha, batata, tomate, pão francês, café em pó, açúcar, 
óleo, manteiga e frutas. São, inegavelmente, gêneros 
alimentícios de primeira necessidade, essenciais à 
sobrevivência. Mas, como já dizia o Apóstolo Mateus, 
“nem só de pão viverá o homem”. Assim sendo, quero 
destacar um novo fator que – podemos dizer – soma-se 
a essas demandas, ganhando importância igualmente 
vital, que é o lazer.

Inicialmente, é forçoso reconhecer que há, neste 
fato, uma grande mudança dogmática, uma verdadeira 
transformação sociocultural.

Há poucas décadas – e falo com propriedade, 
pois faço parte desta geração – lazer não era, efetiva-
mente, uma prioridade. O que se fazia antigamente? 
Tirava-se o essencial para sua sustentação. Eu vivi 
esse tempo, eu reconheço. O importante era o traba-
lho, não se falava em lazer ou cesta básica, esses ele-
mentos que aí estão inseridos eram para satisfazer a 
questão biológica da pessoa para poder viver. Essa era 
a questão essencial, mas, com a transformação, com 
o caminhar dos anos, as coisas evoluem e mudam, a 
cultura inclusive. Por isso, antigamente, o importante 
era trabalhar, garantir o alimento, o sustento para fa-
mília, e isso bastava para a realização de nossa exis-
tência. Fazia-se – e talvez alguns ainda o façam – uma 
verdadeira exaltação ao homem inteiramente dedica-
do ao trabalho, que emprega seus dias, noites e até 
madrugadas, seus finais de semana, enfim, todos os 
seus minutos à atividade laboriosa, considerando um 
juvenil desperdício de tempo a realização de ativida-
des que tenham como finalidade a satisfação pessoal.

Perdoem a generalidade da análise, mas quero 
ater-me especificamente a este traço da alteração na 
proporcionalidade valorativa entre trabalho e lazer.

Hoje, majoritariamente há uma consciência do 
papel fundamental do lazer. As atividades lúdicas, in-
tegrativas, culturais ou compensadoras, tornaram-se 
efetivamente parte do cotidiano da sociedade, incluindo-
-se entre suas necessidades primárias e abandonando, 
de forma definitiva, seu rótulo de “supérfluo” ou “dis-
pensável”. Não se trata de uma postura estritamente 
hedonista, mas um reconhecimento do prazer como 
elemento essencial ao bem-viver.

Tanto é verdade que o art. 6º da Constituição Fe-
deral inclui o lazer entre os direitos sociais do cidadão, 
concomitantemente com a educação, saúde, moradia, 
alimentação e segurança.

Ora, o lazer é um fenômeno cultural relativamente 
novo, surgido após a revolução industrial, tornando-se 
produto das sociedades modernas. Caracteriza-se pelas 
atividades não obrigatórias desenvolvidas após o perí-
odo de tempo dedicado ao trabalho. O estabelecimento 
de limites para jornadas de trabalho, finais de semana 
e férias são conquistas significativas nesse sentido.

Se a sociedade moderna nos deu o trabalho e 
o tempo de lazer, a contemporânea trouxe outra novi-
dade, da qual não ouvíamos falar em outros tempos: 
o stress, ou estresse, como queiram, é o grande vilão 
dos dias atuais.

Não pretendo citar pesquisas científicas, mas 
é do conhecimento de todos que o stress, reflexo da 
sobrecarga de trabalho, da pressão social e de uma 
série de outros processos, é causa principal ou auxi-
liar de um sem-número de doenças. E não me refiro 
apenas à depressão, euforia ou quaisquer distúrbios 
de ordem psíquica. Os reflexos podem ser verificados 
diretamente em qualquer enfermidade do ser humano, 
de uma simples gripe até um grave problema coronário.

Hoje a depressão ou o stress colabora muito 
nesse sentido. Digo isso porque tenho passado por 
esse momento, e alguns cardiologistas têm-me dito: 
“Maldaner, hoje faz parte dessa agenda, além do fator 
hereditário, sem dúvida alguma, o fator alimentação e 
exercícios, e também o fator stress, que leva de um 
quarto a um terço no percentual dessa questão”.

Por isso, estou entrando na questão da cesta 
básica para o trabalhador – e aí o Senador Paim é o 
nosso expoente nacional. A cesta básica hoje não pode 
restringir-se apenas à questão da satisfação biológica, 
que é da farinha, da carne, o essencial da alimentação. 
A cesta básica hoje tem um novo conceito; ela é mais 
abrangente para a família, para a pessoa. Tem-se que 
inserir na cesta básica também a moradia, a questão da 
saúde, a questão do lazer. Isso já faz parte hoje dessa 
evolução; o lazer tem que fazer parte dessa questão, 
sem dúvida alguma.

Os reflexos podem ser verificados diretamente em 
qualquer enfermidade do ser humano, de uma simples 
gripe até um grave problema coronário, como diz aqui.

Cito tudo isso para chegar à conclusão, óbvia, 
desta mudança comportamental e do reconhecimento 
do papel vital desempenhado pelas atividades de lazer.

Ora, se o texto constitucional inclui o lazer entre 
os direitos sociais, cabe ao Estado provê-lo. Sei que 
temos necessidades outras, como já citei anteriormente: 
Educação, saúde e segurança são prioridades abso-
lutas e merecem investimento e atenção, sempre, em 
todos os níveis do Poder Público.
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Mas estou convicto, nobres colegas, que a inclu-
são de políticas públicas de democratização do lazer 
dará inestimável contribuição em todas essas áreas.

Adoeceremos menos, não tenho dúvidas. Teremos 
mais educação, quando relacionarmos lazer à cultura, 
e, por que não dizer, até os problemas relativos à se-
gurança tenderão a diminuir; até isso.

Por que mais?
Porque hoje, com o avanço da ciência, a expec-

tativa de vida não é mais de 60, 70 anos, essa média 
já vai para os seus 75, 80 anos – já falei até em 90 
anos – e, sem dúvida alguma – está se falando muito 
nisto –, hoje já somos quase sete bilhões de habitantes 
neste mundo. E devemos preencher a vida com ativida-
des de lazer, de cultura. O “mundo” vai aumentar cada 
vez mais e temos que nos preocupar com a ocupação 
do tempo, acabar com essa ociosidade – por assim 
dizer –, com cultura, com lazer, com alguma coisa, e 
as pessoas se preparam para isso. Então, isso é fun-
damental para que nós tenhamos na agenda da cesta 
básica também a questão da cultura e do lazer, sem 
dúvida nenhuma; isso tem que ser inserido.

Isso para não falar no imensurável incremento 
econômico, quando pensamos em toda a cadeia pro-
dutiva envolvida em atividades recreativas: esporte, 
turismo, ensino, gastronomia, diversão, cultura e ou-
tras tantas.

A famosa citação latina “mens sana in corpore 
sano”, ou seja, mente sadia e copo sadio, encaixa-se 
perfeitamente ao conceito, sem dúvida alguma. Este 
o único caminho para tão propalada e ambígua qua-
lidade de vida.

Trago essas considerações, Sr. Presidente, nobres 
colegas, porque, sem dúvida alguma, no novo concei-
to de cesta básica no País, não só no Brasil mas no 
mundo, compreende-se também esse setor, além da 
questão da satisfação biológica das pessoas, a ques-
tão do lazer, a questão da moradia. Isso tudo preocu-
pa menos as pessoas, as famílias sentem-se melhor 
e, com isso, vamos oferecer condições melhores de 
vida e se gastará menos em saúde, em segurança e 
assim por diante.

Por isso, esse novo conceito de cesta básica 
precisa ser levado em consideração para essa nova 
modalidade que existe no mundo. São as considera-
ções, Sr. Presidente, nobres colegas, que gostaria de 
trazer na tarde de hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra a Senadora Angela Portela.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-

dora.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, Srªs e 
Srs. Senadores, sexta-feira agora, dia 28 de outubro, 
comemoramos o Dia do Servidor Público brasileiro. A 
data foi instituída em 1939, durante o Governo Getúlio 
Vargas, quando da publicação do Decreto nº 1.713, de-
finindo direitos e deveres dessa categoria profissional.

Na verdade, os servidores públicos passaram a 
existir formalmente dois anos antes, durante o mes-
mo governo, quando foi criado o Conselho Federal do 
Serviço Público.

Esse decreto esteve em vigor até 1990, quando 
foi publicada a Lei nº 8.112, que trata do Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis da União, cujos direitos e 
deveres estão definidos também na Constituição Fe-
deral e nos regimentos próprios das instituições e au-
tarquias em que atuam.

Acredito ser importante, Sr. Presidente, fazer 
este registro pela importância dos servidores públicos, 
não apenas para o funcionamento da máquina estatal, 
para o bom desempenho da Administração Pública, 
mas também para o próprio desenvolvimento do País.

Todos sabemos que, sem a valorosa contribuição 
desses trabalhadores, o atendimento aos cidadãos, a 
prestação da Justiça, o aprimoramento das leis nas 
casas legislativas, a educação, a saúde, a segurança, 
a arrecadação federal, o cuidado com as fronteiras, 
tudo isso seria impossível. 

Diariamente, recebemos nesta Casa a visita de 
inúmeros servidores e de suas representações, que 
buscam ampliar direitos, corrigir injustiças e, princi-
palmente, lutam por um Brasil melhor, pelo aprimo-
ramento das instituições e pelo melhor atendimento 
da população.

Embora ainda existam situações que precisam 
ser resolvidas, podemos afirmar, com convicção, que 
os servidores públicos no Brasil nunca foram tão va-
lorizados como nos últimos anos. Sabemos que ainda 
não é o mundo ideal, que muitas categorias padecem 
com a baixa remuneração, duras condições de traba-
lho e sem o reconhecimento que merecem, mas os 
avanços são visíveis.

Praticamente todas as carreiras do serviço públi-
co fizeram acordos com o Governo para a reposição 
de perdas salariais nos últimos anos. O Ministério do 
Planejamento tem promovido, de forma permanente 
e sistemática, concursos públicos para a reposição de 
pessoal e para a ampliação do quadro efetivo.

Na administração do Presidente Lula e agora, no 
Governo da Presidenta Dilma, os servidores públicos 
são valorizados e respeitados. As negociações estão 
sempre abertas. Portanto, nós temos que reconhecer 
que a situação, agora, é muito melhor para os servi-
dores públicos brasileiros. 
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Principalmente porque existe um sentimento ar-
raigado, em alguns setores da sociedade, de que todos 
os problemas, as falhas da administração pública são 
responsabilidade dos servidores e que o serviço público 
federal é inchado, perdulário e oferece pouco retorno.

A realidade é bem diferente. Estudo do Ipea mos-
tra que a quantidade de servidores públicos no Brasil 
é inferior à das demais nações em desenvolvimento, 
dos vizinhos do Mercosul e até mesmo de outros pa-
íses em que se imagina o serviço público como uma 
atividade menos presente no dia a dia das pessoas.

Também não é verdade que o Partido dos Traba-
lhadores, no Governo, promoveu contratações de for-
ma indiscriminada. Em 1995, 11,3% dos trabalhadores 
brasileiros estavam empregados no serviço público. Em 
2005, essa proporção caiu para 10,7%.

Para efeitos de comparação, nos Estados Unidos, 
onde se acredita que o emprego privado é que move 
a economia, a proporção de servidores públicos, em 
relação ao total de trabalhadores empregados, é de 
15%. No Canadá, de 16%; na Austrália, de 14%. 

Argentina, Uruguai, Paraguai, além de França e 
Alemanha, todos esses países têm, proporcionalmen-
te, mais servidores públicos que o Brasil.

Na Dinamarca, que é modelo de desenvolvimen-
to econômico e social, essa proporção chega a quase 
40% da força de trabalho ocupada, conforme o estudo 
Emprego Público no Brasil: Comparação Internacional 
e Evolução Recente.

Atualmente, o Brasil tem mais de 10 milhões de 
servidores públicos, incluindo o Governo Federal, os 
Estados e Municípios, o Poder Legislativo e o Judiciário, 
os bancos públicos e estatais, fundações e autarquias 
da administração pública direta e indireta.

O Poder Executivo, nas três esferas, é o maior 
empregador, com 80% do total ou 8 milhões de traba-
lhadores. Embora representem apenas 5,4% do total da 
população e 10% dos empregados do País, a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios e dados do Minis-
tério do Trabalho mostram que os servidores públicos 
representam, pelo menos, 21% do emprego formal.

Outro equívoco que se comete em relação aos 
servidores públicos, Sr. Presidente, diz respeito ao 
Legislativo. Incutiu-se na população a ideia de que o 
Legislativo representa cabide de empregos bem re-
munerados.

A verdade é que apenas 1,7% dos servidores pú-
blicos estão empregados nos Legislativos municipais, 
estaduais e no Congresso Nacional. Outros 2,7% estão 
no Judiciário; 8% na administração indireta e 8,4% nas 
estatais e bancos públicos.

Por outro lado, Sr. Presidente, é preciso que se 
diga que a ampliação do quadro de servidores públi-

cos está diretamente relacionada com o crescimento 
econômico do País.

Também contribuem para o fortalecimento da 
economia com sua estabilidade funcional e os salários 
acima da média da iniciativa privada, o que fortalece o 
consumo, principalmente de bens duráveis, e aquecem 
vários setores econômicos importantes no nosso País.

Dito isso, Sr. Presidente, eu quero deixar aqui 
a minha mensagem de reconhecimento pela enorme 
contribuição que os servidores públicos têm dado, ao 
longo dos anos, para o fortalecimento do nosso País. 
Especialmente...

Concedo um aparte ao Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Se-

nadora Angela, eu quero aproveitar o discurso de V. 
Exª, que registra a posição de importância do servidor 
público e o papel que esse prestador de serviço à so-
ciedade tem no nosso País, para também me associar 
às palavras de V. Exª e registrar aqui que somos do 
Estado de Roraima, um Estado formado por serviços 
públicos exemplares. Temos uma história de servido-
res públicos no nosso Estado e, efetivamente, essa 
data tem que ser comemorada. É claro que existem 
muitos desafios para os servidores públicos no nosso 
País e no nosso Estado de Roraima também. Temos 
lutas salariais, temos demandas por melhores condi-
ções de trabalho, temos, enfim, permanentemente, 
os sindicatos e as associações reivindicando, mas, 
na verdade, neste momento, é importante ressaltar o 
papel do servidor público na vida do povo brasileiro. 
Registro que esse dia merece todo o nosso aplauso. 
Quero, aproveitando esse aparte, abraçar todos os 
servidores públicos de Roraima e parabenizar V. Exª 
pelo discurso que faz. Obrigado.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senador Romero Jucá. Especialmente 
os servidores públicos do nosso Estado de Roraima, 
milhares de pais e mães de famílias que merecem 
todo o nosso respeito e que, infelizmente, Senador, 
precisam ter um tratamento diferenciado, porque eles 
realmente comandam a economia do nosso Estado.

Eu queria aqui registrar também, Senador, que o 
Governo do Estado precisa promover concursos públi-
cos, principalmente nas áreas de saúde e segurança 
pública. Precisa também olhar com atenção e pagar 
as progressões, que esses trabalhadores merecem e 
de que precisam. A administração pública do Estado 
precisa, sem dúvida nenhuma, olhar com mais carinho, 
com mais respeito, com mais atenção para esses pais 
e mães de famílias que impulsionam a economia do 
nosso Estado. Mas nada disso, Sr. Presidente – aqui 
a gente não pode ficar destacando só o lado negativo 
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das coisas –, tira o brilho e a importância dos servido-
res públicos deste País. 

Por essa razão é que venho à tribuna para regis-
trar a passagem do Dia do Servidor Público e prestar 
nossa homenagem a esses trabalhadores, que, mesmo 
diante das dificuldades, mantêm o País funcionando. E 
fazer votos para que o trabalhador e a trabalhadora do 
nosso Estado de Roraima possam ter dias melhores.

(Interrupção do som.)

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Fora do microfone.) – Só para concluir, Sr. Presidente! 

Muito obrigada, Senador.
Possam ter reconhecimento aqueles que realmen-

te trabalham pelo bem da população do nosso Estado 
de Roraima e do Brasil como um todo.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, S. 
Exªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer dois 
registros rápidos de ações do Governo que merecem 
destaque e precisam que os Estados e os Municípios 
se habilitem no sentido de buscar a parceria da ação 
que diz respeito à melhoria da condição de vida da 
população brasileira.

O primeiro destaque é para as palavras do Mi-
nistro Mário Negromonte que anuncia que agora em 
novembro nós teremos a abertura das inscrições para 
o PAC Saneamento: PAC para abastecimento de água 
e para esgoto sanitário nas cidades brasileiras, com 
a previsão de investimento de R$45 bilhões. Portanto, 
valores substanciais no sentido de procurar buscar a 
universalização do sistema de abastecimento de água 
no nosso País e também enfrentar o desafio do esgo-
tamento sanitário, do saneamento nas cidades brasi-
leiras. É muito importante que os Governos Estaduais, 
que as Prefeituras se habilitem e efetivamente se ins-
crevam no PAC, apresentando projetos que precisam 
ser projetos executivos, detalhados e bem feitos para 
que efetivamente tenhamos condições de contratar 
essas obras que são prioritárias. 

E o segundo registro que gostaria de fazer é 
exatamente na abertura também do PAC das Cidades 
Históricas. O Governo brasileiro está abrindo agora, 
de outubro até o dia 9 de dezembro, inscrições para 
que as cidades brasileiras, históricas, possam se ins-
crever no PAC das Cidades Históricas. Efetivamente, 
recursos para a reestruturação urbana, recuperações 
de móveis, recuperação de imóveis históricos. Enfim, 
as melhores condições para que possamos cuidar do 

nosso passado, da nossa história e tenhamos a condi-
ção de usufruir no futuro cada vez mais dessas cidades.

Então, é muito importante que os prefeitos se 
habilitem. Queremos registrar aqui que o Iphan – ór-
gão técnico do Ministério da Cultura responsável pela 
recuperação histórica – está engajado também nesse 
projeto. É importante a participação do Iphan. Gosta-
ríamos de registrar e alertar aos prefeitos brasileiros 
dessas cidades que se habilitem para inscrição no PAC 
das Cidades Históricas.

Peço, portanto, Sr. Presidente, a transcrição da 
matéria: “Governo vai investir 45 bilhões em sanea-
mento”, diz Ministro das Cidades.

Fica aqui o registro das duas ações do Governo 
Federal, agora, neste final de ano.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

GOVERNO VAI INVESTIR R$ 45 BILHÕES EM  
SANEAMENTO, DIZ MINISTRO DAS CIDADES

Ministro das Cidades anuncia investimentos de 
R$ 45 bilhões em obras de saneamento pelo PAC. 
Foto: Antonio Cruz/ABr

O governo federal vai investir R$ 45 bilhões em 
obras de saneamento básico, informou hoje (20) o mi-
nistro das Cidades, Mario Negromonte, no programa 
de rádio Bom Dia, Ministro. Segundo ele, o PAC Sane-
amento será reaberto em novembro para que estados, 
municípios e concessionárias de serviços públicos 
apresentem suas propostas para receber recursos.

“Vamos trabalhar com as concessionárias, com os 
governos dos estados e os municípios para conseguir 
a universalização do setor de saneamento básico. Isso 
vai demandar 20 anos e um custo de R$ 420 bilhões”, 
explicou o ministro, acrescentando que, nos últimos 
oito anos, foram investidos pelo governo federal R$ 
40 bilhões em saneamento. 

De acordo com o ministro das Cidades, o Brasil 
atingiu a meta de 95% de abastecimento de água nas 
áreas urbanas. O governo trabalha agora para atingir 
a meta de saneamento.

“Nós atingimos a meta do milênio na 
questão de abastecimento de água nas áre-
as urbanas. Chegamos a uma cobertura de 
95%. Na área de saneamento, nós estamos 
trabalhando para atingir esse percentual, que 
hoje é 80%. Estamos trabalhando no Plano 
Nacional de Saneamento Básico, que está 
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na Presidência da República, para fazermos 
a Consulta Pública.” 

Acidentes de trânsito – Durante o programa, Mario 
Negromonte também falou sobre as campanhas rea-
lizadas pelo governo para conscientizar a população 
para a violência no trânsito. Segundo ele, mais de cem 
projetos estão em tramitação no Congresso Nacional 
para alterar a legislação de trânsito.

“O índice de mortalidade nos acidentes 
de trânsito é muito alto no Brasil. A cada dia, 
morrem cem pessoas. Então, quanto maior a 
irresponsabilidade, a negligência, a imperícia, 
a imprudência no trânsito, maior tem que ser 
a punição, maior tem que ser a lei. Agora, é 
importante que a gente faça uma campanha 
de conscientização, de esclarecimento, antes 
de punir.”

Ouça abaixo a íntegra do programa Bom Dia, 
Ministro.

PAC Mobilidade Urbana – No programa Bom Dia 
Ministro, Mario Negromonte destacou ainda os investi-
mentos do governo federal em mobilidade urbana. Por 
meio do PAC, serão destinados R$ 30 bilhões para a 
melhoria do transporte nas cidades.

“O governo identificou que, hoje, os grandes pro-
blemas dos grandes centros é o transporte urbano. 
Então, o que é o poder público tem que fazer? Ofertar 
transporte público de qualidade. Todo mundo quer an-
dar de metrô, de ônibus com ar-condicionado, bonito, 
limpo, cheiroso, seguro e com uma tarifa socialmen-
te justa”, disse Negromonte, explicando que já estão 
sendo implementados novos sistemas de transporte 
coletivo, como o Bus Rapid Transit (BRT) e o Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT). 

Artigo impresso de Blog do Planalto: http://blog.
planalto.gov.br

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Paulo Paim.

Senador Romero Jucá, V. Exª será atendido na 
foram do Regimento.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente do Senado e do Congresso Nacional, Senador 
José Sarney; Senadores e Senadoras, é com satisfação 
que venho a tribuna para registrar o convite que rece-
bi para participara dos 50 anos da Feira nacional de 
Calçados, Fenac, em Novo Hamburgo, Rio Grande do 
Sul, que vai acontecer no próximo dia 21 de novembro.

Quero aqui dar a minha saudação ao Diretor Pre-
sidente Elivir Desiam e ao seu Diretor Executivo Raul 
Hanauer. Cumprimento, também, o Conselho Fiscal, 
suplente da diretoria, funcionários e todos os colabo-

radores dessa feira. Já estive lá diversas vezes e o 
carinho com o nosso mandato é muito grande.

Senhores, por que venho à tribuna para falar da 
Fenac? A Fenac tem a responsabilidade de promover, 
nesse evento, as seguintes feiras: Festa Nacional do 
Calçado, evento direcionado ao consumidor final. São 
40 mil m² de exposição com lojas de calçados, multifei-
ra, loja de bolsas, confecções, acessórios, bijuterias, 
utensílios e tantos outros. É realizada anualmente. Re-
cebeu, em 2011, mais de 90 mil pessoas em 10 dias 
do evento. Mais de 200 expositores. Comercializou, 
nesse período, mais de 200 mil pares de calçados por 
edição, além dos produtos de outros setores que par-
ticipam do evento. Recebe visitantes de Municípios do 
nosso Estado, de outros estados e de outros países.

O evento tem apoio das entidades IDL, Sindilo-
jas, Associação Comercial e Industrial, Fimec, Feira 
Internacional de Couro, produtos químicos, compo-
nentes, máquinas e componentes da área do calçado 
e curtumes.

Terá a sua 36ª Edição, agora, em 2012. Serão 
cerca de 600 expositores e, aproximadamente, 1.200 
marcas. É considerada o segundo maior evento mun-
dial do setor.

Reúne em torno de 50 mil visitantes em quatro 
dias, recebendo, lá no parque, visitantes dos 27 Estados 
do Brasil e mais 45 países, como Alemanha, Espanha, 
Estados Unidos, México, Japão, Finlândia, Tailândia, 
Coréia, Argentina, Uruguai entre outros.

Sr. Presidente, os segmentos em evidência na 
feira estão relacionados aos acabamentos em couro, 
adesivos, serviços diversos, componentes para cal-
çados e artefatos, curtume, embalagens, equipamen-
tos, máquinas, produtos químicos, sintéticos, solados 
e tecidos.

Courovisão, Feira Internacional de Componentes, 
Couros, Produtos Químicos, Equipamentos... Enfim, 
de todas as áreas. A feria, Sr. Presidente, é referência 
no mercado de moda. É apresentado ali materiais que 
serão para o outono e inverno do próximo ano, comer-
cializando as últimas tendências em matérias-primas 
e componentes para calçados, acessórios, vestuários 
e artefatos.

Em 10.000 m² de exposição, recebe, só ali, em 
torno de cinco mil visitantes. Destaco os maiores visi-
tantes: São Paulo, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina 
e países – como eu falava antes – como: Argentina, 
Austrália, Bélgica, China, Equador, Estados Unidos, 
Japão, Itália, Portugal e Uruguai. 

A feira tem apoio de entidades do setor... Temos 
lá a chamada Feira da Loucura por Sapatos, feira do 
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mesmo segmento da Festa Nacional. Teve sua primei-
ra edição em 2011. Um evento de sucesso. Recebeu 
55 mil pessoas em sete dias. Em sua primeira edição 
foram mais de 15 mil metros quadrados de exposição, 
mas para 2012 se espera em torno de 35 mil metros 
quadrados. Em 2011, mais de 160 expositores. O evento 
tem o apoio de todas as entidades do setor.

Temos também o salão da inovação. Está em sua 
terceira edição e reúne empresas, instituições e pes-
soas comprometidas com o desenvolvimento científico 
para que estas entrem em contato com as novas tec-
nologias. É um espaço para mostrar e conhecer novos 
projetos voltados para o avanço tecnológico, principal-
mente do calçado, mas também em outras áreas. Nós 
que competimos com o mundo na área do calçado.

Sr. Presidente, ocorre juntamente com essa, a 
Mostratec (Mostra de Ciência e Tecnologia) realizada 
pela Fundação Liberato. 

Por outro lado, abordamos ainda e quero desta-
car um assunto importante e muito preocupante para 
a indústria brasileira.

Cerca de quatro milhões de pares de calçados 
estão parados em depósitos porque os nossos fabri-
cantes não conseguem licença para levá-los à Argen-
tina. A indústria brasileira diz que o governo do país 
vizinho tomou essa atitude para defender e agradar 
as suas empresas, mas que fere todos os princípios 
do Mercosul.

Sr. Presidente, segundo a Associação Brasileira 
de Calçados (AbiCalçaldos) , o prejuízo brasileiro é de 
US$100 milhões neste ano. Uma licença que deveria 
levar 60 dias para sair chega a demorar mais de 200. 
Segundo a entidade, o prejuízo maior é a perda de con-
fiança dos importadores estrangeiros na capacidade 
de fornecimento do Brasil pelo bloqueio colocado pela 
Argentina. O problema recorrente já levou até indústrias 
brasileiras a se instalarem no outro lado da fronteira.

Mais uma vez eu faço um apelo ao governo da 
Presidenta Dilma para que tome providências para 
defender nossa indústria e, principalmente, garantir o 
emprego de milhões de brasileiros.

Sr. Presidente, quero também, aproveitando a 
presença aqui no Plenário do Senador Clésio Andrade, 
comentar que, ontem, à tarde, na Comissão de Direi-
tos Humanos, tivemos uma audiência pública quando 
recebi, juntamente como Senador Clésio Andrade... V. 
Exª está no plenário; poderia não estar, mas está escri-
to no pronunciamento que vou ler. Recebi, juntamente 
com o Senador Clésio Andrade e o representante do 
Senador Ricardo Ferraço, proposta conjunta da Fe-
deração Nacional dos Trabalhadores Terrestres e da 
Confederação Nacional dos Empresários do Transporte 
Terrestre com o objetivo da regulamentação definitiva 

dessa profissão tão importante, porque é esse setor 
que toca o Brasil.

O texto contou com amplo diálogo entre o setor 
patronal que, eu diria, liderado pelo Senador Clésio 
Andrade, fez mediação entre os empresários e os tra-
balhadores e também teve apoio do próprio Ministério 
Público, como também dos líderes sindicais.

Os pontos que não foram pactuados, nessa regu-
lamentação da profissão, eu já discuti com o Senador 
Clésio, nós vamos continuar o debate junto ao Estatuto 
do Motorista, de minha autoria, que está com o mesmo 
Relator, Senador Ferraço. 

Sr. Presidente, eu quero dizer que estamos de-
batendo a regulamentação da profissão e também o 
Estatuto do Motorista. Já realizamos mais de 24 audi-
ências públicas desde o início deste ano, por decisão 
das centrais e do setor empresarial, dos trabalhado-
res, daqueles que são celetistas, dos autônomos, dos 
empreendedores. O debate foi para as cinco regiões.

Eu tenho certeza de que este grande entendimen-
to, entre empresários e trabalhadores, de que eu tive 
a alegria de participar junto com o Senador Clésio, o 
que foi acordado atinge – eu diria, em sintonia – 99% 
do setor. Pode ser que 1% ainda queira algum ajuste. 
Por isso, estou muito animado, Senador Clésio Andra-
de, no sentido de que a gente possa, ainda neste ano, 
votar aqui no Senado, mediante acordo e, no início do 
ano que vem, possamos votar a matéria lá na Câmara 
dos Deputados.

Informo também que o setor empresarial, da área 
do transporte terrestre, marcou uma nova reunião co-
migo, em Porto Alegre, dia 14 de novembro. Estarão 
também representantes dos trabalhadores, onde nós 
faremos um raio X final, do acordo firmado, para que 
a gente possa avançar com esse objetivo.

Por fim, quero ainda registrar que há um outro 
projeto de minha autoria, Senador, que regulamenta 
a situação dos trabalhadores na área do comércio. 
Eu também estou aqui com uma notícia positiva: os 
empresários do comércio e os representantes dos tra-
balhadores construíram um entendimento em cima do 
Projeto, de minha autoria, nº 115/2007, e também, do 
Senador Pedro Simon, o de nº 152/2007.

Com isso, provavelmente, ainda neste ano, me-
diante essa política de consertação, eu diria que, Se-
nador Salgado (sempre presente, por Minas Gerais), 
com essa política de bom senso, de consertação e 
de entendimento, nós poderemos votar neste ano, no 
Senado, a regulamentação das duas profissões, tanto 
a do profissional da área do transporte como também 
a dos comerciários, já que houve a possibilidade, de-
pois de inúmeras reuniões, de nós construirmos esse 
entendimento.
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Ouvimos muito, Senador Clésio, de V. Exª e de em-
presários – estivemos em São Paulo, estivemos no Rio, 
estivemos em Goiás, estivemos em Minas, estivemos 
no Rio Grande do Sul, estivemos na Bahia, estivemos 
no Amazonas, estivemos no Pará –, que é preciso um 
conforto legal para que o setor se sinta protegido também 
no campo jurídico, tanto empregado quanto empregador, 
senão vira um conflito permanente. O empregado nunca 
vai saber o que tem a receber, e o empregador nunca 
vai saber o que tem a pagar. Com isso, todos perdem.

Um aparte ao Senador Clésio, que foi um dos 
grandes articuladores desse grande entendimento.

O Sr. Clésio Andrade (PR – MG) – Na realidade, 
V. Exª é que tem essa tradição de defesa do trabalhador, 
das causas sociais, principalmente dos aposentados. 
E seu trabalho dá resultado, e é exatamente isso que 
impressiona a todos nós. Eu, como representante do 
setor transportador brasileiro, e os transportadores 
também ficamos muito felizes, porque é importante 
que a profissão de motorista seja regulamentada, para 
que ele também tenha as suas garantias importantes e 
necessárias. Sabemos que é uma profissão extrema-
mente sacrificante, principalmente nas áreas urbanas. 
Sabemos o que o nosso trabalhador, principalmente o 
motorista, sofre ao longo da vida, com problemas de 
coluna, stress e outras consequências. O Estatuto, no 
conjunto, no geral, vai trazer esse grande benefício para 
ele, estabelecendo regras, direitos e compensações por 
essa vida sacrificada que ele possui. Inclusive, dentro 
do Estatuto, não tenho dúvida de que a aposentadoria 
de 25 anos, da qual já me posicionei a favor... 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Aposen-
tadoria especial.

O Sr. Clésio Andrade (PR – MG) – ...e estamos 
convencendo nosso segmento também, passa a ser 
importante, pelo sacrifício que ele tem, e pelos outros 
pontos também. Inicialmente, no projeto que o Sena-
dor Ricardo Ferraço está relatando, já começa a haver 
um arcabouço na regulamentação para se chegar a 
esse resultado final. Mas tudo isso só foi possível pela 
sensibilidade de V. Exª, sempre defensor das causas 
importantes. V. Exª consegue também fazer com que 
nós possamos participar desse projeto. Estou muito 
feliz, até porque tenho uma tradição também. Sou em-
presário hoje na área de transporte e um líder nessa 
área, mas fui trocador de ônibus, fui motorista, dirigi 
muitas vezes e sei o sacrifício. Isso também é importan-
te para a vida da gente. Consegui ser um empresário, 
mas passei por alguns estágios dessa categoria, tão 
merecidamente apoiada por V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Clésio, pela sua contribuição ao 
meu pronunciamento.

Não sei se o Presidente Sarney se lembra, se 
está conseguindo me ouvir, mas a informação que 
recebi é que foi V. Exª que indicou o Senador Ferraço, 
tanto para relatar o projeto dos comerciários, como o 
projeto dos motoristas, e deu certo. Estamos construin-
do um grande entendimento nas duas áreas. Então, 
V. Exª tem também sua mão nessa construção entre 
empresários e trabalhadores.

O Sr. Clésio Andrade (PR – MG) – Complemen-
tando também, Senador Paulo Paim, lembro que o 
Senador José Sarney, quando presidente da Repúbli-
ca, regulamentou e aprovou o vale-transporte. Isso foi 
muito importante para o segmento, para o trabalhador, 
que passou a ter a tranquilidade de saber que iria ter 
uma relação boa com o passageiro. Naquela época, 
sabíamos os conflitos que existiam pela própria dificul-
dade do nosso trabalhador. No fim do mês, o dinheiro 
acabava, e ele não conseguia pagar a passagem. Isso 
gerou uma relação extraordinária entre os usuários e 
os nossos motoristas e cobradores, e com o segmento 
também, que passou a ter uma garantia real no seu 
trabalho do dia a dia. De forma que faço este registro, 
cumprimentando o nosso Presidente Sarney, aqui do 
Senado, na época presidente da República, que foi o 
grande mentor, o grande artífice desse vale-transporte. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, uma justa homenagem ao Presidente Sarney.

O Senador Suplicy queria fazer um aparte, não 
sei se dá tempo ainda.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quero só agradecer ao Senador Clésio Andra-
de a lembrança sobre o vale-transporte. Realmente foi 
uma providência importantíssima para o trabalhador 
brasileiro. Naquele tempo, ninguém guardava o seu di-
nheiro diariamente para pagar a passagem para ir ao 
trabalho. Então, o que ocorria? Não só o trabalhador 
não tinha dinheiro para o transporte, como também a 
falta de comparecimento ao trabalho era muito grande.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por não 
ter dinheiro para o ônibus. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Então, com o vale-transporte resolvemos esse 
problema. Foi uma grande conquista, um grande direito 
que o trabalhador adquiriu durante esse tempo. Muito 
obrigado a V. Exª por recordar isso.

O Sr. Clésio Andrade (PR – MG) – Não só o 
direito, como a tranquilidade social que trouxe. Hoje 
são 45 milhões de usuários diariamente beneficiados 
por esse vale-transporte que V. Exª propiciou ao povo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senador Suplicy. Então, encerro.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado 
Senador Paulo Paim, quero cumprimentá-lo pela maneira 
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como, através da Comissão de Direitos Humanos, tem 
proporcionado muitas ocasiões em que os segmentos 
de trabalhadores e empresários, como neste exemplo 
na área de transporte, V. Exª mencionou já hoje também 
junto à Febraban, os bancários e os representantes das 
instituições financeiras, para chegarem...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E as po-
líticas afirmativas que os bancos vão passar a aplicar. 
Irei a São Paulo para participar dessa reunião, e vou 
convidar V. Exª para estar junto.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que 
bom! Acabo de ser honrado com um encontro, e gos-
taria que V. Exª estivesse presente. O encontro será 
amanhã, às 17h30min, na sala VIP do Aeroporto In-
ternacional de Guarulhos, com o Bispo Desmond Tutu, 
prêmio Nobel da Paz, com quem pedi para marcar uma 
audiência, e gostaria que V. Exª estivesse ao meu lado, 
porque ele é um dos grandes entusiastas no planeta 
Terra da renda básica de cidadania.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É um 
ícone.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
gostaria, até em homenagem aos Senadores de Mi-
nas Clésio Andrade e Wellington Salgado, de registrar 
a presença – vou me levantar para vê-los melhor – de 
24 alunos e 3 ou 4 professores do Colégio Imaculada 
Conceição das Filhas de Jesus, de Belo Horizonte, 
que estão nos visitando.

Sr. Presidente José Sarney, eu gostaria de saudá-
-los. Eles formularam inúmeras perguntas a respeito 
do que acho de algum representante do povo que não 
tenha agido bem, fizeram uma porção de perguntas, 
querem saber das histórias, de como o Tiririca tem se 
comportado, querem saber um exemplo de Senador 
que age sempre com muita correção e dedicação...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E a cor-
reção agora é acenar para vocês.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eis 
aqui exemplos: o Senador Paulo Paim, por exemplo, 
age sempre com muita energia – não é, Presidente 
Sarney? Ele é um exemplo para todos nós. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Suplicy, eu agradeço a V. Exª, porque 
V. Exª falou em nome da Mesa. Em seguida, eu iria 
agradecer a presença, no plenário do Senado Federal, 
dos alunos do ensino fundamental do Colégio Imacu-
lada Conceição, de Belo Horizonte.

Sejam bem-vindos. (Palmas.)
Quero registrar também, com muita satisfação, 

a presença, em nosso plenário, do nosso ex-Senador 
e querido colega Wellington Salgado. 

Peço perdão a V. Exª pela interrupção.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não. Eu 
é que agradeço a V. Exª pela tolerância em relação 
ao meu tempo.

Também quero cumprimentar o Wellington Salga-
do, Senador sempre parceiro aqui. Quando fui a Minas, 
ele fez questão de me ligar e dizer que o pessoal dele 
estava à minha disposição lá. 

É sempre uma alegria vê-lo, Senador Wellington 
Salgado.

Mas, Sr. Presidente, hoje, pela manhã, o Senador 
Suplicy participou de uma bela audiência pública que 
fizemos para lembrar que hoje, dia 27, é o Dia Nacio-
nal de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças 
Falciformes, um projeto de lei apresentado por mim, 
aprovado pelo Senado e pela Câmara, tendo sido a lei 
sancionada, casualmente, pelo nosso sempre querido 
amigo, falecido, Vice-Presidente da República José 
Alencar. Foi o José Alencar, nosso querido José Alen-
car – permitam-me dizer assim –, que sancionou a lei 
do Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas 
com Doenças Falciformes, que é hoje.

Então, mais uma vez, a gente homenageia Minas 
aqui no plenário.

E também, Sr. Presidente, quero que considere 
na íntegra... Não vou falar, porque já falei, durante a 
manhã toda, na Comissão de Direitos Humanos, sobre 
a importância de combatermos...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS Sul. Fora do 
microfone.) – ... a anemia falciforme. Até, como já foi 
dito, Senador Suplicy, com o transplante de medula, é 
possível curar as pessoas que têm a doença falciforme.

E, por fim, só queria deixar registrado, porque eu 
já falei também, que, amanhã, 28 de outubro, é o Dia 
do Servidor Público. E aí nós estamos homenagean-
do todos os servidores públicos lá do Município, dos 
Estados, da União, enfim, os que atuam aqui na Casa, 
esses homens abnegados, que dedicam a sua vida a 
trabalhar para o público, porque é o Dia do Servidor 
Público. Eles servem o público e, muitas vezes, são 
incompreendidos.

Então, rendo aqui as minhas homenagens a eles. 
Eu tenho dito que o meu compromisso será sempre com 
os trabalhadores da área privada, da área pública, com 
os aposentados, os pensionistas, todos os discrimina-
dos e, naturalmente, com todos os empreendedores 
que têm a visão da responsabilidade social. E, cada 
vez, eu sei que os empreendedores, os empresários...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone.) – ... estão avançando nesse sentido. Por 
isso, a gente pode, com alegria, destacar esses dois 

301ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



44482 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

grandes acordos na área do comércio e também na 
área do transporte terrestre.

Eu agradeço, Senadora Ana Amélia.
Não seria muito dizer também aqui que estou 

torcendo muito para aprovarmos a PEC 300, que vai 
garantir um salário decente para os policiais. Eu sem-
pre digo que são servidores públicos. Uns recebem 
mil reais num Estado, outros recebem R$4 mil, R$5 
mil. Eu não sou contra quem recebe R$4 mil, R$5 mil, 
mas eu quero um equilíbrio entre todos. E queria mui-
to que a gente construísse o que eu chamo de uma 
previdência universal, para assegurar a todos o direito 
à integralidade, à paridade, e sem fator previdenciário.

Trabalho muito. Apresentamos também um pro-
jeto, que está para ser aprovado agora na última co-
missão, e vai garantir a aposentadoria especial não só 
para os servidores públicos portadores de deficiência, 
como também para aqueles que atuam na área privada.

E termino, dizendo que tive o orgulho de apresentar 
a matéria e de participar dos debates da PEC Paralela, 
que foi importantíssima para os servidores públicos.

Por fim, só quero dizer que tenho a esperança 
ainda de que a gente regulamente o direito de greve 
dos servidores públicos.

Srª Presidente, V. Exª me visitou hoje, e eu es-
tava numa reunião com os servidores do Congresso 
Nacional e também da área pública que têm ligação 
direta com o Ministério da Saúde.

Quero agradecer aos assessores do Ministério da 
Saúde e ao próprio Ministro, que, depois dessa reunião, 
comprometeu-se a receber uma delegação. Vai acontecer 
esse encontro no próximo dia 9, às 10 horas, lá no Minis-
tério da Saúde. O que eles querem, Srª Presidente, é que 
o Governo, via Funasa e o Ministério da Saúde, assuma 
a responsabilidade, principalmente com aqueles traba-
lhadores envolvidos no combate a diversas epidemias e 
anemias que ficaram contaminados pelos produtos tóxi-
cos que usavam e acabaram, infelizmente, muitos deles 
adquirindo câncer e muitos até morrendo dessa doença.

Teremos a reunião no próximo dia 9.
Encaminho à Mesa os pronunciamentos na ín-

tegra.
Presidente Ana Amélia, muito obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é com satisfação que registro recebimento 
de convite para participar da celebração dos 50 anos 
da Feira Nacional do Calçado (FENAC S/A), em Novo 
Hamburgo, Rio Grande do Sul, que acontecerá no pró-
ximo dia 21 de novembro. 

Enviando um cordial abraço ao seu Diretor-Presi-
dente, Elivir Desiam, e ao seu Diretor-Executivo, Raul 
Hanauer, cumprimento também o Conselho Fiscal, 
suplentes da diretoria, funcionários e colaboradores 
dessa feira. 

Sr. Presidente, a FENAC tem a responsabilidade de 
promover em seus pavilhões as seguintes festas e feiras:

A FESTA NACIONAL DO CALÇADO, evento di-
recionado ao consumidor final, em 40 mil metros qua-
drados de exposição, com lojas de calçados, multifeira, 
bolsas, confecções, acessórios, bijuterias, utensílios 
domésticos. 

Realizada anualmente, recebeu em 2011 mais 
de 90 mil pessoas em 10 dias de evento. Mais de 200 
expositores. Comercializa mais de 200 mil pares de 
calçados por edição, além dos produtos dos outros 
setores do evento. 

Recebe visitantes de diversos municípios do es-
tado do Rio Grande do Sul e visitantes e compradores 
de outros estados. 

O evento tem apoio das entidades: CDL, Sindilo-
jas e ACI (Associação Comercial e Industrial). 

FIMEC (Feira Internacional de Couros, Produtos 
Químicos, Componentes, Máquinas e Componentes 
para Calçados e Curtumes).

Terá sua 36º edição em 2012, serão cerca de 600 
expositores e aproximadamente 1.200 marcas. 

É considerada o 2º maior evento mundial do setor. 
Reuni em torno de 50 mil visitantes em 4 dias, rece-
bendo visitantes dos 27 estados do Brasil e mais de 
45 países, como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, 
México, Japão, Finlândia, Tailândia, Coréia, Argentina, 
Uruguai. Em uma área de 40 mil metros quadrados. Os 
segmentos em evidência na feira estão relacionados 
aos acabamentos em couro, adesivos, serviços diver-
sos, componentes para calçados e artefatos, curtumes, 
embalagens, equipamentos, máquinas, produtos quí-
micos, sintéticos, solados e tecidos.

COUROVISÃO (Feira Internacional de Compo-
nentes, Couros, Produtos Químicos, Equipamentos e 
Acessórios). 

A feira é referencia no mercado de moda, apre-
sentado materiais que serão para o outono-inverno do 
próximo ano, comercializando as últimas tendências 
em matérias-primas e componentes para calçados, 
acessórios, vestuários e artefatos. Em 10 mil metros 
quadrados de exposição, recebe em torno de 5 mil vi-
sitantes de diversos estados, como São Paulo, Bahia, 
Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Roraima, Santa Catarina. E de países como 
Argentina, Austrália, Bélgica, China, Equador, Estados 
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Unidos, Japão, Itália, México, Peru, Portugal e Uruguai. 
A feira tem o apoio das entidades do setor. 

FEIRA da LOUCURA por SAPATOS – Feira do 
mesmo segmento da Festa Nacional do Calçado. 

Teve sua primeira edição em 2011, um evento 
de sucesso, pois recebeu 55 mil pessoas em apenas 
7 dias de feira. 

Em sua 1° edição foram mais de 15 mil metros 
quadrados de exposição, mas para 2012 ela terá em 
torno de 35 mil metros quadrados de exposição. Em 
2011 teve mais de 160 expositores. O evento tem apoio 
das entidades do setor.

SALÃO da INOVAÇÃO. Está em sua 3º edição e 
reuni empresas e instituições e pessoas comprometi-
das com o desenvolvimento científico para que estas 
entrem em contato com novas tecnologias. 

É um espaço para mostrar e conhecer novos 
projetos voltados para o avanço tecnológico em di-
versas áreas. 

Ocorre juntamente com a MOSTRATEC (Mostra de 
Ciência e Tecnologia) realizada pela Fundação Liberato.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por outro 
lado, passo agora a destacar um assunto delicado e 
muito preocupante para a indústria brasileira. 

Cerca de 4 milhões de pares de calçados estão 
parados em depósitos porque os nossos fabricantes 
não conseguem licenças para Levá-los à Argentina. 

A indústria brasileira diz que o governo do país 
vizinho tomou esta atitude para defender e agradar as 
suas empresas.

Segundo a Associação Brasileira de Calçados 
(AbiCalçaldos), o prejuízo brasileiro é de 100 milhões 
de dólares neste ano. 

Uma licença que deveria levar 60 dias para sair che-
ga a demorar mais de 200. Segundo ainda a entidade, o 
prejuízo maior é a perda de confiança dos importadores 
estrangeiros na capacidade de fornecimento do Brasil.

O problema recorrente já levou até indústrias 
brasileiras a se instalarem do outro lado da fronteira.

Sr. Presidente, mais uma vez eu faço um apelo ao 
governo da Presidenta Dilma Rousseff para que tome 
providências para defender a nossa indústria e, princi-
palmente, garantir o emprego de milhões de brasileiros.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero registrar que, na tarde de ontem, na 
Comissão de Direitos Humanos, durante a audiência 
pública que debateu os direitos trabalhistas e sindicais, 
recebi, juntamente com o Senador Clésio Andrade 
e o Senador Ricardo Ferraço, proposta conjunta da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores Terrestres 

e da Confederação Nacional dos Transportes para a 
regulamentação da profissão. 

O texto contou com amplo diálogo entre o setor 
patronal e de trabalhadores, e também com o apoio 
do Ministério Público.

Os pontos que não foram pactuados em con-
senso continuarão em debate no texto que institui o 
Estatuto do Motorista.

Srªs e Srs. Senadores, nós estamos debatendo 
a regulamentação da profissão e o Estatuto do Mo-
torista desde 2008. Já foram realizadas dezenas de 
reuniões em Brasília.

No início deste ano, por decisão das centrais sin-
dicais, do setor empresarial, dos trabalhadores e dos 
autônomos nós iniciamos um debate nas cinco regiões 
do país para ouvir as bases sobre o tema.

Tenho certeza que 90% do acordado estão em 
sintonia com os debates. Sei que como estamos em 
um processo de composição, nem todas as reivindi-
cações estarão contempladas, mas isso faz parte do 
diálogo e do processo democrático.

Reafirmo que, os tópicos que não foram inseridos 
na regulamentação da profissão continuarão em debate 
do Estatuto do Motorista, que também está em processo 
final de análise para ser entregue ao relator da maté-
ria, Senador Ricardo Ferraço, e para o Senador Clésio 
Andrade, que estão ajudando a construir os acordos.

A primeira reunião do grupo de trabalho que com-
pilou os debates regionais ocorreu em São Paulo, dia 
26 de outubro.

A próxima reunião já está marcada para o dia 14 
de novembro em Porto Alegre e já garanti que darei 
uma passada para saudar os componentes do grupo 
de trabalho.

A entrega final do documento está prevista para 
o dia 28 de novembro, às 9 horas, em audiência na 
Comissão de Direitos Humanos.

Srªs e Srs. Senadores, quero destacar outros 
dois projetos de lei, o 115/2007 e o 152/2007, de mi-
nha autoria e do Senador Pedro Simon, que tratam da 
regulamentação da profissão de comerciário.

Já existe um consenso em relação aos projetos 
entre o setor patronal e dos trabalhadores que será 
entregue dia 1º de novembro, em audiência pública 
na Comissão de Direitos Humanos para o relator da 
matéria, Senador Ricardo Ferraço. 

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje, é celebrado em todo o Brasil o “Dia 
Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Do-
enças Falciformes”. 
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A data foi instituída através do Projeto de Lei nº 
3940 de 2008, de minha autoria. O Projeto foi sancio-
nado pelo ex-vice-presidente José Alencar, em 1º de 
novembro de 2009. 

Desde então, 27 de outubro tornou-se o “Dia 
Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Do-
enças Falciformes”.

Sr. Presidente, a anemia falciforme é uma doença 
grave. Três em cada cem brasileiros possuem o traço 
da doença. O jornal do Senado de hoje, na contracapa, 
fez uma matéria brilhante sobre o tema.

Confesso que na abertura da Audiência que pro-
movemos na Comissão de Direitos Humanos, além de 
alertar para a importância de políticas públicas para 
tratar da doença eu não tinha recebido relatos de cura 
da doença. Mas a cura é possível, graças ao trans-
plante de medula! 

Dados publicados pelo Ministério da Saúde mos-
tram que, por ano, no nosso país, cerca de três mil 
crianças nascem com a doença. 

Cerca de 200 mil apresentam o traço falcifor-
me. Na Bahia, a cada 650 crianças que nascem, uma 
apresenta a doença. Já no Rio de Janeiro, das 1200 
crianças nascidas, uma tem a doença.

No Rio Grande do Sul, a proporção de indivíduos 
com sintomas de anemia falciforme é de um para um 
conjunto de onze mil pessoas.

A anemia falciforme é uma doença hereditária, 
transmitida de pais para filhos. 

É caracterizada, na maioria das vezes, por uma 
modificação no formato arredondado dos glóbulos verme-
lhos do sangue que, alterados, tornam-se semelhantes 
a uma foice ou meia-lua... Por isso do termo falciforme...

Srªs e Srs. Senadores, na audiência de hoje con-
tamos com a presença da Ministra da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial-SEPPIR, 
Luiza Bairros, que fez um bela exposição sobre o tema 
e anunciou a assinatura de um termo de cooperação 
entre a Seppir e o Ministério da Saúde para a imple-
mentação do Capítulo I, do Estatuto da Igualdade Ra-
cial que trata do Direito à Saúde. 

Por fim, quero conclamar aos Secretários de 
Saúde dos Estados que assumam o compromisso de 
incluir a anemia falciforme no teste do pezinho.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, amanhã, 28 de outubro, é dia do Servidor 
Público e não podemos deixar de homenagear os mi-
lhares de profissionais que exercem esta digna ativi-
dade em todo o País. 

O Dia 28 de outubro surgiu para prestar uma 
homenagem aqueles que dedicam as suas vidas ao 

Estado brasileiro, seja nas esferas federal, estaduais 
ou municipais.

Vamos relembrar aqui, desta Tribuna, que a data 
foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas 
mediante a criação do Conselho Federal do Serviço 
Público do Brasil em 1937. 

Em 1938 foi fundado o Departamento Adminis-
trativo do Serviço Público do Brasil e foi quando esse 
tipo de serviço passou a ser mais utilizado. 

As Leis que regem os direitos e deveres dos 
funcionários que prestam serviços públicos estão no 
Decreto número 1.713, de 28 de outubro de 1939, 
motivo pelo qual esse foi o dia escolhido em home-
nagem a eles. 

A história do Funcionalismo Público, entretanto, 
conta com mais de 200 anos. Ela começou com a vinda 
da família portuguesa ao Brasil em 1808. A partir de en-
tão, iniciou-se a caracterização do trabalho administrativo.

O cargo de funcionário público atualmente é muito 
cobiçado. A cada novo concurso, milhares de candida-
tos buscam uma vaga. 

A história mostra, que são esses funcionários 
os grandes responsáveis pela manutenção e organi-
zação dos serviços prestados pelo poder público em 
qualquer nível.

Sabemos que é comum ver pessoas reclamarem 
dos serviços públicos, do quanto são precários e tam-
bém da falta de profissionais para o atendimento. Mas, 
é preciso lembrar que, a falta de recursos na maior 
parte das vezes, é alheia à vontade dos servidores. 
Afinal, generalizar as situações é um erro.

Sr. Presidente, já disse e repeti nesta Tribuna que 
precisamos valorizar nossos servidores com as boas 
remunerações.

Quando se fala em servidores públicos é preciso 
lembrar que, nem sempre todos recebem os mais altos 
salários, como algumas pessoas afirmam.

Por exemplo, recebi hoje, uma correspondência 
de uma servidora pública do meu Estado, Fernanda 
Scheck Ferraz, que exerce o cargo de Agente Admi-
nistrativo e recebe apenas R$ 633,00 mensais.

Sem falar é claro da situação dos centenas de 
policiais militares que lutam pela aprovação da PEC 
300, bem como dos nossos queridos professores que 
ainda sofrem para receber o piso.

Srªs e Srs. Senadores, aproveito para lembrar 
a todos que tramita no Congresso Nacional a PEC 
36/2007, de nossa autoria, que dispõe sobre o menor 
vencimento no serviço público.

Sou autor também do Projeto de Lei 173/2008, que 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais, para acrescentar o adicional de risco de vida.
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Também temos o PLS 84/2007 que regulamenta 
o direito de greve dos servidores públicos.

Além destes projetos, tenho muito orgulho de 
ter participado ativamente da chamada PEC paralela.

No Congresso há mais de vinte projetos trami-
tando nas duas Casas Legislativas que trazem be-
nefícios de forma direta ou indiretas aos servidores 
públicos do país.

Encerro mais uma vez parabenizando os Servi-
dores Públicos pelo seu Dia, por sua luta, assim como 
pelo trabalho que exercem.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, 
o Sr. José Sarney, Presidente deixa a cadei-
ra da Presidência, que é ocupada pela Sra. 
Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Paulo Paim.

O próximo orador, inscrito como Líder do PT, é o 
Senador Walter Pinheiro.

Antes que use da tribuna, peço licença ao Senador 
Walter Pinheiro para colocar em votação os Requeri-
mentos nºs 1.298 e 1.320, de 2011, dos Senadores 
Walter Pinheiro e Cyro Miranda, solicitando autorização 
para participar da Conferência “Investing in Brazilian 
Healthcare Summit” e visitar o Centro de Emergência 
(911), na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos da 
América, nos dias 10 a 16 de novembro, e 17 e 20 de 
novembro, respectivamente, com parecer favorável na 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 1.200, DE 2011

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
n° 1.298, de 2011, da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática, que “requer, nos termos do disposto, 
nos arts. 39 e 40 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, autorização para participar da 
Conferência “Investing in Brazilian Healthcare 
Summit” e de visita ao Centro de Emergência 
(911), na cidade de New York, USA, no período 
de 14 a 18 de novembro de 2011”.

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Reque-
rimento n° 1.298, de 2011, de autoria da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-

mática, que requer, “nos termos do disposto nos arti-
gos 39 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para que os Senadores Walter Pinheiro e 
Cyro Miranda participem da Conferência Investing in 
Brazilian Healthcare Summit e de visita ao Centro de 
Emergência (911) na cidade de New York, USA, respec-
tivamente, entre os dias 14 e 16 de novembro de 2011; 
e de visita também ao Centro de Emergência (911) do 
Estado da Flórida, USA, entre 17 e 18 de novembro 
de 2011”, devidamente aditado pelo Requerimento n° 
1.320, de 2011, de autoria dos Senadores Walter Pi-
nheiro e Cyro Miranda, que solicita, em aditamento ao 
Requerimento n° 1.298, de 2011, a alteração das “da-
tas de partida e retorno para a Conferência Investing 
in Brazilian Healthcare Summit e da visita ao Centro 
de Emergência (911), na cidade de New York, USA, 
para os dias 10 e 16 de novembro de 2011 e 17 a 20 
de novembro de 2011, respectivamente”.

II – Análise

O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral expressa as situações em que o Senador não 
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver 
em licença, ou em representação a serviço da Casa 
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse 
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obe-
decido o disposto no art. 40”.

O art. 40 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, por sua vez, prevê que “a ausência do Senador, 
quando incumbido de representação da Casa ou, ainda, 
no desempenho de missão no País ou no exterior, de-
verá ser autorizada mediante deliberação do Plenário, 
se houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ain-
da, em seu § 4°, a necessidade de que seja ouvida a 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
ou a Comissão que tiver maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso 
I, do Regimento Interno, os Requerentes comunicam 
que os Senadores Walter Pinheiro e Cyro Miranda es-
tarão ausentes do País no mesmo período da licença 
solicitada – de 10 a 20 de novembro de 2011. Suas 
Excelências os Senadores Walter Pinheiro e Cyro Mi-
randa solicitam, portanto, as necessárias providências 
para o desempenho da missão.

III – Voto

Diante do exposto, e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
nº 1.298, de 2011, devidamente aditado pelo Reque-
rimento n° 1.320, de 2011.

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2011. –  
Senador Fernando Collor, Presidente – Senador  
Mozarildo Cavalcanti, Relator.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Em votação os requerimentos.

Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Em votação o Requerimento 1.325, de 2011, 
do Senador Randolfe Rodrigues, solicitando que seja 
considerada como licença para se ausentar dos traba-
lhos da Casa sua participação presidindo a 16ª Reunião 
da Comissão Parlamentar de Inquérito Ecad, aprovada 
por aquele colegiado, na cidade de Salvador, Bahia, 
no dia 27 de outubro do corrente ano.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Em votação o Requerimento nº 1.319, de 
2011, do Senador Cyro Miranda, solicitando autoriza-
ção, no que se refere a S. Ex, para, em substituição à 
Senadora Lúcia Vânia, que não poderá comparecer, 
participar da 6ª edição do Encontro Nacional da Indús-
tria – Enai, representando a Comissão de Serviços de 
Infraestrutura, a realizar-se na cidade de São Paulo, 
no dia 27 de outubro do corrente ano, aprovada por 
aquele colegiado.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 363, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 358, de 2007.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 363/2011/CAE

Brasília, 11 de outubro de 2011

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

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nes-
ta data, o Projeto de Lei do Senado nº 358, de 2007, 
que “cria a Área de Livre Comércio no Município de 
Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, 
e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com referência ao Ofício nº 363, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 358, 364 e 
365, de 2011, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que comunica a apreciação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 59, de 
2010; 185, de 2010; e 570, de 2009, respectivamente. 

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 358/2011/CAE

Brasília, 11 de outubro de 2011

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

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em reunião rea-
lizada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 59, 
de 2010, que “altera a Lei nº 11.110, de 25 de abril 
de 2005, que dispõe sobre o Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO, a Lei nº 
7.827, de 27 de setembro de 1989, que dispõe sobre 
os fundos constitucionais de financiamentos, e a Lei 
nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que dispõe sobre 
o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, para incluir 

o microempreendedor individual como beneficiário 
dos programas de financiamento de que tratam”, com 
a Emenda nº 1 CAS-CAE.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 364/2011/CAE

Brasília, 11 de outubro de 2011

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

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta 
data, o Projeto de Lei do Senado nº 185, de 2010, que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Cristalina, no 
Estado de Goiás”, com a Emenda nº 1-CAE.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 365/2011/CAE

Brasília, 11 de outubro de 2011

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

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta 
data, o Projeto de Lei do Senado nº 570, de 2009, que 
“destina percentual da arrecadação dos concursos de 
prognósticos, sorteios e loterias do Governo Federal 
para o Programa Nacional de Jovens – Projovem”, com 
a Emenda nº 1 – CAE.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com referência aos Ofícios nºs 358, 364 e 365, 
de 2011, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que as matérias sejam apreciadas 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.209, de 2011, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 635, de 2007 – Complementar, do 
Senador Paulo Paim, que acrescenta inciso ao art. 4º da 
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para eliminar 
a possibilidade de cobrança de multa na quitação ante-
cipada dos contratos de arrendamento mercantil.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 136, de 2011, 
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do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2010. 

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 136/2011/CE

Brasília, 18 de outubro de 2011

Assunto: Aprovação de matéria

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

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter ter-
minativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2010, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Deputado Ayrton Xerez, que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência, nas 
dependências da escola, do aluno da educação básica 
durante todo o turno em que esteja matriculado, mesmo 
sem aula no período, no caso de falta de professores”.

Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com referência ao Ofício nº 136, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 387, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 302, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 387/2011/CAE

Brasília, 18 de outubro de 2011

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

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nes-
ta data, o Projeto de Lei do Senado nº 302, de 2010, 
que “efetua alterações nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 
nº 11.482, de 31 de maio de 2007, para fixar a tabela 
progressiva do imposto de renda incidente sobre os 
rendimentos de pessoas físicas para o ano-calendário 
de 2011 e seguintes e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Senador Lobão Filho,  
Presidente em exercício da Comissão de Assuntos 
Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com referência ao Ofício nº 387, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – 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 da Câmara nº 70, de 2009, (nº 
768/2003, na Casa de origem, do Deputado Luiz 
Bittencourt), que altera a Lei nº 9.472, de 16 
de julho de 1997 – Lei Geral de Telecomunica-
ções, obrigando as operadoras de telefonia fixa 
comutada a divulgar a legislação de defesa do 
consumidor nas listas telefônicas de distribuição 
obrigatória; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 147, de 2009 (nº 
2.162/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame), que dá nova 
redação ao § 1º do art. 25 da Lei nº 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998 (tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2009).

Tendo sido apreciados terminativamente pela 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, 

– os Projetos de Lei da Câmara nºs 70 e 147, de 
2009, aprovados com emenda, voltam à Câmara 
dos Deputados; e

– o Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2009, pre-
judicado, vai ao Arquivo. 

Quanto ao Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 
2009, será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.703, de 
2011, do Presidente da Câmara dos Deputados, sub-
metendo à apreciação desta Casa o Projeto de Lei de 
Conversão nº 26, de 2011, que autoriza o Conselho 
Monetário Nacional, para fins da política monetária e 
cambial, a estabelecer condições específicas para a 
negociação de contratos de derivativos; altera os arts. 
2º e 3º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976; 
o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril de 
1980; os arts. 1º e 2º da Lei nº 8.894, de 21 de junho 
de 1994; e a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, e 
dá outras providências, proveniente da Medida Provi-
sória nº 539, de 2011.

É o seguinte o projeto:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 26, de 2011, que acaba de ser lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para a 
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 28 
de novembro de 2011.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O Senado Federal recebeu também o Ofício nº 
369, de 2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, submetendo à apreciação desta Casa o 

Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2011, que cons-
titui fonte de recursos adicional ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; altera 
o art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; 
e as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003; 11.529, 
de 22 de outubro de 2007; 5.966, de 11 de dezembro 
de 1973; e 9.933, de 10 de dezembro de 1999, dispõe 
sobre medidas de suspensão temporária de exigências 
de regularidade fiscal e dá outras providências, prove-
niente da Medida Provisória nº 541, de 2011.

É o seguinte o projeto:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 28, de 2011, que acaba de ser lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para a 
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 30 
de novembro de 2011.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Queria também dizer ao Senador Paulo Paim 
que a sua solicitação de transcrição nos Anais do Se-
nado será respeitada, de acordo com o que determina 
o Regimento Interno.

Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, pela 
Liderança do Partido dos Trabalhadores.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, antes de falar deste importante 
programa, o Pronatec, aproveitando a presença do meu 
companheiro Clésio e, ao mesmo tempo, com a figura 
ilustre do Senador Wellington Salgado, quero comu-
nicar que, em decorrência de solicitação da bancada 
mineira, a nossa reunião para discutir a instalação dos 
TRFs nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Amazonas 
e Paraná foi transferida para o dia 9, quarta-feira, de-
pois do feriado, na parte da tarde, às 14h30. Importante 
reunião para que as bancadas desses quatro Estados 
possam discutir como apresentar ao Orçamento e ao 
PPA, principalmente ao PPA, a importante criação 
desses tribunais, que muito servirão à sociedade bra-
sileira, principalmente no atendimento aos que mais 
precisam, levando e capilarizando a Justiça a todos os 
cantos deste nosso País.

Aproveito, Senador Clésio, para avisar aos repre-
sentantes de cada Estado que está sendo convocado 
– Bahia, Minas, Paraná e Amazonas – a transferência 
da nossa reunião, que foi solicitada pelo Deputado Re-
ginaldo Lopes, de Minas. Assim, teremos a participação 
dos Senadores desses quatro Estados, juntamente 
com as bancadas respectivas e com a presença de 
um representante do Poder Judiciário de cada Esta-
do, para que possamos discutir o projeto que está na 
Câmara e também como vamos aportar recursos e, 
ao mesmo tempo, programar a instalação e a criação 
desses tribunais, encaixando essa proposta no nosso 
Plano Plurianual de 2012 a 2015.

O Sr. Clésio Andrade (PR – MG) – Um aparte, 
Senador.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Um aparte ao Senador Clésio Andrade.

O Sr. Clésio Andrade (PR – MG) – Agradeço, 
em nome dos mineiros, por este trabalho que todos da 
base parlamentar de Minas vêm fazendo. Os projetos 

de criação desses quatro tribunais estavam parados, 
todos eles importantes, como o da Bahia, o Estado 
de V. Exª, mas, especificamente sobre Minas, é muito 
importante. O TRF1 hoje, que está instalado no Distri-
to Federal e foi o 1º Tribunal Regional Federal de Re-
cursos criado no País, tem em 14 Estados, dos quais 
um em Minas, mais 13. Minas têm 52% de todos os 
processos que saem do Estado e vêm para o Distrito 
Federal, para o TRF1. Por aí se vê a importância da 
criação do Tribunal Regional Federal em Minas Gerais 
– 52% em relação a todos os processos que vêm para 
o TRF-1; os outros 48% são dos outros 13 Estados. E, 
quando diz respeito a assuntos previdenciários, chega 
a 60%. Então, é de suma importância a criação desse 
tribunal em Minas, com sede em Minas, e, com esse 
apoio que V. Exª tem dado em relação ao PPA, vai 
propiciar condições de recursos para equipamentos, 
para tudo, dentro das condições de cada Estado. No 
caso de Minas Gerais, inclusive, já tem um prédio dis-
ponibilizado, e é um anseio, realmente, de todo meio 
jurídico de Minas Gerais. De forma que estaremos, no 
dia 9, muito entusiasmados e muito certos de que esse 
apoio e de que essa forma como V. Exª está tratando 
serão muito positivos para Minas Gerais.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senador Clésio. 

Então, fica aqui o aviso e, ao mesmo tempo, o 
chamamento, já que estamos fazendo diversas reuni-
ões para discutir o PPA. 

Estivemos em onze cidades. Há pouco, Senadora 
Ana Amélia, estava fazendo reunião com as Comis-
sões e, ao mesmo tempo, com os Ministérios. Estou 
fazendo isso por cada setor, para que a gente tenha 
oportunidade de trabalhar essa peça muito mais pró-
xima da realidade.

Portanto, fica aí esse aviso aos nossos compa-
nheiros da Câmara e do Senado, para essa reunião, 
envolvendo a possibilidade de criação dos quatro TRFs, 
para facilitarmos principalmente o atendimento à po-
pulação mais carente e nos lugares mais remotos.

Senadora Ana Amélia, quero aqui, na tarde de 
hoje, comemorar a sanção ou a instalação efetiva do 
programa que ficou mais conhecido em todo o País 
como Pronatec. Na realidade, um programa de in-
centivo ousado, um programa de estabelecimento de 
condições para o ensino tecnológico no Brasil, olhan-
do o mercado de trabalho, olhando o cidadão. Falo 
isso, Senadora Ana Amélia, como alguém que, desde 
a minha chegada a esta Casa, tenho me dedicado a 
essa área, até por ser oriundo de uma escola técnica. 
Tenho citado isso sempre como exemplo.

A escola técnica foi para mim um grande instru-
mento, uma lição de vida. Tive, na escola técnica, não 
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só a formação geral, mas a formação cidadã. Ingres-
sei na Escola Técnica Federal da Bahia ainda muito 
jovem. Durante meu tempo de estudo lá, nasceram 
dois dos meus filhos. Tenho três, mas dois dos meus 
filhos nasceram na época em que eu ainda era estu-
dante da Escola Técnica Federal na Bahia e onde tive 
bons momentos. 

Era uma escola única na Bahia, na época. Só e 
somente só aquela escola para atender o Estado inteiro. 
Portanto, as oportunidades para os estudantes de um 
Estado como a Bahia, de dimensões continentais, ou 
melhor, pelo menos do tamanho de diversos países, 
para ser mais correto do ponto de vista da extensão, 
é óbvio que eram – eu diria – excludentes. Quem po-
deria estudar na escola técnica? Os que moravam em 
Salvador ou filhos de famílias que tinham condições de 
manter seus filhos estudando na cidade de Salvador. 
Essa era uma realidade no País inteiro.

Experimentei também, nesta Casa, em 1997, o 
desafio de enfrentar, como um dos primeiros projetos 
dessa natureza que patrocinei quando aqui cheguei, 
o Decreto nº 2.208, do então Presidente da Repúbli-
ca Fernando Henrique Cardoso, que reestruturava 
o papel das escolas técnicas, transformando-as em 
somente escolas que trabalhariam com módulos, for-
mação modular. Na época, cheguei até a cunhar uma 
frase: não precisamos formar apertadores de botões. 
A escola técnica não faz isso. É óbvio que na escola 
técnica a carga do ensino profissional é muito gran-
de, mas é fundamental que formemos cidadãos e não 
apertadores de botões. 

Ganhamos aquela batalha e me lembro até de 
que, naquela época, eu corri o Brasil inteiro fazendo 
esse debate. E, agora, depois de oito anos do Gover-
no Lula, que investiu e apostou na ampliação dessas 
unidades de ensino, além da interiorização do ensi-
no superior, fez a interiorização do ensino técnico. O 
programa, hoje, conta com 208 unidades, não mais 
da velha escola técnica ou num tempo até anterior ao 
meu, em que era conhecida como escola do mingau, 
a escola do ofício.

Hoje, a escola técnica, depois de ter sido batiza-
da como Cefet, agora chama-se Instituto Federal de 
Ensino Tecnológico. Portanto, numa nova concepção, 
ampliando a sua capacidade. Dessas 208 em constru-
ção, 35 serão entregues este ano. A Bahia, este ano, 
ganhou mais nove unidades dos Ifets, que vamos es-
palhar por diversos outros cantos da Bahia. 

Após, portanto, a conclusão dessas nove unida-
des, a Bahia deve fechar esse período com algo em 
torno de 26 unidades do Instituto Federal de Ensino 
Tecnológico. Saímos de um Cefet, ali no Barbalho, de 
uma escola técnica... 

Além da minha presença, Senadora Ana Amélia, 
além de mim, um dos meus filhos também passou pelo 
Cefet. O que hoje é engenheiro químico fez química 
na escola técnica, quando estudante do segundo grau. 

E me recordo de que uma das proezas da escola 
técnica... Naquela época, eu discutia muito com o Paulo 
Renato, que era Ministro da Educação, que reclamava 
e dizia assim: “Mas, Pinheiro, a escola técnica forma o 
estudante para passar no vestibular. Ela tem que for-
mar para o mercado de trabalho”. Legal que ela for-
me também para passar no vestibular, tanto que essa 
experiência eu vivi a partir da própria relação dentro 
de casa. Esse meu filho, por exemplo, ao sair do cur-
so técnico, sem nenhum tipo de curso pré-vestibular, 
fez o vestibular da Universidade Federal da Bahia, na 
Escola Politécnica, no curso de Engenharia Química, 
e logrou êxito por conta da formação e do ensino de 
qualidade do até então conhecido como Cefet Bahia.

São esses os passos que, de forma muito clara, 
a Presidenta Dilma afirmava ontem, dizendo o que 
significam de contribuição para a sociedade. 

Nós estamos discutindo, neste momento, Sena-
dora Ana Amélia, o desenvolvimento local, a chegada 
de unidades de produção em diversos cantos do País, 
e não só nas capitais, que é a forma eficaz de fixarmos 
o homem no campo – não com prego no pé, mas com 
políticas públicas. Então, é importante que nós também 
levemos a formação profissional. 

Na Bahia, por exemplo, nós estamos com uma 
grande investida para a instalação da indústria naval, 
dos estaleiros, na região da baía de Todos-os-Santos, 
mais precisamente a baía de Todos-os-Santos se com-
pleta com Paraguaçu. Ali, na região de São Roque do 
Paraguaçu, no Município de Maragogipe, há produção 
de grandes plataformas para a indústria do petróleo.

E que mão de obra vai trabalhar nessa área? Há 
uma explosão. Dados hoje apontam redução do índi-
ce de desemprego em nosso País. Portanto, estamos 
numa escalada de oferta de postos de trabalho, mas é 
preciso formar para esse mercado de trabalho. E aí é 
fundamental essa política, é fundamental o Pronatec.

Este ano ainda, Senadora Ana Amélia, numa par-
ceria com o sistema S, vamos ter a oferta, pelo Pro-
natec, de 630 mil jovens ou estudantes profissionais, 
que vão se formar. Portanto, são 630 mil vagas para 
esses brasileiros que vão concluir o seu curso ainda 
em 2011. E essa escalada nos levará a fazer investi-
mentos da ordem de R$24 bilhões no Pronatec até o 
ano de 2014, gerando no País oito milhões de vagas 
no ensino técnico e no ensino profissionalizante.

É uma marca ousada, mas a marca ousada de 
um País que precisa formar a sua gente. E insisto nis-
so, Senadora Ana Amélia, porque vivi recentemente 
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a experiência na Bahia quando da instalação do setor 
automotivo e, nós assistíamos à chegada, cada vez 
mais crescente, de mão de obra de fora para trabalhar 
no Estado, sem nenhum tipo de acusação à empresa, 
mas faziam isso porque não encontravam mão de obra 
no mercado local para atender à crescente demanda. 

Hoje temos isso em outra escala. Tecnologia da 
Informação, por exemplo, é uma das áreas que mais 
avançam no País. Dentre as que têm avançado, eu di-
ria que tecnologia da informação é a que mais avança. 
No entanto, ainda temos poucos profissionais nessa 
área. Falar disso hoje é fácil. 

Na década de 80, por exemplo, ingressei no sis-
tema Telebrás, mais precisamente na Telebahia no 
ano de 1979 – eu era um jovem de 19 anos de idade. 

Naquela época, a gente sequer tocava nessa 
área de tecnologia da informação. Mesmo com toda a 
ousadia da minha gloriosa Telebahia, e, tenho muito 
orgulho de ter trabalhado naquela empresa, que foi re-
ferência nacional no crescimento do nível de serviço, 
mas a gente tinha ainda coisas tímidas. A formação 
não era nessa área. 

Hoje essa área expandiu enormemente e temos 
mais de 200 milhões de celulares. Hoje se fala em tablet. 
Hoje a comunicação se estabelece com a eliminação 
da distância. Não há necessidade de deslocamentos 
para a resolução de problemas. As telerreuniões ou as 
ações de telecomandos para disparar, mover, conduzir 
determinadas atividades, todas elas estão inseridas na 
nossa vida, no nosso cotidiano. 

A Internet é uma ferramenta quase que insepa-
rável de algumas atividades. É uma coisa indispensá-
vel em determinadas esferas, basta a gente ver o que 
acontece com este plenário. Se olharmos aqui, na ban-
cada, há a disponibilidade de ferramenta dessa nature-
za para cada assento das Srªs e dos Srs. Senadores. 
Portanto, é necessário que cada vez mais tenhamos 
gente para trabalhar nessa área.

E aí, Senador Acir, chama-me a atenção uma 
outra coisa importante. 

Em meados da década de 80, fui um dos signa-
tários de um documento produzido, naquela época, 
pela nossa assessoria, patrocinada pelo Dieese, que 
assessorava as nossas entidades sindicais. O Marcio 
Pochmann, que hoje é do Ipea, tive a oportunidade 
de trabalhar com ele e de tê-lo como um dos nossos 
assessores. Um dos primeiros contratos de trabalho 
que patrocinamos nessa área foi o do hoje dirigente 
do nosso Ipea.

Um dos trabalhos que produzimos foi em relação 
a essa disparidade entre o que era o avanço tecnoló-
gico e a geração de oportunidades. Debatíamos, na-
quela época, a questão da automação, e usávamos o 

seguinte lema: automação gera desemprego, desem-
prego gera automação. E olha que coisa interessante 
no tempo de hoje – estou falando da área de TI: nós 
não temos profissionais no mercado. Cada vez que 
se adotam novas ferramentas, avançadas do ponto 
de vista tecnológico, é preciso mais pessoas. Então, 
inverteu-se essa lógica. Vamos ampliando e, por outro 
lado, qualificando e aumentando as exigências para 
atuação nesse novo mercado de trabalho.

Se não quisermos uma ação excludente, o cor-
reto é a oferta da formação, a entrega da formação 
profissional, a qualificação, porque, senão, vamos ficar 
a vida inteira... O brasileiro não está preparado. Ora, 
ninguém escolheu não estar preparado. Quando alguém 
nasce, alguém vai lá e diz: olha, eu estou escolhendo 
para não estudar, eu estou escolhendo para não me 
formar. Essas foram as condições impostas ao longo 
de toda uma trajetória. E eu dei um exemplo aqui. Até 
quase o final da década de 70, num Estado como a 
Bahia, só tinha uma escola técnica federal na cidade 
de Salvador. Agora estamos falando aqui, no ano de 
2011, em 208 unidades do Instituto Federal de Ensino 
Tecnológico, que estão sendo construído neste Bra-
sil – 208. Portanto, ampliando enormemente a nossa 
capacidade de abrir essa perspectiva de formação, 
incentivando a chegada de mais e mais pessoas. 

No dia de ontem, Senador Acir, o Estado da Bahia, 
por meio do Programa Todos pela Alfabetização (Topa), 
foi premiado, agraciado com o Prêmio Darcy Ribeiro, 
pelo importante trabalho. 

E a Bahia trouxe um filmezinho que traz uma se-
nhora de 102 anos, dona Enedina, que não sabia ler e 
escrever. Ela dá um depoimento fantástico, quando diz: 
“Agora posso olhar o ônibus, olho a placa para onde 
ele vai e não pego mais o ônibus errado”. É uma coisa 
bonita a sensibilidade. 

Recordo-me, Senadora Ana Amélia, de um tra-
balho feito por Esther Pillar Grossi, do Rio Grande 
do Sul, quando fez um processo de alfabetização de 
mulheres. No dia da entrega dos certificados, aquelas 
mulheres do Rio Grande do Sul pediram uma foguei-
ra, e Esther disse: “Mas por que uma fogueira? Nós 
vamos fazer uma festa? Vocês querem uma fogueira, 
mas não está no meio do ano, não está na época de 
festa de São João!” E o povo ficou sem entender por 
que a fogueira naquele pedido, naquele momento e 
naquela festa. As mulheres colocaram a fogueira ali, 
dirigiram-se à fogueira, e todas elas levaram a sua an-
tiga carteira de identidade para jogarem na fogueira. 
Sabe por quê? Porque, na carteira de identidade, não 
havia assinatura, havia a impressão digital. Aquilo é 
uma expressão das mais bonitas de cidadania. Elas 
diziam: “Agora, nós somos verdadeiramente cidadãs”. 
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Portanto, a oportunidade não pode olhar para a 
idade, não pode olhar para a localidade, não pode olhar 
para a renda, tampouco se mirar nas dificuldades para 
justificar a não aplicação.

Esse é um programa importantíssimo, não só para 
encontrar a economia, mas para ir ao encontro de uma 
ação social correta, para oportunizar, para entregar 
à nossa gente na fase mais bonita, na juventude. Na 
juventude se começa a deparar-se com a questão da 
definição da sua vida: “O que vou fazer? Qual vai ser 
o meu caminho? O que vou trilhar?” Quantos jovens 
nesse período às vezes vivem momentos que são de 
altos e baixos, a euforia de descobrir qual é a sua ver-
dadeira vocação. Costumo chamar de encontro do meu 
eu com a minha vocação. E, nessa época, às vezes há 
momentos bonitos de euforia, mas, ao mesmo tempo, 
de baixa autoestima, porque ficam a dúvida.

Então, um curso técnico, uma escola bem prepa-
rada serve também como orientadora, para que essa 
gente escolha o seu caminho, não só olhando para o 
mercado, mas olhando inclusive para dentro, para a 
sua verdadeira vocação. Nada adianta ir para o mer-
cado de trabalho, escolher uma vocação só por conta 
dos valores pagos por esse mercado de trabalho, pois 
depois teremos um profissional que não tem habilida-
de, ou ele começa a viver incompatibilidades com a 
sua formação profissional e, portanto, o desgosto com 
a realização do seu trabalho.

Assim, a escola é um elemento decisivo para 
essa orientação e ajuda.

Por isso que tenho insistido, Senador Acir, não 
é para formar apertador de botão, é para formar cida-
dão, é para permitir essa formação ampla. Esse é o 
desejo do Pronatec.

Por isso que falo com muita alegria desse progra-
ma, porque passei muito tempo da minha vida aqui, no 
Congresso Nacional, debatendo essa questão. Discu-
timos, a vida inteira, inclusive a criação do Fundo de 
Ensino Profissionalizante – apresentado nesta Casa 
pelo meu companheiro Paulo Paim –, a importância 
de, cada vez mais, nós sustentarmos esse programa, 
e, principalmente neste novo quadrante da história, 
nós vincularmos essa formação ao desenvolvimento 
científico e tecnológico.

Fico feliz quando vejo os brasileiros recentemen-
te, ficarem em primeiro lugar numa olimpíada no ex-
terior. Os meninos, que estiveram conosco na Comis-
são Ciência e Tecnologia, ganharam, recentemente, 
a olimpíada mundial na Inglaterra, na área do desen-
volvimento científico e tecnológico. Jovens que diziam 
assim: “Nós aprendemos, nós saímos de uma escola 
pública”. Olimpíada de matemática, o grande desafio!

E nós vamos vendo a juventude demonstrando 
aptidão, e, quando alguém fala em Steve Jobs, é le-
gal, mas quantos Steve Jobs nós temos espalhados 
por este nosso Brasil? Sabe qual é a diferença? É que 
aquele Steve tinha uma maçã que lhe entregaram para 
ele dar a mordida: a oportunidade. Os nossos jovens 
não tiveram, de forma nenhuma, condição de criar ne-
nhuma empresa, ou não tiveram a oportunidade de ex-
perimentar uma Apple ou uma maçã que lhe pudesse 
abrir os caminhos para que, a partir da sua criativida-
de, eles pudessem adentrar o mercado de trabalho e 
continuar contribuindo com o desenvolvimento social 
da nossa Nação.

Por isso, o Pronatec é muito bem-vindo, o Prona-
tec é um grande programa e, com certeza, servirá para 
nós formarmos cidadãos neste nosso grande Brasil.

Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Walter Pinheiro, que é egresso 
de uma escola técnica, falou também com o coração. 

E a fogueira acendida para queimar uma carteira 
de identidade cuja assinatura era uma impressão digital 
tinha outro símbolo também, Senador, na minha visão: 
a luz emanada daquela fogueira serviu também para 
iluminar o caminho das pessoas, que ali, a partir de 
saber a leitura, compreendiam melhor o mundo. Então, 
a educação é a base de tudo. E a tecnológica, melhor, 
porque V. Exª, na Bahia, com o polo petroquímico, e 
nós, do Rio do Grande do Sul, com a plataforma da 
área da indústria naval agora – criação da Presidenta 
Dilma – também precisamos importar os especialis-
tas na área da funilaria, fundição ou soldagem da sua 
Bahia, porque lá já estão mais preparados. E o Rio 
Grande precisa também desses investimentos. Muito 
obrigada, Senador Walter Pinheiro. Cumprimentos.

O orador inscrito, por permuta com o Senador 
Reditario Cassol, também de Rondônia, é o Senador 
Acir Gurgacz, Líder do PDT.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, 
os que nos assistem pela TV Senado, que nos ouvem 
pela Rádio Senado, o que trago nesta tarde, Senado-
ra Ana Amélia, é sobre a importância das obras de 
infraestrutura do nosso País. As estradas são muito 
importantes, as pontes são importantíssimas, metrôs 
para as nossas cidades também, o asfaltamento das 
nossas ruas, mas, a nosso ver, a constituição da in-
fraestrutura do Brasil não pode ser associada apenas 
a esses elementos físicos.

Educação, saúde, segurança e emprego com-
põem obrigatoriamente a fundação dessa nossa grande 
obra, e o resultado é a construção de uma infraestru-
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tura que não se mede apenas em trilhos, rodovias, em 
tubulações e em tijolos. Esta é uma infraestrutura que 
se mede em valores humanos.

Sem sombra de dúvidas, são esses os ideais 
que perseguimos na vida pública. Dentro de qualquer 
discussão política, o ser humano deve estar sempre 
em primeiro lugar, simplesmente porque na política e 
na gestão pública tudo é feito para as pessoas e parte 
diretamente das pessoas.

É assim na implementação de programas como 
o PAC, o Brasil Sem Miséria, o Brasil Maior, ou nas 
discussões do Código Florestal, que trata essencial-
mente de um conjunto de normas para regular o uso 
das florestas e o uso do solo.

Creio que seja impossível pensar em qualida-
de de vida sem pensar em cidades, na forma como 
vivemos hoje em sociedade. Por isso, precisamos de 
ações na área de transporte, de educação, de saúde, 
de saneamento, de segurança e de emprego, todas 
voltadas diretamente para o aumento do nosso índice 
de desenvolvimento humano. Isso porque as pessoas 
é que representam a verdadeira argamassa de nossa 
infraestrutura.

O nosso Brasil passa por um momento único na 
história e somos parte integrante deste contexto, onde 
as oportunidades no cenário mundial se abrem para 
nós, e precisamos aproveitá-las. Por isso, é fundamen-
tal que sejamos capazes de desenvolver uma infraes-
trutura básica capaz de fomentar nosso crescimento. 
E quando falamos disso, não podemos esquecer da 
infraestrutura humana, o investimento no ser humano.

Neste sentido, chamo a atenção dos Srs. Sena-
dores e das Srªs Senadoras e das pessoas que nos 
assistem pela TV Senado para a importância de termos 
uma educação voltada para o futuro que queremos 
para a Nação brasileira.

Hoje temos desafios pontuais para os próximos 
cinco anos, como, por exemplo, a preparação do País 
para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas 
de 2016. O conjunto de obras para esses eventos é de 
fundamental importância para o Brasil, apesar de que 
eu entendo a importância de nós prepararmos o Brasil 
para os brasileiros, os brasileiros que vivem aqui no 
dia a dia. A Copa é importante, a Olimpíada também é 
importante, mas nós precisamos melhorar o Brasil para 
os brasileiros no dia a dia. Quando chegarmos à Copa, 
quando chegarmos às Olimpíadas com a infraestrutu-
ra feita para os brasileiros, automaticamente, aqueles 
que vierem participar da Copa, vierem participar das 
Olimpíadas, vierem assistir estarão satisfeitos, assim 
como os brasileiros também estarão. Essa, para mim, 
é a situação mais importante. Não há país no mundo 
que não tenha avançado em termos estruturais com 

eventos internacionais dessa magnitude, criando tec-
nologias e gerando riquezas. Mas, reafirmo aqui, não 
podemos deixar de lado os investimentos em ser hu-
mano e as mudanças de paradigmas que experiências 
como essas devem fomentar na população brasileira.

Precisamos pensar para além da Copa do Mundo 
e das Olimpíadas e investir naquilo que irá assegurar 
o nosso futuro como Nação soberana e desenvolvida. 

Precisamos superar o atraso científico e produti-
vo causado por uma educação de baixa qualidade; os 
problemas de saúde provocados pelo baixo índice de 
saneamento básico; as perdas com a violência urbana 
e o desperdício de material humano desqualificado ou 
sem posição no mercado de trabalho em plena faixa 
de idade produtiva.

Esses problemas precisam ser enfrentados a todo 
custo, em nome de um Brasil pronto para os desafios 
do presente e do futuro.

A educação, desde nível básico, passando pelo 
ensino técnico e científico, é, com certeza, o caminho 
para a superação desses desafios. Mas precisamos, 
sobretudo, de mais investimentos numa educação vol-
tada para o modelo de desenvolvimento que adotamos, 
para os projetos estruturantes de nossa sociedade.

Hoje, o Brasil se afirma como potência agrícola, 
mas também precisa se afirmar como potência indus-
trial e potência tecnológica.

E, para isso, precisamos investir em educação 
de forma dirigida, precisamos investir em educação 
voltada para a indústria de alta tecnologia.

Quem investiu dessa forma está bem, ocupando 
postos de liderança no mundo, como o Japão, a Coreia 
do Sul e a China, que investiram pesado em tecnologia.

Esta semana, acompanhei os professores e os 
representantes do Conselho Nacional de Educação, 
criticando o projeto de lei do Governo que cria o Plano 
Nacional de Educação (PNE), com metas para 2011 
a 2020. O PNE apresenta 10 diretrizes objetivas e 20 
metas, seguidas das estratégias específicas de con-
cretização.

O texto prevê formas de a sociedade monitorar 
e cobrar cada uma das conquistas previstas. Tanto as 
metas quanto as estratégias premiam iniciativas para 
todos os níveis, modalidades e etapas educacionais.

Mas os professores que realizaram manifestação 
ontem aqui na Praça dos Três Poderes não estavam 
criticando as diretrizes e as metas desse plano, mas, 
sim, o valor destinado para a educação.

Eles consideram insuficiente o aumento do gasto 
público dos atuais 5% para 7% do PIB para o setor, 
como prevê a proposta em análise no Congresso. E 
lançaram a campanha para que 10% do PIB sejam 
investidos anualmente na educação dos brasileiros.
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Eu também considero que esse valor será insu-
ficiente para a implementação do Plano Nacional de 
Educação para a próxima década, nos termos propostos 
pelo Governo, mas o principal problema que impacta 
sobre a qualidade da educação brasileira atualmente 
não é falta de recursos, mas a falta de gestão.

É só observarmos que o Brasil possui uma rela-
ção professor/funcionário, na área de educação muito 
acima do que nos países desenvolvidos. São mais de 5 
milhões de funcionários na área da educação no Brasil, 
sendo que 3 milhões estão longe das salas de aula.

Usando esses dados, o articulista Gustavo Ios-
chpe, da Veja, alerta, na edição de 12 de outubro do 
semanário, para o rombo de R$46 bilhões gerados 
por esse cabide de empregos na educação. Em suas 
contas, se no Brasil a relação professor/funcionário 
fosse a mesma que nos países desenvolvidos, have-
ria 706 mil funcionários fora da sala de aula, e não os 
3 milhões que existem hoje.

Considerando esses dados, somos forçados a 
pensar em uma reforma estrutural na educação bra-
sileira. Nesse sentido, o Plano Nacional da Educação 
2011/2020 pode ser uma grande ferramenta de trans-
formação social. As propostas de controle social, de 
monitoramento das metas e de premiação às iniciativas 
bem-sucedidas para todos os níveis, modalidades e 
etapas educacionais realmente são um grande avanço.

Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a nossa 
Presidenta Dilma pelo trabalho que vem fazendo, pelo 
fortalecimento do ensino no nosso País. Aumentar de 
5% para 7% do PIB brasileiro já é um aumento gran-
de, já é um aumento considerável. Eu tenho certeza 
de que nós aqui, no Congresso, vamos debater e dis-
cutir com muita profundidade esse tema e, junto com 
o Executivo, vamos fazer um trabalho para melhorar 
o ensino público brasileiro, para fazer com que nós 
possamos investir no ser humano, investir no Brasil, 
não no Brasil do futuro, mas no Brasil de agora. São 
essas crianças que precisam desse investimento, em 
que pese à importância da Copa, à importância das 
Olimpíadas para o nosso País. Nós precisamos traba-
lhar, nós precisamos fazer um Brasil melhor para os 
brasileiros. A partir daí, com toda a certeza, com toda 
a segurança, nós teremos um Brasil melhor também 
para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas de 2016.

Muito obrigado, Srª Presidenta. Era isso que eu 
tinha para tratar nesta tarde de hoje.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Acir Gurgacz, V. Exª voltou a um tema 
recorrente, o da questão logística, num ponto funda-
mental, sobre o qual há pouco falou o Senador Wal-
ter Pinheiro, que é a educação, e falou também das 
distorções que temos. Precisamos cuidar para que a 

qualidade do gasto público em educação seja melhor. 
Obrigada, Senador.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Mui-
to obrigado, Senadora.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O orador inscrito é o Senador José Aníbal, 
do PT do Acre. (Pausa.) Desculpe-me, é o Senador 
Anibal Diniz, do PT do Acre. O José Anibal fica na 
minha cabeça. 

Eu queria lhe pedir desculpas, Senador Anibal Di-
niz. O senhor já veio sorrindo porque não e a primeira 
vez que eu, nesta Presidência, cometo esse ato falho 
com V. Exª. Peço desculpas novamente.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Des-
culpas aceitas, eminente Senadora Ana Amélia, que 
partilha comigo da experiência na Comissão de Rela-
ções Exteriores e também aqui no Plenário do nosso 
Senado Federal. 

Srª Presidenta, Srs. Senadores, telespectadores 
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, ouvindo 
as falas do Senador Walter Pinheiro e, depois, do Se-
nador Acir Gurgacz, coincidentemente dois Relatores 
do nosso Plano Plurianual, são momentos que enchem 
a gente de otimismo e de alegria, porque, verdadei-
ramente, este momento que o Brasil está vivendo é 
muito especial. Eu agora venho à tribuna exatamente 
para reproduzir outro demonstrativo deste momento 
especial que o Brasil está vivendo. 

Eu saio de uma audiência, na qual acompanhei 
o Governador Tião Viana, exatamente para participar 
da assinatura da abertura de crédito para o Governo 
do Estado contrair mais R$700 milhões de emprésti-
mo junto ao BNDES para que possa dar continuidade 
às ações de infraestrutura, aos investimentos na pro-
dução, na pequena produção, na produção familiar, 
agrícola e também na pequena empresa urbana. Mas 
o mais interessante é que eu saí para a audiência 
imaginando que fosse um ato com o Governador Tião 
Viana, mas eis que encontro no Palácio do Planalto 
dez Governadores. 

A Presidenta Dilma, com toda a sua delicadeza e 
com toda a sua discrição, num ato da máxima impor-
tância para dez Estados brasileiros, incluídos Bahia, 
Sergipe, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso, Rondônia, 
Amazonas, Acre, anunciou R$15 bilhões somados de 
autorização de empréstimos. A Presidenta Dilma, com 
toda a atenção, fez o anúncio e passou a palavra para 
o Ministro Guido Mantega, que estava ali um pouco 
isolado, porque só havia mulheres à mesa – a Minis-
tra Ideli Salvatti, a Ministra Gleisi Hoffmann, a Ministra 
Miriam Belchior. E o Ministro Mantega teve que pagar 
todos os micos, mas fez uma exposição sobre o esfor-
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ço que o Governo Federal vem fazendo no sentido de 
garantir que o Brasil não pare com seus investimentos, 
mesmo neste momento de crise internacional, quando 
se cogita a recessão, quando se cogita o descontrole 
da inflação, pois o Brasil continua apostando na política 
do investimento, da geração de emprego, na melhoria 
da infraestrutura, no investimento nos programas, vi-
sando à mobilidade urbana. E, dessa maneira, eu falo 
aqui da minha satisfação.

Então, a Presidenta Dilma anunciou, hoje, para es-
ses Governadores mais R$15 bilhões em empréstimos 
do BNDES para dez Estados brasileiros, o que certa-
mente fará com os outros, porque esses dez foram os 
que se anteciparam, apresentaram as suas certidões, 
mostraram aptidão para contrair esse empréstimo e, 
por isso, foram os dez primeiros. Mas, certamente, os 
outros Estados também irão usufruir desse benefício.

Veio aqui o Senador Walter Pinheiro para falar 
do Pronatec, da sua assinatura, que é algo muito bom 
para a juventude, muito bom para a formação profis-
sional, para dar conta desses desafios que o Brasil da 
atualidade está apresentando. Veio também o Senador 
Acir Gurgacz para falar desse momento importante da 
educação profissional do Brasil.

E eis que eu venho para anunciar esse ato com a 
Presidenta Dilma, que é um ato da máxima importância 
para todos os Estados e, particularmente, para o Estado 
do Acre. Nessa ocasião, o Governador Tião Viana fez 
um relato muito interessante para a Presidenta Dilma. 
Ele disse que nós somos o segundo Estado mais pobre 
em PIB no Brasil, mas, nos últimos doze anos, a gente 
teve muito que comemorar, porque, com o Presidente 
Lula, a gente avançou muito e, agora, neste primeiro 
ano da Presidenta Dilma, a gente continua avançando.

Amanhã mesmo estarei com o Governador Tião 
Viana fazendo uma viagem de Rio Branco a Cruzeiro 
do Sul pela BR-364, que o Governador Tião Viana está 
trabalhando a todo ritmo, no ritmo mais acelerado pos-
sível para concluir até meados de 2012. A intenção do 
Governador é fazer um esforço para que, este ano, a 
BR-364 ofereça trafegabilidade integralmente, porque, 
nos anteriores, em todo inverno ela é interrompida, 
porque o inverno amazônico é intenso e toda estrada 
que não está pavimentada acaba não dando trafega-
bilidade. O desafio deste ano, que seria o penúltimo 
da não finalização da pavimentação da BR-364: o Go-
vernador Tião Viana quer assegurar pelo menos que a 
gente tenha trafegabilidade pela estrada nos trechos 
em que estão faltando menos de 5% a 7% de sua ex-
tensão, que haja garantia de trafegabilidade também 
no inverno. Nós faremos essa viagem amanhã de Rio 
Branco a Cruzeiro do Sul e depois cumpriremos uma 
agenda especial em Cruzeiro do Sul.

Srª Presidente, o que me traz hoje aqui à tribuna 
é comemorar também a nossa produção aqui no Se-
nado esta semana. A gente teve dois projetos aprova-
dos aqui da máxima importância para o Brasil: a Lei 
de Livre Acesso à Informação, que foi relatada aqui no 
Senado pelo Senador Walter Pinheiro, teve um voto 
em separado do Senador Collor, mas houve a vota-
ção e aprovamos na última terça-feira, que é o PL 41. 
Dessa forma, a gente escreve um novo momento das 
relações institucionais e da liberdade de informação 
no nosso País.

O outro projeto que nós aprovamos foi o relatado 
aqui pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira, o PL 88, da 
Câmara, que ganhou o número de 7.376. Esse projeto 
prevê a criação da nossa Comissão da Verdade, de 
tal maneira que a gente junta, nesta semana, acho, 
um marco importante de todos os que lutaram pelas 
liberdades democráticas no Brasil. 

Então, ontem tivemos, aliás, esta semana, uma 
semana especial de comemoração, porque a gente 
teve, ao mesmo tempo, aprovada a Lei de Livre Acesso 
à Informação e, ontem, a lei da Comissão da Verdade, 
de tal maneira que a gente vai juntar as duas coisas: 
verdade com transparência total das informações, fa-
zendo com que o Brasil seja um País muito mais de-
mocrático, com muito mais informação acessível aos 
cidadãos, de modo que os atos administrativos possam, 
de agora em diante, ser muito mais conhecidos das 
pessoas, para que as pessoas tenham maior interação 
com o Poder Público nas suas tomadas de decisão.

Portanto, temos muito a comemorar em relação 
a essas duas matérias aprovadas aqui no Senado. E 
acredito que todos que compõem esta legislatura de-
vem ter isso no seu currículo: ter participado desse 
momento histórico da República Federativa do Brasil, 
que é um passo a mais na consolidação da nossa de-
mocracia, que é construída a muitas mãos.

E ontem foi muito bem lembrada na relatoria do 
Senador Aloysio Nunes Ferreira com apartes de todos 
os Senadores. Ninguém podia deixar de se manifestar 
naquele momento.

E foi muito interessante mostrar que foi uma lei 
apresentada pelo Presidente Lula, do PT, relatada 
pelo Senador Aloysio Nunes, do PSDB, no Governo da 
Presidenta Dilma e vai ser sancionada pela Presidenta 
Dilma, do PT, numa prova de que nós não aprovamos 
uma lei para um ou para outro partido, mas para a Na-
ção brasileira, para todo o povo. E por isso ela ganhou 
essa amplitude toda e teve a unanimidade dos Sena-
dores presentes, de tal maneira que ninguém podia 
deixar de compartilhar esse momento, de dizer que 
nós somos orgulhosos de pertencer a esta legislatu-
ra e de poder participar desse momento histórico, ter 
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podido receber aquela verdadeira aula que foi o rela-
tório do Senador Aloysio Nunes Ferreira e, ao mesmo 
tempo, compartilhar com tantos apartes qualificados 
reforçando o conteúdo muito interessante que traz um 
quê de emoção para as pessoas que viveram essas 
situações difíceis pelas quais o Brasil passou no seu 
período de chumbo, no período em que as liberdades 
estavam tolhidas.

O Senador Aloysio Nunes, que foi uma vítima des-
se regime, que teve que ir ao exílio, ficar anos fora do 
Brasil, enfrentou prisão, enfrentou processos e leis de 
exceção, foi o nosso relator, escolhido acertadamente

Tanto pelo Presidente do Senado, Senador Jose 
Sarney quanto o Presidente da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania e também na Comissão 
de Relações Exteriores, Senador Fernando Collor de 
Mello, de tal maneira que foi um prêmio justo para uma 
pessoa que faz justiça a esse momento especial que 
o Brasil está vivendo. Então, nada mais acertado nes-
te momento do que ter conferido ao Senador Aloysio 
Nunes Ferreira a oportunidade de relatar essa maté-
ria, alusiva à criação da nossa Comissão da Verdade.

Eu estou aqui justamente para comemorar, para 
louvar o fato de que nós vivemos uma semana ex-
tremamente produtiva e conseguimos legar para as 
nossas próximas gerações uma legislação que vai 
permitir, primeiro, passar o Brasil a limpo, porque é 
muito importante que aquelas famílias todas que tive-
ram suas vítimas, que foram desagregadas por força 
de uma ditadura inconstitucional que se estabeleceu 
e que depois criou suas próprias regras, os seus pró-
prios modus operandis. 

Hoje a gente tem uma Comissão da Verdade que 
vai poder fazer um estudo aprofundado das situações 
e tentar dar algumas respostas. Certamente não serão 
dadas todas, porque foram muitos casos acumulados 
ao longo desse período de ditadura. Mas a intenção 
da Comissão da Verdade é tentar trazer à luz tudo o 
que aconteceu de 1946 até 1988. Então, ela vai ter um 
tempo para trabalhar em cima disso, vai ser composta 
por sete pessoas, pessoas que não estarão ligadas a 
partidos políticos, que não ocuparão cargos comissio-
nados. Serão pessoas da sociedade e, certamente, 
pessoas que têm identidade com a história, que têm 
conhecimento histórico, que vão ser, certamente, de-
vidamente sabatinadas para essa escolha, são pes-
soas que vão também apresentar uma qualificação 
adequada para compor essa comissão.

E a gente está confiante de que ao término dos 
primeiros dois anos de trabalho a gente vai ter algum 
resultado para avaliar e daí, certamente, da mesma 
forma que foi criada a comissão, haverá possíveis 
avaliações no sentido de se discutir se o trabalho vai 

continuar por mais tempo ou se dois anos serão sufi-
cientes para tirar todas as dúvidas ou pelo menos as 
dúvidas mais cruciais, aquelas que mais machucam em 
relação a pessoas que foram torturadas, pessoas que 
desapareceram e que as famílias até hoje gostariam 
de uma resposta do nosso País. E têm direito, tanto 
de exigir resposta, quanto de exigir reparação quando 
forem comprovados exatamente quais foram os moti-
vos desses desaparecimentos, dessas situações que 
deixaram tantas famílias infelizes e tristes, ao longo 
desse período de ditadura.

Então, estamos diante de duas matérias da má-
xima importância para o povo brasileiro e que foram 
aprovadas nesta semana: a Lei de Livre Acesso à In-
formação e a lei que criou, ontem aqui no Senado, a 
nossa Comissão da Verdade. E assim a gente vai estar 
passo a passo construindo o Brasil, senão o Brasil dos 
nossos sonhos, pelo menos um Brasil cada vez melhor, 
cada vez mais transparente, cada vez mais democrático, 
com maior liberdade de expressão tanto para agentes 
políticos, quanto para as pessoas comuns que possam 
expressar os seus sentimentos legitimamente, saben-
do que tem essa liberdade assegurada e vão poder 
também tomar pé, tomar pé das informações e buscar 
informações, apresentar a sua identidade e requerer 
qualquer informação de qualquer processo em qual-
quer momento, porque a lei assim passa a assegurar.

Então, era isso que eu queria manifestar nesta 
tarde, Srª Presidenta e dizer que todos os Senadores 
desta Casa estão de parabéns pelas matérias apro-
vadas esta semana. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Aníbal Diniz, eu também quando fiz meu 
pronunciamento, no inicio desta tarde, registrei o que 
aconteceu na terça-feira à noite, quando foi aprovada 
a Lei de Livre Acesso à Informação Pública e também 
ontem, por unanimidade, na quarta-feira, por unanimi-
dade, como reconheceu V. Exª, na relatoria brilhante 
do Senador Aloysio Nunes Ferreira, a aprovação da 
Comissão da Verdade. Então o Senado correspondeu. 

Na semana anterior, votamos aqui a lei dos royal-
ties do pré-sal que também mobilizou o interesse na-
cional por envolver interesse da Federação; no caso, 
Estados e Municípios. 

Agora temos mais dois desafios grandes: a Emen-
da 29 – que trata de recurso para a saúde – e também 
a questão relacionada ao Código Florestal, temas da 
maior relevância para o País.

Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – E a re-

-divisão do Fundo de Participação dos Estados, que 
também é uma matéria ...
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Tema fundamental da área da Federação.

Então, realmente, nós estamos dessa forma cum-
prindo com as expectativas que a sociedade brasileira 
tem a nosso respeito, dando as respostas de que a so-
ciedade precisa. Mas o momento ontem foi realmente 
muito importante para a vida do País. 

Obrigada, Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obriga-

do Senadora Ana Amélia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Convido, para fazer uso da palavra, pela lide-
rança do PCdoB, o Senador Inácio Arruda, do PCdoB 
do Ceará.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, de fato, o dia de ontem foi 
muito especial. Primeiro, uma batalha política, legal, 
permitiu que o Congresso Nacional aprovasse, ao fi-
nal, a Comissão da Verdade, e é exatamente nessa 
questão que a nossa opinião, a opinião do PCdoB, é 
de que a verdade irá prevalecer, frente aos episódios 
que vivenciamos nos últimos dias. 

Um caluniador fez um ataque e com esse ataque 
orquestrou parte da mídia conservadora brasileira, não 
é toda a mídia, é uma parte e, do ponto de vista de pro-
priedade, pequena, porque são poucas famílias, mas 
que se arvoram a ter a verdade, quase que exclusiva. 

Shakespeare, em Medida por Medida, trata do 
assunto, dizendo o seguinte: o mais poderoso dos 
homens, o soberano mais forte, mais vigoroso, capaz 
de enfrentar a todos, enfrentar os exércitos, vencer 
as batalhas ou mesmo perdê-las, este soberano mais 
forte do mundo pode escapar a tudo. Mas do que ele 
não pode escapar? Ele não pode escapar da calúnia. 
Disso ele não pode escapar.

Antes, os homens resolviam o problema da honra 
nos duelos. Hoje é proibido por lei. Não existem mais os 
duelos, porque, com os duelos, Senadora Ana Amélia, 
cada qual escolheria a sua arma e resolveria o proble-
ma. Os tempos passaram, a sociedade se modernizou 
e a alguns foi negado o direito de ter qualquer arma, 
mesmo o direito à comunicação, o direito à informação 
correta, verdadeira, e a outros pouquíssimos ficou o 
direito de continuar atirando de pistolas em mão. As-
sim foi feito. A pistolagem, que foi objeto de uma tra-
ma para atingir a honra do Ministro Orlando e também 
para atingir o PCdoB, porque o PCdoB tem um papel 
reconhecido de grande significado pela discussão do 
Projeto Brasil. 

Nós discutimos o País. Nós discutimos o futu-
ro nosso, como se articular e governar agora, como 
ter uma força concreta agora, capaz de ir alterando a 

substância do Estado brasileiro, permitindo que todos 
os brasileiros tenham acesso à saúde, à educação, 
à alimentação, que tenham direito a progredir, a sair 
da miséria. 

Erradicar a miséria, é isso que nós discutimos. É 
um debate mais de fundo, mais estratégico, do papel 
do Estado brasileiro. Retomar a economia, o seu cres-
cimento, impedir os escândalos indecentes da política 
de juros adotada em nosso País, que rouba bilhões 
e bilhões. No ano passado, tiraram-nos duzentos bi-
lhões. Neste ano, a previsão é de tal monta que nem 
é tratada – 0,25% de juros a mais pode significar uma 
montanha de bilhões. 

Liquidaram o nosso patrimônio. Venderam empre-
sas aqui, na bacia das almas, em escândalos de que 
jamais os pistoleiros de hoje trataram. Não disseram 
nada. Ficaram calados.

E, agora, para atingir o nosso partido e também 
o Ministro Orlando, um caluniador foi elevado, com as 
suas calúnias, à enésima potência por um órgão dessa 
mídia conservadora.

Então, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
também foi significativa a postura nossa. Primeiro, não 
calamos. Segundo, reagimos. Mobilizamos todas as 
nossas forças, dialogamos com o Governo, buscamos 
dialogar com essa mídia conservadora, que ficou fecha-
da, atacando na base da pistolagem o tempo inteiro.

O nosso Ministro Orlando saiu do Governo, mas 
saiu de pé, corajosamente, dizendo: “Saio para de-
fender a minha honra. Espero que esses setores con-
servadores da mídia” – evidentemente, eu não tenho 
grande expectativa sobre isso – “me dêem o mesmo 
espaço na hora em que a verdade aparecer, para que 
eu possa colocar a minha opinião”, disse-nos o Ministro. 

Em seguida, a nossa Presidente, de forma altiva, 
disse: “O Ministério continua com o PCdoB”. E o PCdoB 
propôs o nome de Aldo Rebelo, uma das lideranças 
mais destacadas do Congresso Nacional, um homem 
de vida pública enaltecida dentro e fora do Parlamen-
to Nacional, que já assumiu atribuições em matérias 
difíceis, não nas fáceis, naquelas em que todo mundo 
bate nas costas da pessoa. Não! Nas batalhas mais 
difíceis, enfrentou o debate no Congresso Nacional e 
fora do Congresso Nacional, participando do primeiro 
período do Governo do Presidente Lula e agora retor-
nando no Governo da Presidente Dilma. 

As suas responsabilidades são imensas e ele vai 
corresponder pela sua capacidade, pelas condições 
que tem de montar as equipes, de dialogar e de con-
duzir maiores empreendimentos em todos os tempos 
da história e na área do esporte no Brasil, porque, pela 
primeira vez, teremos uma Olimpíada no Hemisfério Sul 
e, depois, vamos ter a Copa do Mundo. São dois even-
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tos privados, mas com forte participação do Governo. 
Aqui vai entrar o Aldo, que vai responder com altivez. 

Eu considero que nós saímos da batalha do ponto 
de vista partidário, porque a expectativa de muitos é: 
“ora, vamos enfraquecê-los, vamos isolá-los”, mas isso 
não se deu. O nosso partido não só recebeu a solida-
riedade como buscou se articular e, ao mesmo tempo, 
saiu mais unido, mais forte e mostrou que é possível, 
sim, você ter uma agremiação partidária unida, forte, 
sem disputas intestinas, alguém esperando que o seu 
Ministro caia a qualquer hora para assumir o posto. 
Não. Nós defendemos o nosso Ministro, continuamos 
defendendo Orlando pela sua integridade, pela sua ca-
pacidade, pela sua estatura e, evidentemente, lamenta-
mos que parte da mídia conservadora brasileira tenha 
se apegado a uma calúnia. Como dizia Shakespeare, 
é difícil, muitas vezes, você enfrentar, mas nós vamos 
continuar a nossa batalha para fazer valer a verdade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, ao 
mesmo tempo, já que se trata da verdade, ler duas 
cartas, dentre tantas manifestações de apoio, de soli-
dariedade, de firmeza e de muitos jornalistas honrados, 
que se dispuseram, em seus blogs, em seus Twitters, 
a defender a honra de Orlando Silva, de defender o 
PCdoB, de dizer que isso era uma calúnia e um ataque 
despropositado; como disse Paulo Henrique Amorim, 
que se tratava de uma ação do PiG, com objetivo, ao 
final, de atingir a própria Presidente da República, por-
que é esse o objetivo maior.

Aliás, chegam ao desplante de anunciar: “Amanhã 
vou tirar tal Ministro”. É uma vergonha, mas é isso que 
foi dito agora, há pouco, nos blogs das figuras ilustres 
da mídia conservadora. Chegamos a esse ponto.

Mas eu quero ler, Srª Presidente, uma carta di-
rigida ao Presidente do PCdoB, Renato Rabelo, pela 
Maria Prestes e pelo Luiz Carlos Prestes Filho. Dizem 
os dois:

Prezado Companheiro Renato Rabelo, 
Presidente do Partido Comunista do Brasil.

Emocionados, eu e minha mãe, Maria 
Prestes, nos dirigimos ao Partido Comunista 
do Brasil para agradecer a homenagem ao 
Cavaleiro da Esperança. 

Entendemos que a atual grave situação 
sócio-econômica mundial, mais uma vez, de-
monstra a incapacidade do capitalismo em 
resolver os problemas básicos das massas 
trabalhadoras. Portanto, a homenagem do 
PCdoB a Luís Carlos Prestes é oportuna. Ela 
vem para lembrar que no Brasil um jovem de 
26 anos teve a coragem de, com armas nas 
mãos, lutar pelas reformas do Estado brasi-

leiro, entre os anos de 1924 a 1927, durante 
a Marcha da Coluna Prestes.

Talvez, um parêntese. É que, tal qual a Coluna, 
que saiu de um cerco patrocinado pelo Governo brasi-
leiro, sob o comando de um outro vulto da história mili-
tar brasileira, o Marechal Rondon, Rondon comandou 
14 mil homens no cerco à Coluna, de 1.300 homens. 
E uma das manobras militares mais estudadas e exa-
minadas no mundo é exatamente a manobra militar 
que permitiu a saída da Coluna Prestes e o exílio da 
Coluna na Bolívia. Foi uma saída espetacular.

Considero que o PCdoB, sob ataque virulento 
nos dias atuais, também teve a capacidade de fazer e 
encontrar o caminho de uma saída excepcional.

Este brasileiro, no ano de 1935, liderou 
o primeiro levante armado contra o fascismo 
no mundo que, mesmo derrotado pelo ditador 
Getúlio Vargas, serviu de exemplo.

Prestes, ao ser lembrado como o Sena-
dor mais votado na história da República Bra-
sileira só pode nos alegrar. Está de parabéns o 
PCdoB por veicular, através do seu programa 
de televisão, que ele foi figura fundamental 
para a derrota do regime militar-civil-fascista 
de 1964. Ele sobreviveu, mas centenas de 
comunistas, seus companheiros, foram assas-
sinados, torturados, desaparecidos. Portanto, 
falar de sua luta é falar de Gregório Bezerra, 
João Massena, Olga Benário, David Capistra-
no, Carlos Marighella e tantos e tantos outros.

Caro Presidente, receba nosso abraço 
solidário e tenha a certeza de que mesmo 
não sendo membros desta importante ban-
deira política do Brasil, estaremos sempre ao 
vosso lado na luta pela construção de uma 
sociedade democrática.

Desejamos que os outros partidos – 
PSDB, DEM, PSD, PDT, PSB, PPS – sigam 
vosso exemplo. A juventude brasileira, ao tomar 
conhecimento de que desde os seus 26 até os 
92 anos Prestes foi um incansável batalhador 
pela justiça social, seguirá seu exemplo. O povo 
brasileiro muito mais do que seus filhos, netos 
e bisnetos, é o herdeiro de Prestes.

Luiz Carlos Prestes Filho [Em seu nome 
e em nome da esposa de Prestes, Maria Pres-
tes].”

Leio uma segunda carta, Sr. Presidente, 
de Ana Maria Prestes Rabelo sobre o legado 
de Olga e Prestes. Diz Ana Maria.

No último dia 21 de outubro, em carta 
enviada ao PCdoB, minha tia, Anita Leocádia 
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[... grande historiadora, respeitada por nós, 
palavras minhas, pelo PCdoB, como historia-
dora, como intelectual, sobretudo por ser filha 
dessas figuras extraordinárias, que foram Olga 
e Prestes], protestou contra a homenagem 
prestada pelo PCdoB à Olga Benário e Luiz 
Carlos Prestes em programa televisivo trans-
mitido na noite do dia 20 de outubro.

Como neta de Prestes, sempre penso 
que felizmente em nossa numerosa família 
ninguém se arvora a ser proprietário(a) da 
história do meu avô e temos todos consciên-
cia de que sua trajetória é uma referência na 
história mundial do século XX e não pertence 
a qualquer um de nós.

Perto de comemorar seus 90 anos, o 
PCdoB presta uma homenagem a todos aque-
les que ajudaram a construir o movimento 
comunista no Brasil, nas suas diferentes eta-
pas e de diferentes maneiras. Através destas 
homenagens e graças à força do PCdoB nos 
dias atuais, as novas gerações de jovens com-
prometidos com o desenvolvimento do Brasil 
podem conhecer esta história e decidir se in-
tegrar à ela.

O programa de TV veiculado pelo PCdoB 
expressou este momento especial pelo qual 
passam os comunistas no Brasil, de aumen-
to da influência de suas idéias e projeção de 
suas lideranças. Por isso mesmo tem sido alvo 
de uma poderosa reação de setores que há 
tempos imemoriais tentam calar a nossa voz.

O PCdoB foi o partido que escolhi para 
militar há 15 anos e sou testemunha das ho-
menagens e o respeito que se tem rendido à 
memória de Prestes no seu interior e em suas 
manifestações públicas. Nas últimas semanas, 
este partido tem sido sistematicamente atacado 
como parte de uma estratégia que pretende 
deslegitimar um governo comprometido com 
os avanços do Brasil. E, não por coincidên-
cia, esta estratégia é inflamada pela mesma 
imprensa golpista que meu avô e minha avó, 
Maria, me ensinaram a condenar.

É a carta, Sr. Presidente, de Ana Maria Prestes 
Rabelo, que é membro do Comitê Central do Partido 
Comunista do Brasil, neta de Prestes, uma valorosa 
companheira e uma intelectual, uma estudiosa dos 
assuntos do nosso País e do desenvolvimento da 
nossa pátria.

Faço essa leitura, Sr. Presidente, porque ela se 
soma a de inúmeros intelectuais, gente do povo, que 
teve a capacidade de enxergar. Que movimento é esse? 

Aonde queremos ir com esse movimento? E o nosso 
partido, o PCdoB, é bom que sempre registremos, en-
frentou muitas e muitas tormentas, não exatamente 
em Brasília, não exatamente neste plenário, mas no 
Rio de Janeiro. Uma bancada com votação expres-
siva e extraordinária – do PCdoB – foi arrancada da 
cena política com calunias de toda sorte, de todo tipo, 
e se chegou ao ponto de arrancarem as cadeiras dos 
comunistas no Congresso Nacional – a de Prestes e 
também dos deputados federais do PCdoB, dos de-
putados estaduais e dos vereadores.

Há tempos que um informante do Departamento 
de Estado Americano, mas brasileiro, que estava ser-
vindo de informante para os gringos, escreve sobre o 
ouro de Moscou, que os comunistas teriam recebido 
para fazer campanha para derrubar o governo brasileiro.

Então, as calunias são sucessivas. Ganharam 
maior dimensão agora. Por quê? Pelo papel de prota-
gonista do PCdoB. 

O PCdoB que teve consciência em 89, quando 
discutíamos a primeira eleição pós golpe militar. O 
nosso partido poderia ter tido um candidato; poderia 
ter lançado um candidato, mas o nosso partido decidiu 
ao lado do Partido do Trabalhadores montar a Frente 
Brasil Popular, e entrar em um grande debate, um de-
bate de idéias, um debate avançado, demonstrando 
que, sim, nós poderíamos nos por de pé, nós teríamos 
que deixar de nos curvar às agências internacionais, 
aos interesses externos e pensar no Brasil, pensar 
no nosso País. Tínhamos condições para fazer isso. 

E é dessa forma que o nosso partido passa a jo-
gar papel importante na cena política nacional ao lado 
de Lula, inicialmente, nas três primeiras eleições até 
sua eleição na quarta eleição. Depois no seu Governo, 
com papel destacado, entre esses papéis destacados, 
o do atual Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que aca-
ba de ser indicado pela Presidenta Dilma. Que ocupou 
primeiro a Liderança do Governo na Câmara dos De-
putados no início do Governo Lula. Depois assumiu a 
Secretaria de Articulação Política do Governo como 
Ministro do Presidente Lula, e em seguida Presidiu a 
Câmara dos Deputados. No momento mais difícil do 
embate político no Congresso Nacional e na socieda-
de em relação ao governo do Presidente Lula, Aldo 
mostrou como era importante ter alguém com uma 
compreensão política e com a capacidade política e 
respaldado por um partido que tinha a compreensão 
estratégica do que estava em jogo. 

Fomos à reeleição com Lula, voltamos com Dilma 
na sua eleição. Uma mulher que, mais que qualquer 
um, sabe desse papel importante de desenhar o pro-
jeto de desenvolvimento do Brasil. Ela que também 
enfrentou todas as tormentas que se possa imaginar 
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durante o período da ditadura militar e, talvez, calú-
nias desse tipo a levar à prisão e à tortura desse tipo, 
iguais a essa de gente sem qualificação, mas que fo-
ram transformados... Eu ainda lembro da imagem do 
assassinato de parte da direção do PCdoB na Lapa, 
em São Paulo, quando foi anunciada com festa; os 
denunciadores riam na TV que tinham massacrado 
uma parte da direção do PCdoB que estava armada, 
que respondeu ao confronto com os militares. Era tudo 
mentira, eles não tinham armas...

Eles não tinham armas. As armas foram colo-
cadas nas mãos deles pelos que atiraram e mataram 
naquela reunião da direção central na Lapa...

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
...É assim a nossa trajetória de embates pela compre-
ensão – hoje mais do que nunca – de que o Brasil tem 
condições de seguir adiante com uma Presidente que 
conhece essa realidade, sabe qual é o passo que tem 
que ser dado. Tem que enfrentar a velha política macro-
econômica, que já deveria ter desaparecido do cenário 
econômico brasileiro, mas que, para isso, precisa de 
decisão política forte. E esses setores defendem essa 
política econômica mais atrasada, mais conservadora 
do ponto de vista econômico.

Por isso que tenho considerado sempre muito 
importante esse nosso papel no sentido de ajudar, de 
contribuir com a nossa Presidenta, para que a gente 
conduza o País...

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– ...com resultados positivos para a vida do povo bra-
sileiro. Quantas coisas positivas e boas foram feitas 
nesse período mais recente, e que se associam a tan-
tas outras feitas atrás, por outros dirigentes e outros 
partidos que governaram o país? E essas coisas boas 
vão se somando no nosso país.

Encerro, Sr. Presidente, falando apenas de um 
item para se ver o papel de se estabelecer uma políti-
ca mais de Estado, inclusive no esporte. Quarenta por 
cento da representação brasileira neste Panamericano, 
no México, são de bolsistas do Ministério do Esporte, 
bolsistas de um programa nacional que visa elevar a 
capacidade do povo para participar de grandes even-
tos esportivos no mundo.

Agradeço a V. Exª e deixo o registro dessas duas 
cartas...

(Interrupção do som).

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, a 
Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Clésio Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. PR – MG) 
– Cumprimento o Senador Inácio Arruda pelo seu pro-
nunciamento e pelos registros importantes de grandes 
momentos históricos do País. 

Ao mesmo tempo, também registro, tanto como 
V. Exª e a Senadora Vanessa Grazziotin, os meus 
respeitos e admiração pelo ex-Ministro Orlando Silva. 
Sabemos o quanto ele trabalhou em favor do Brasil, 
sabemos do esforço que ele fez. Estavam indo bem os 
resultados para a Copa do Mundo e, lamentavelmente, 
aconteceu esse fato com ele. Mas tenho certeza de 
que o Ministro Aldo Rebelo vai representá-lo à altura 
e vai valorizar muito, cada vez mais, esse grande par-
tido que é o PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. PR – MG) 
– A Presidência lembra ao Plenário que as sessões dos 
dias 31 de outubro e 1º de novembro serão delibera-
tivas e que as sessões dos dias 03 e 04 de novembro 
serão não deliberativas.

O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. PR – MG) 
– Passo a palavra ao próximo orador, Senador Cyro 
Miranda.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Clésio An-
drade, que preside esta sessão.

Telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, Srªs e Srs. Senadores, mais um ministro do 
Governo Dilma caiu! Mas convenhamos: o Ministro do 
Esporte caiu tarde e deixou um tremendo estrago na 
imagem do Brasil perante a comunidade internacional.

Não bastassem todos os arranhões causados 
pelo atraso das obras para a Copa, os puxadinhos 
de aeroportos e a falta de infraestrutura nas cidades-
-sedes, a Presidente da República cozinhou o Ministro 
até onde pôde. Agiu somente depois de o Supremo 
Tribunal Federal ter acolhido a denúncia contra o Mi-
nistro Orlando Silva.

Fazendo um parêntese, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, desde 2007 que nós sabemos que 
seríamos sede da Copa. A confirmação veio em 2009. 
Um planejamento, um projeto sequer foi colocado na 
prancheta! Isso é realmente um demérito. Enquanto as 
outras nações, com muito mais antecedência, as que 
serão sede da Copa do Mundo pós-2014, já estão se 
preparando, nós estamos parados!

Srªs e Srs. Senadores, lamentamos dizer, mas, 
pelo andar da carruagem, esse não será o último es-
cândalo de corrupção do atual Governo. Mas o que nos 
causa espécie é mais uma ação do Governo Federal.

Eu penso o seguinte, Sr. Presidente: quando é 
premiado um ministério para um determinado partido, 
esse partido tem por obrigação zelar, levar equilíbrio, 
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exatamente ter ponderação e retidão. Quando isso não 
acontece, simplesmente cai o ministro, e o prêmio do 
partido é que ele indique outra pessoa.

É o que está acontecendo mais uma vez. Nada 
contra o Exmo ex– Deputado e agora Ministro de Es-
portes Aldo Rebelo. Tenho comigo uma pessoa ilibada, 
mas não é o prêmio que o seu partido merecia. Após 
essa lambança, devíamos ter apartado: “Os senhores 
não têm mais direito a nada”. Mas também não quero 
ser injusto. Quero ver as provas. Nós devemos ir até o 
fim. Não podemos... Ele tem que ser afastado, já foi, 
e agora nós vamos até o fim. A história não pode ter-
minar aí. Se ele realmente não for culpado, a Nação 
brasileira, a imprensa tem que lhe fazer um pedido de 
desculpa e devolver-lhe o cargo, mas, se ele for culpa-
do, nós temos que confiscar os seus bens e colocá-lo 
na cadeia! Isso, sim, é justiça, a meu ver.

No Ministério do Esporte, dos Transportes e do 
Turismo e, com certeza, infelizmente em outros ór-
gãos, esquemas de corrupção estão enraizados. Se 
não for feita uma verdadeira devassa para acabar de 
vez com a erva daninha da corrupção, as denúncias 
vão continuar, uma após a outra.

Trocar ministros acalma os ânimos da opinião 
pública, mas não resolve o problema da corrupção no 
Governo da Presidente Dilma.

Trata-se de um mal endêmico que se alastra des-
de o Governo do Presidente Lula. Herança maldita! 
Eta herança maldita!

Sr. Presidente, eu acabo de chegar de São Pau-
lo, onde vim de um debate na CNI com mais de quase 
dois mil empresários, dos diversos setores, inclusive 
também do setor que V. Exª preside. E a pergunta era 
sempre esta: “Quando nós vamos acabar com isso? 
Em que momento o Brasil vai reduzir os seus custos?” 
A corrupção traz um dano maior de todos, que é o le-
sa-pátria. E ficamos de mãos atadas, dizendo: “Olhe, 
nós torcemos para que a gente passe este País a lim-
po”. E eles dizem assim: “Senador, nós não podemos 
compactuar e continuar com isso; o custo Brasil é por 
demais, e ele está aí, está evidente; por quê?” Logo 
nós vamos ver, mais à frente, o quanto já foi desviado, 
segundo a imprensa. 

A esse respeito, gostaria de registrar em plenário 
a matéria publicada pela revista Veja, na última edição, 
sob o título A Vingança dos Corruptos. Trata-se de uma 
matéria, baseada em dados da Fiesp, que impressiona 
e deve servir de alerta para todos nós representantes 
políticos e, em particular, para o atual Governo.

O quadro publicado na reportagem da revista 
demonstra os campeões de irregularidades:

– nos Ministérios da Previdência e da 
Ciência e Tecnologia, os prejuízos estão na 
casa de mais de R$100 milhões;

– no Ministério do Meio Ambiente, a cifra 
sobe para R$260 milhões;

– nos Ministérios do Planejamento e no 
do Trabalho e Emprego, as irregularidades 
chegam a quase meio milhão;

– no Ministério da Fazenda, são R$617 
milhões;

– no Ministério da Educação, R$700 mi-
lhões.

Os campeões de irregularidades são o Ministério 
da Integração Nacional, com mais de R$1 bilhão em 
irregularidades, e o Ministério da Saúde, com mais de 
R$2 bilhões.

A corrupção, de acordo com a revista, drena R$85 
bilhões todos os anos. 

Sr. Presidente, não há quem aguente. Isso é custo 
Brasil! Isso é lesa-pátria! É o dinheiro suado do traba-
lhador e de todos aqueles que recolhem seus impostos! 

Essa quantia representa 2,3% de toda a riqueza 
produzida pelo País.

Ao longo da última década, a corrupção chegou 
a R$720 bilhões, dos quais apenas uma parcela ínfi-
ma foi recuperada.

A corrupção contamina as esferas municipais e 
estaduais e, como bem observam os jornalistas Otávio 
Cabral e Laura Diniz, reproduzindo um dito popular: “A 
cada enxadada, uma minhoca!”

Os R$85 bilhões da corrupção, como já dissemos 
aqui em plenário, e a matéria da revista Veja confirma, 
seriam suficientes para concluir todas as obras para a 
Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016.

Oitenta e cinco bilhões de reais que construiriam 
28 mil escolas para 360 mil alunos, ou 33 mil unidades 
de pronto atendimento, ou ainda 1,5 milhão de casas 
populares.

Oitenta e cinco bilhões de reais que poderiam 
erradicar a miséria do Brasil, que tanto a Presidente 
persegue, tirando 16 milhões de pessoas dessa con-
dição, ou construindo 241 quilômetros de metrô, mais 
que o dobro existente no Rio e em São Paulo.

Em grande parte, as raízes da corrupção, como 
observam os jornalistas da revista Veja, estão em 
instituições frágeis, hipertrofia do Estado, burocracia 
e impunidade.

Diz Cláudio Abramo, diretor da Transparência 
Brasil:

O Governo Federal emprega 90 mil pes-
soas em cargos de confiança. Nos Estados 
Unidos, há 9.051. Na Grã-Bretanha, cerca de 
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300. Isso faz com que os servidores trabalhem 
para partidos, e não para o povo, prejudicando 
severamente a eficiência dos Estados.

A probabilidade de um funcionário corrupto ser 
condenado é de menos de cinco por cento. A possi-
bilidade de cumprir pena de prisão é de quase zero 
por cento.

A máquina burocrática cresce mais que o PIB e 
asfixia a livre iniciativa.

A corrupção se disfarça de desperdício e se re-
produz nos labirintos da burocracia e nas insondáveis 
trilhas da selva tributária brasileira.

Passamos da hora, Sr. Presidente, de rever o 
Estado Brasileiro, racionalizar o sistema tributário e 
acabar com o cabide de empregos em que se trans-
formaram os órgãos públicos sistematicamente apa-
relhados pelo Governo.

Este Estado, lento, paquidérmico e burocrático, 
consome 40% da riqueza nacional e não devolve em 
serviços um décimo dessa quantia.

Srªs e Srs. Senadores, a personagem do justi-
ceiro do filme “V” de Vingança, que tem sido o símbolo 
de diversas marchas contra a corrupção, não pode ser 
ignorada por nenhum de nós, representantes políticos 
do povo e dos Estados.

São milhares de pessoas que têm tomado as 
ruas em diversas cidades do Brasil, num movimento 
cívico merecedor de respeito e atenção.

Quando a classe média cresce, aumentam tam-
bém o grau de cobrança e a consciência política dos 
eleitores, que já não suportam mais ver tanto dinheiro 
sendo desviado por desperdícios e corrupção.

Há muito os brasileiros estão indignados com a 
corrupção. Há muito os brasileiros estão inconforma-
dos com a impunidade.

É temerário, portanto, que o Governo da Presi-
dente Dilma não demonstre muita preocupação para 
além da retórica.

É temerário que a tal da faxina tenha sido coloca-
da de lado e que o ex-Presidente Lula pareça desejar 
que se pegue leve com os corruptos. Aliás, já explicitou 
isso na imprensa.

O Brasil precisa fazer uma reviravolta na histó-
ria, ou as instituições poderão ser ultrapassadas pelos 
movimentos populares.

O Parlamento precisa e deve agir com firmeza 
nesse contexto para cumprir o papel fiscalizador, tão 
caro à República e à democracia.

Sr. Presidente, antes de encerrar, eu gostaria de 
parabenizar todos os servidores públicos pelo transcur-
so do seu dia. Essa é a homenagem que, desta Casa, 
nós devemos render a uma classe que nos presta um 
serviço inestimável. É uma classe também que depen-

de de todas as diretrizes do Governo; uma classe a 
que devemos o maior respeito, a que devemos o nosso 
muito obrigado e que parabenizamos, mais uma vez, 
pelo transcurso do seu dia.

Sr. Presidente, muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. PR – MG) 

– Senador Cyro Miranda, cumprimento-o pelo pronun-
ciamento e faço as palavras de V. Exª também minhas 
com relação aos servidores.

Acho que é um dia muito importante e muito justo 
pela importância que tem o nosso servidor em todo o 
Brasil, pela importância do nosso servidor de Minas 
Gerais. Então, acho que esse registro é importante.

Eu também me uno a V. Exª nessas congratula-
ções a todos os nossos servidores.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. PR – MG) 
– Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

Eu queria perguntar a V. Exª se poderia ocupar a 
tribuna por cinco minutos, como Líder do PRB.

O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. PR – MG) 
– Pois não, Senador.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te Clésio Andrade, Sras Senadoras, Srs. Senadores, 
senhores telespectadores da TV Senado, senhores 
ouvintes da Rádio Senado, demais presentes no ple-
nário desta Casa. Eu gostaria de começar parabeni-
zando os nossos servidores que amanhã terão seu 
dia, desejando a eles, do fundo do meu coração, toda 
sorte de sucesso.

Sr. Presidente, eu gostaria apenas de ocupar 
a tribuna hoje para fazer menção de um filme a que 
assisti ontem chamado Tancredo, a Travessia, com a 
produção de Roberto D’Ávila, que me impressionou 
pela beleza, pelas memórias, pela vida destacada de 
um dos brasileiros mais ilustres da sociedade são-jo-
anense e que, com a sua índole, com a sua vocação 
de servir o povo, com idealismo e renúncia, nos deu 
lições extraordinárias. 

Aqueles que puderem assistir ao filme, Tancre-
do, a Travessia, não irão se arrepender, porque ali ve-
rão nomes tutelares da Pátria, vultos, brasileiros que 
foram, na sua época, supliciados, como é o caso de 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, João Goulart, Getúlio 
Vargas... Momentos trágicos da nossa história nesse 
dilúvio de ódios e paixões que é a vida pública, mas 
vão ver também exemplos extraordinários de pesso-
as que construíram, com muita renúncia, com muito 
idealismo, as páginas mais belas de nossa história.
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O Vereador, o Deputado Federal, o Senador, o 
Governador de Minas e o Presidente eleito, Tancredo 
de Almeida Neves, é, sem sombra de dúvida, um vulto 
na política nacional. Nomeado Ministro da Justiça de 
Juscelino... Aliás, Ministro da Justiça de Getúlio Var-
gas, esteve ao lado do Presidente durante todos os 
momentos e foi quem, nos últimos instantes, pôde dar 
o conforto espiritual quando Getúlio, já decidido, resol-
veu... Não é diante daqueles discursos, de um outro 
mineiro, chamado Afonso Arinos que, da tribuna desta 
Casa, clamava do Congresso, clamava sobre um mar 
de lamas, numa visita que Getúlio fez a Minas Gerais, 
e Afonso Arinos ficou muito indignado,

Então, Getúlio reuniu seu Ministério... Vocês vão 
ver uma encenação no filme que trata sobre isso. Mas, 
na solidão do seu quarto, lá no Catete, ele tirou a pró-
pria vida. Em suas palavras, “saía da vida para entrar 
na história.” Tancredo esteve ao lado dele.

Tancredo sofreu um revés eleitoral numa derrota, 
que ninguém acreditava, para Magalhães Pinto, mas 
de lá ressurgiu para ser o Primeiro-Ministro de João 
Goulart. E foi ele, com a sua maneira cordata, com 
o seu espírito pacificador, de encontrar, para todas 
as controvérsias, o caminho pacífico da solução, que 
acabou sendo aclamado no Congresso para ocupar o 
cargo de Primeiro-Ministro.

Renunciou, concorreu às eleições, venceu, fun-
dou o partido. Um dos discursos mais lindos, pronun-
ciados da tribuna do Congresso brasileiro, é o discurso 
de Tancredo Neves na morte de Juscelino. E me disse 
Célio Borja, que é um Ministro do Supremo aposentado, 
um Deputado aposentado que mora no meu Estado 
do Rio de Janeiro. Ele me disse que foi declamado, um 
discurso de 40 minutos, com toda a emoção por ele, 
Tancredo. Célio Borja, que também era do PMDB, pe-
diu que ele fizesse essa homenagem a Juscelino. E ali 
ele fez uma homenagem das mais lindas, um momento 
mais belo das páginas da nossa história.

Pois é essa vida de Tancredo, esse exemplo ex-
traordinário, esse político de Minas e do Brasil, que foi 
celebrado no filme a que assistimos ontem.

Eu não poderia deixar de subir à tribuna para pa-
rabenizar, para aplaudir, para desejar todo sucesso a 
Roberto D’Ávila, à família de Tancredo, e dizer ao povo 
brasileiro: se vocês quiserem ter um momento cívico; se 
vocês quiserem prestar homenagem a um dos nomes 
mais honrados e dignos da política brasileira, compa-
reçam, prestem essa homenagem a esse grande e 
ilustre político da nossa terra que o destino levou e não 
permitiu que assumisse a nossa Presidência, cargo 
que ele merecia por tudo o que construiu na sua vida.

Muito obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. PR – MG) 
– Parabéns, Senador Marcelo Crivella, pelo pronuncia-
mento sobre esse grande mineiro que é Tancredo Neves.

Eu também me emocionei muito com o filme. Tive 
a honra de estar lá, junto com V. Exª e com o nosso 
Senador Aécio Neves, com toda a família Neves e os 
companheiros e de ali, inclusive, lembrar momentos 
importantes nossos como mineiro, eu, naquela época, 
um líder transportador jovem, com 27 anos quando ele 
assumiu o Governo.

Tive oportunidade de estar com eles algumas 
vezes, e a gente via, realmente, que era uma pessoa 
especial, que ia chegar onde chegou. E fez tudo pelo 
Brasil e, com certeza, fez um momento histórico impor-
tante também. A travessia foi em todos os momentos, na 
época de JK, de Getúlio Vargas, Primeiro-Ministro, e a 
travessia também da transição democrática, que vemos 
pelo filme, inclusive quando mostra ele, doente, dizen-
do: “Não, eu vou assinar os atos mesmo não tomando 
posse porque é a garantia de que a transição está con-
solidada”. Acho que isso é de nós mineiros, dos nossos 
mineiros. Fico muito feliz por esse registro e parabenizo 
toda a família Neves e o nosso Senador Aécio Neves. 

Obrigado, Senador Marcelo Crivella.
O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. PR – MG) 

– Os Srs. Senadores Flexa Ribeiro, Mário Couto, a Srª 
Senadora Lúcia Vânia, os Srs. Senadores Alvaro Dias, 
Cyro Miranda e Romero Jucá enviaram discursos à 
Mesa, para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 
210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do editorial intitulado “O que retém a voz da 
rua”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo de 14 
de outubro de 2011.

O editorial destaca que marchas contra a corrup-
ção no feriado de 12 de outubro em 18 cidades bra-
sileiras decepcionaram os que torciam para que elas 
fossem mais concorridas que as de sete de setembro.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O QUE RETÉM A VOZ DA RUA

Sexta, 14 de Outubro de 2011, 03h06
As marchas contra a corrupção no feriado da 

quarta-feira em 18 cidades brasileiras decepcionaram 
os que torciam para que elas fossem mais concorridas 
do que as do Sete de Setembro. Tivesse isso aconte-
cido, poderia ser um sinal de que a expressão pública 
da indignação com o que se passa nos Poderes da 
República – os “malfeitos”, no eufemismo da presidente 
Dilma Rousseff – estaria enfim ganhando corpo como 
embrião de um movimento de massa. No Dia da Pá-
tria, 25 mil pessoas saíram de casa em Brasília para 
externar a sua repulsa pelos políticos. O estopim foi 
a absolvição, por seus pares, da deputada Jaqueline 
Roriz, flagrada recebendo dinheiro ilícito antes de se 
eleger pelo Distrito Federal.

Anteontem, segundo estimativas não confirmadas 
pelas imagens transmitidas pela TV, não passaram de 
20 mil – e nada nem remotamente comparável a isso 
em outros pontos do País. Em São Paulo, por exemplo, 
apenas mil pessoas se mobilizaram para percorrer a 
Avenida Paulista. No Rio, cerca de 2 mil se juntaram 
na orla de Copacabana. O contraste com as multidões 
que têm ocupado as ruas no Hemisfério Norte para 
ventilar o seu descontentamento com os chamados 
poderes constituídos reforça para muitos a crença – 
na verdade, o estereótipo – de que o brasileiro é um 
acomodado. Pior ainda é a comparação com as gran-
des ondas cívicas da história nacional no último quarto 
de século: os comícios pelas Diretas Já em 1984 e as 
passeatas pelo impeachment do presidente Fernando 
Collor em 1992.

E não se diga que falta foco às atuais manifesta-
ções convocadas por intermédio das redes sociais. A 
bandeira do combate à corrupção se desdobra em de-
mandas concretas, ao alcance, de resto, dos cidadãos 
minimamente informados. É o caso da demanda pela 
entrada em vigor da Lei da Ficha Limpa – ela mesma 
resultante de uma formidável iniciativa popular -, à 
espera de ser regulamentada pelo Supremo Tribunal 
Federal. Outra exigência, talvez ainda mais inteligível, 
é a do fim do voto secreto no Congresso Nacional, gra-
ças ao qual Jaqueline, filha do notório ex-governador 
Joaquim Roriz, se livrou da cassação por quebra de 
decoro. Mesmo a defesa das prerrogativas do Conselho 
Nacional de Justiça, órgão de controle do Judiciário, 
pode ser explicada em poucas palavras aos distraídos.

E não se diga tampouco que faltam despertado-
res de consciências no País. Na celebração do Dia de 
Nossa Senhora Aparecida – o maior evento do catoli-
cismo brasileiro -, a Igreja, pela voz de prelados como 
o arcebispo de São Paulo, dom Odilo Pedro Scherer, 
e o de Aparecida, dom Raymundo Damasceno Assis, 

presidente da Confederação Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), tornou a exortar os fiéis a se manifestar 
ativamente contra a corrupção. “Quando não somos 
mais capazes de reagir e nos indignar diante da cor-
rupção”, advertiu dom Odilo, “é porque nosso senso 
ético também ficou corrompido.” Decerto a integridade 
do senso ético de cada qual é condição necessária 
para dizer “basta!” aos abusos dos poderosos de todo 
tipo. Mas não é suficiente.

Para surgir e se expressar, a indignação com a 
rapina do dinheiro público depende de condições ob-
jetivas, mais que de um imaginário “caráter nacional” 
acomodatício. E a primeira dessas condições, ninguém 
ignora, varia conforme a base material de existência 
da maioria do povo. Em rigorosamente todos os paí-
ses onde as ruas foram tomadas nos últimos tempos, 
a raiz – menos ou mais exposta – da ira popular é o 
empobrecimento, o desemprego, a escassez de opor-
tunidades, a penúria. No Brasil, no ano anterior ao das 
Diretas Já, o poder aquisitivo da população diminuí-
ra 15% e o PIB caíra 2,8%. E a recessão provocada 
pelo Plano Collor pesou pelo menos tanto quanto a 
esbórnia da República de Alagoas para o clamor pela 
destituição do presidente.

Hoje, porém, a melhora sem precedentes no pa-
drão de vida de milhões de brasileiros e a sensação 
geral de otimismo que daí resulta não é que anestesiem 
as pessoas, mas, à parte quaisquer outras considera-
ções, não as incentivam a protestar contra a corrupção 
que sabem que existe – e que poderia provocar uma 
contundente resposta popular se estivesse associada 
à privação econômica.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada, “Procuradores veem 
indícios de crime em negócios de Palocci”, publicada 
pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 04 de 
outubro de 2011.

A matéria destaca que o Ministério Público Fe-
deral prepara-se para abrir um inquérito criminal para 
investigar a atuação do ex-ministro Antonio Palocci 
como consultor de empresas.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, § 2º, do Regimento Interno.)
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PREPARA 
INQUÉRITO CRIMINAL PARA EXAMINAR ‘FATOS 
NOVOS’ SOBRE CONSULTORIA DE EX-MINISTRO

O Ministério Público Federal prepara-se para abrir 
um inquérito criminal para investigar a atuação do ex-
-ministro Antonio Palocci como consultor de empresas.

Procuradores que analisam o caso informaram 
a Procuradoria-Geral da República de sua intenção e 
relataram que encontraram ‘fatos novos’ ao examinar 
os negócios particulares de Palocci.

Palocci faturou R$ 20 milhões com sua empre-
sa de consultoria no ano passado, quando exercia o 
mandato de deputado federal e chefiou a campanha 
que levou Dilma Rousseff (PT) à Presidência.

Seus negócios foram revelados pela Folha de 
S. Paulo em maio, abrindo uma crise que levou à sua 
demissão em junho.

Palocci chefiava a Casa Civil e foi o ministro mais 
influente da largada do governo Dilma.

O episódio marcou o início de uma série de mu-
danças promovidas por Dilma no primeiro escalão de 
sua equipe. A presidente substituiu mais quatro minis-
tros, três deles envolvidos em escândalos.

O procurador-geral da República, Roberto Gur-
gel, disse que foi consultado pelos procuradores que 
analisam o caso e afirmou que dará sinal verde para 
que abram o inquérito criminal.

A rigor, Gurgel nem precisaria ser ouvido, pois 
Palocci perdeu o foro especial a que tinha direito como 
ministro ao ser demitido por Dilma.

Mas o Ministério Público do Distrito Federal pediu 
seu consentimento ‘por deferência’, uma vez que Gur-
gel havia engavetado o pedido numa primeira consulta.

À época, ele alegou não haver indícios concretos 
de crime nem motivo para apurar o caso.

‘Eles podem abrir sem qualquer problema’, disse. 
‘Eles inclusive deixam bem claro que seriam outros fatos 
além daqueles [conhecidos]’. Gurgel e os procuradores 
que investigam Palocci não apontaram os indícios de 
crimes que teriam encontrado.

O ofício 5089/2011, em que eles descrevem o 
que apuraram, foi encaminhado no dia 8 de agosto 
ao procurador-geral, que até ontem ainda não havia 
encaminhado de volta sua resposta formal.

A consultoria de Palocci já é alvo de uma in-
vestigação na área cível, cujo objetivo é apurar se o 
enriquecimento do ex-ministro é compatível com os 
rendimentos obtidos pela empresa nos últimos anos.

Foi essa investigação que encontrou os indícios 
que, na avaliação dos procuradores, justificam a aber-
tura de um inquérito criminal, que poderia averiguar 
se o ministro praticou tráfico de influência ou cometeu 
outros crimes.

Palocci usou os rendimentos obtidos por sua 
consultoria, a Projeto, para comprar dois imóveis em 
regiões nobres de São Paulo, um apartamento de R$ 
6,6 milhões e um escritório de R$ 875 mil.

O Ministério Público Federal teve acesso à lista 
completa de clientes da Projeto, além de informações 
fiscais e sobre a movimentação financeira da empre-
sa. O ex-ministro sempre se recusou a divulgar essas 
informações.

(Folha de S. Paulo)

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado “O nó das esco-
lhas políticas”, publicado pelo jornal Valor Econômico 
de 21 de setembro de 2011. 

O editorial destaca que não podem ser subesti-
madas as dificuldades de toda natureza que a presi-
dente Dilma Rousseff tem para conviver com, e admi-
nistrar, o arranjo político partidário que dá sustentação 
parlamentar ao seu governo. Mas gradativamente se 
acentua a impressão de que ela poderia, na verdade, 
deveria, fazer mais para impedir que a face perversa 
da “governabilidade” comprometa tanto a moralidade 
quanto a eficácia de sua administração.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, § 2º, do Regimento Interno.)

O NÓ DAS ESCOLHAS POLÍTICAS

21 de setembro de 2011 | 3h 06
O Estado de S.Paulo
Não podem ser subestimadas as dificuldades de 

toda natureza que a presidente Dilma Rousseff tem 
para conviver com, e administrar, o arranjo político-
-partidário que dá sustentação parlamentar a seu go-
verno. Mas gradativamente se acentua a impressão 
de que ela poderia – na verdade, deveria – fazer mais 
para impedir que a face perversa da “governabilida-
de” comprometa tanto a moralidade quanto a eficácia 
de sua administração. Na semana passada, durante 
a posse do novo ministro do Turismo, com a evidente 
intenção de fazer um afago no PMDB, que acumulou 
muitas contrariedades nos episódios das duas últimas 
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demissões ministeriais, Dilma prestou uma homenagem 
ao óbvio: “Escolhas políticas não desmerecem nenhum 
governo”. Sob aplausos, ainda se deu ao trabalho de 
explicar: “É com políticos e com partidos políticos, com 
técnicos e com especialistas, que se governa um país 
tão complexo como o Brasil”.

Talvez para não melindrar a plateia, Dilma evitou 
cuidadosamente mencionar outras condições que, em 
qualquer tempo e lugar, são indispensáveis no perfil de 
administradores públicos: honestidade e zelo no trato 
da coisa pública. Pode haver quem diga que a omissão 
é natural e compreensível, na medida em que honesti-
dade é, mais do que atributo, obrigação. E o mesmo se 
pode dizer de preparo e aptidão técnica. Ocorre que, 
por uma série complexa de fatores – inclusive a dificul-
dade da própria presidente para lidar com a questão 
-, são alarmantes tanto a falta de honestidade quanto 
a de competência técnica de pessoas nomeadas para 
os altos cargos da administração federal.

No que se refere à moralidade, os fatos falam por 
si. As substituições em cadeia dos ministros da Casa 
Civil, dos Transportes, da Agricultura e do Turismo fo-
ram todas motivadas pela mesma razão: improbidade. 
Desses ministros mandados para casa, três foram her-
dados do governo anterior e o quarto era apadrinha-
do do senador José Sarney, o que dá no mesmo. São 
nomes que, à exceção de Antonio Palocci, tudo indica 
não terem sido escolha pessoal da presidente e certa-
mente não eram os de sua preferência. Mas ninguém 
em Brasília compraria um carro usado de qualquer 
dos quatro, o que pode significar que, na melhor das 
hipóteses, Dilma deu chance para o azar. Parece que 
agora está um pouco mais preocupada com a delicada 
questão dos antecedentes.

Já no que diz respeito à questão da aptidão téc-
nica, o problema certamente não é menor e tem, no 
geral, a mesma raiz: o loteamento partidário. O notici-
ário cotidiano está repleto de exemplos de falhas no 
planejamento e execução de obras públicas – exem-
plos gritantes, para mencionar apenas os relaciona-
dos com a Copa de 2014 e a Olimpíada – que traem 
o despreparo e a incompetência de seus gestores. É 
claro que em muitos casos a corrupção responde soli-
dariamente pelos trambiques, mas o desempenho das 
muitas pessoas, de todos os escalões, até mesmo as 
honestas, que estão nos cargos exclusivamente por 
indicação política é talvez a principal razão do mau 
funcionamento da máquina governamental.

Na edição do Estado da última segunda-feira 
(19), matéria do repórter Roldão Arruda revela um 
exemplo escandaloso de notória incompetência para o 
desempenho, não de uma função subalterna qualquer 
da administração federal, mas no posto de ministro 

de Estado. Nomeado para preencher cota de cargos 
loteados entre as várias tendências do PT, o ministro 
do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, está 
praticamente alijado das decisões relativas a sua área 
porque “não é do ramo”. As questões políticas da refor-
ma agrária e dos assentamentos de terra são tratadas 
pelo secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho. 
As de caráter técnico são entregues ao presidente do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 
Celso Lisboa Lacerda. Em recente reunião de minis-
tros com a presidente no Palácio do Planalto, Florence 
teve uma intervenção interrompida por Dilma, porque 
os dados que estava expondo não coincidiam com 
aqueles de que a Presidência dispunha.

Escolhas políticas, tudo bem. Mas por que não 
de gente honesta e competente?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da entrevista intitulada, “Sobra dinheiro, falta 
vigilância”, publicada pela revista Veja em sua edição 
de 28 de setembro de 2011.

Em entrevista o antropólogo Roberto da Mat-
ta, especialista em decifrar os comportamentos dos 
brasileiros, fala que o governo do PT acabou com a 
ideologia pura da política brasileira e trouxe o tona as 
piores características do velho clientelismo, a corrup-
ção em toca de favores, cargos e privilégios para se 
manter no poder.

Sr. Presidente, requeiro que a entrevista acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, § 2º, do Regimento Interno.)

SOBRA DINHEIRO, FALTA VIGILÂNCIA

Autor(es): Roberto DaMatta
Veja – 26/09/2011
O respeitado antropólogo brasileiro diz que o 

modelo de estado do PT, tão onipresente quanto ine-
ficaz, só contribui para que a corrupção se dissemine 
pelo país. 

O antropólogo Roberto DaMatta, 75 anos, dedicou 
grande parte de sua vida a decifrar o comportamento 
dos brasileiros, publicando livros que se tomaram clás-
sicos, como Carnavais, Malandros e Heróis, de 1979. 
Ele observou de perto o objeto de suas pesquisas, 
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seja embrenhando-se por tribos indígenas, seja exa-
minando as pessoas ao volante – esse último assun-
to, aliás, abordado em seu mais recente livro, Fé em 
Deus e Pé na Tábua. Há sete anos, depois de quase 
duas décadas como professor na Universidade de No-
tre Dame, nos Estados Unidos, DaMatta voltou a viver 
em Niterói, sua cidade natal, e hoje dá aulas na PUC 
do Rio. Casado há 48 anos com Celeste (que sofre da 
doença de Alzheimer), com quem teve três filhos, ele 
lamenta: “O PT enterrou o ideal de pureza e aderiu às 
piores práticas do velho clientelismo”.

Qual é a parcela de culpa do PT nos altos níveis 
de corrupção no Brasil?

Na era petista, essa praga que toma o estado 
brasileiro disseminou-se à vontade, a ponto de a po-
pulação indignar-se e ir às ruas protestar. Assim que 
chegou ao poder, o partido enterrou de vez o ideal de 
pureza do qual tinha o monopólio. Para pôr de pé seu 
projeto, aderiu às piores práticas do velho clientelis-
mo: (troca de favores, cargos e dinheiro. Desse modo, 
conseguiu formar a Arca de Noé que é a coalizão na 
qual se apoia hoje e que lhe confere tanta força. Tam-
bém deixou vago o espaço de uma oposição rigorosa, 
intolerante e dura, que deveria agora estar fiscalizando 
a farra no estado. É preciso lembrar àqueles que man-
dam na corte de Brasília que a máquina pública não 
é um veículo de enriquecimento e de aristocratização 
de seus funcionários. Veja o descalabro que é a evolu-
ção do patrimônio dos políticos brasileiros. Sua fortuna 
cresce a velocidade comparável apenas ao ritmo que 
embalou os barões de estradas de ferro nos Estados 
Unidos do século XIX. Algo está muito errado.

Por que o Brasil é um dos campeões mundiais 
de corrupção?

Primeiro, porque nosso estado é grande e centra-
lizador de verbas e não atua com metas claras pelas 
quais precise prestar contas à sociedade. Sobra dinhei-
ro e falta vigilância. Além disso, estamos falando de 
um mal de raízes muito antigas, entranhado no caldo 
cultural brasileiro desde os primórdios da colonização 
portuguesa. Foi ali que se fincaram as bases da ideia 
antimoderna de estado que persiste até hoje.

Quais seriam essas bases?
Temos um modelo de estado generoso, condes-

cendente e que faz vista grossa aos pecadilhos de 
seus altos funcionários em detrimento do mérito e da 
eficiência. Ou seja: é um verdadeiro pai, mas apenas 
para quem se encastela na máquina e para os que or-
bitam ao seu redor. Ali impera a lógica dos privilégios e 
dos favores, como se fosse a extensão da própria casa 
daqueles que estão sob suas asas. São velhas práti-
cas que já se observavam à chegada de dom João VI. 
Quando desembarcou no Rio de Janeiro, um de seus 

primeiros atos foi confiscar um lote de casas para dar 
de presente à corte. Mais tarde, o então imperador 
dom Pedro I sairia distribuindo títulos de nobreza aos 
parentes da marquesa de Santos, então sua amante. 
A proclamação da República não representou uma 
verdadeira ruptura dessa lógica. Mudou o regime, mas 
não a maneira de governar, tampouco a mentalidade 
reinante. Antes, inchava-se a máquina pública com pa-
rentes de sangue. Com o PT, o parentesco obedece à 
proximidade ideológica.

Por que as instituições não conseguem coibir os 
absurdos?

Porque não sabemos distinguir o público do pri-
vado. É preciso contar com um conjunto de instituições 
de dimensão pública que ajude a fazer a transição do 
núcleo familiar para a vida em sociedade, demarcando 
bem as fromeiras. Nos países europeus e nos Estados 
Unidos, são as próprias escolas que tratam de ensinar 
às pessoas, desde muito cedo, que as regras de casa, 
onde cada um é especial e tem seus privilégios, sim-
plesmente não podem se reproduzir na rua. Enquanto 
há pelo menos dois séculos se aprende ali a discemir 
o público do privado no bê-á-bá, no Brasil, em pleno 
século XXI, ainda se acha essa uma ideia estranha. 
Nossos maus hábitos se replicam, e se aprofundam, 
no âmbilo do estado. Também nossas leis não ajudam 
a rechaçar a praga da corrupção.

Por quê?
A matriz jurídica no Brasil visa a garantir que 

determinadas pessoas em certas posições jamais se-
jam punidas. Para elas sempre há uma brecha legal. 
Foi o que ocorreu recentemente no caso da deputa-
da Jaqueline Roriz (PMN-DF), filha do ex-governador 
Joaquim Roriz. Apesar de todas as evidências de ter 
acumulado dinheiro ilicitamente, Jaqueline foi absol-
vida por seus pares, porque eles entenderam que ela 
teria prevaricado antes de se tornar deputada. Sendo 
assim, não haveria motivo para cassar seu mandato, o 
que a levaria à perda do cargo e da imunidade parla-
memar, abrindo a possibilidade de ela ir a julgamento. 
Esse caso é emblemático de como a lei, ao se moldar 
ao perfil de poder do réu, se toma antiética. A leniência 
nesses casos é regra não exceção. O estado brasilei-
ro usa as leis para manter os maus costumes. É vital 
inverter essa lógica perversa.

O sistema eleitoral brasileiro precisa mudar?
Sim, e o voto distrital seria um avanço. A experi-

ência mostra de forma contundente que esse sistema 
é eficaz por aproximar a sociedade dos políticos que 
ela elegeu, já que encurta o caminho para a cobrança 
de resultados e para a fiscalização. Pode fazer enorme 
bem ao país. Pois aqui ainda há uma distância espan-
tosa entre eleitores e eleitos, que se beneficiam disso 
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para fazer o que bem querem em seu cargo. Enfatizo 
que é preciso consolidar instituições que tratem de 
garantir que o estado trabalhe em benefício da socie-
dade – e não em favor de si mesmo.

Em sua opinião, o governo se mete demais na 
vida das pessoas?

O PT cultiva um especial apreço pelos marcos 
regulatórios, uma excrescência que se dissemina em 
nosso país à revelia do bom-senso. O hábito vem de 
uma ideia atrasada segundo a qual o estado teria a 
resposta para todos os males da população – o que 
obviamente não tem. É um ideário que guarda paren-
tesco direto com o populismo clássico. De acordo com 
essa corrente, sempre caberá mais um sob as asas 
benevolentes do estado, que acolhe e protege a todos. 
Para mim, está claro que isso não passa de uma ma-
neira adocicada de não encarar questões amargas, 
que têm a ver com metas, mérito e com o bom geren-
ciamento dos recursos que são, afinal, dos cidadãos. 
O estado é hoje onipresente, mas o que ele precisa 
ser é eficiente.

O senhor pode dar um exemplo de intromissão 
indevida do estado?

A discussão sobre a regulamentação da impren-
sa, que quando achamos que está morta teima em 
voltar à cena, é particularmente revoltante. Não vejo 
outro nome para isso senão fundamentalismo. Nos 
Estados Unidos, a liberdade de imprensa é um dos 
valores constitucionais mais caros. É sagrada. Já di-
zia Thomas Jefferson (1743-1826), em palavras de 
extrema lucidez, que preferia uma imprensa sem go-
verno a um governo sem imprensa, sempre, segundo 
ele, “considerando que todos possam ler jornais”. São 
ideias avançadas e consolidadas que parecem passar 
ao largo das preocupações do PT, mais voltado para o 
seu projeto de se manter no poder o maior tempo pos-
sível. Mesmo que não tenha um plano definido sobre 
o que quer para o país e esteja perdido em um caldo 
ideológico confuso.

Quais são as indefinições do PT?
Há uma grande indefinição no PT quanto ao que 

o Brasil deve ser. Ouve-se de tudo: socialista, protos-
socialista, pós-socialista, capitalista. Falta também ao 
partido definir de uma vez por todas o que pensa sobre 
direitos humanos. Apoiar ditaduras mundo afora é uma 
contradição não só com sua trajetória, mas também 
com seu discurso atual – o mesmo que levou o partido 
ao poder. Em meio a ,dúvidas tão fundamentais, emer-
ge um paradoxo. Mesmo que o país já se baseie em 
um sistema econômico moderno e competi tivo, que o 
PT acolhe e em certa medida impulsiona, persiste até 
hoje uma forte resistência de petistas a valores uni-
versais como liberdade, competição e meritocracia. É 

algo inaceitável para um país que se pretende peça 
relevante de um mundo globalizado.

Por que há tanta resistência à ideia da merito-
cracia no Brasil?

A ideia de distinguir as pessoas por suas com-
petências e talentos especiais sempre foi rechaçada 
pela maioria porque vai de encontro à própria maneira 
como nos entendemos no mundo: o brasileiro se sen-
te estranho e desconfortável em situações nas quais 
os papéis não estão predefinidos, mas precisam ser 
conquistados à distância das relações de parentes-
co e amizade. No fundo, temos verdadeira alergia ao 
igualitarismo, segundo o qual todos dão a largada do 
mesmo ponto e cada um chega a um lugar diferente 
dependendo do próprio esforço e resultado. Eu mes-
mo passei boa parte de minha vida profissional fora 
do Brasil para fugir desse tipo de dogma.

O que mais o incomodava no ambiente univer-
sitário brasileiro?

Nas instituições públicas, impera a regra do tra-
dicional funcionalismo – uma camisa de força para o 
trabalho intelectual. Muita gente na universidade, que 
gosta de estar sob tais normas, faz jornada das 9 da 
manhã às 5 da tarde. Como se fosse possível a quem 
ambiciona produzir algo verdadeiramente relevante e 
original encerrar o expediente com o critério do car-
tão de ponto. Comprar um reagente ou qualquer outro 
material é uma via-crúcis. Quem julga o processo é 
um burocrata de Brasília sem nenhuma sintonia com 
a cabeça do cientista. E as greves? Evidentemente, 
respeito o protesto, mas a paralisação das aulas é 
inadmissível. Professor indignado deve dar mais aulas 
ainda. De tudo, no entanto, o que mais me agastava 
era a isonomia salarial. É inadmissível ganhar o mes-
mo que um profissional que fica contando os minutos 
para ir para casa, Como o grande gerente do ensino 
superior de elite no Brasil, o estado não tem contribuído 
para tornar a academia brasileira criativa e inovadora.

Em sua mais recente pesquisa, o senhor estu-
dou o comportamento dos brasileiros no trânsito. O 
que concluiu?

O trânsito mostra de forma inequívoca como o 
brasileiro tem horror a situações em que é colocado 
em igualdade de condições com os outros. Porque, ain-
da que uns dirijam suas limusines e outros, carrinhos 
populares, ou que uns tenham dinheiro para molhar a 
mão do guarda e outros não, o sinal vermelho será o 
mesmo para todos. Ultrapassá-lo significa pôr a pró-
pria vida e a dos outros em risco. As 40000 mortes no 
trânsito registradas no Brasil por ano são, em grande 
parte, o resultado da absurda e homicida tentativa de 
sobrepor-se à regra. O sistema de favores e privilégios, 
tão eficiente em outras esferas, não garante a invulne-
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rabilidade dos que desrespeitam as regras de trânsito. 
Para um antropólogo como eu, ainda que com todos 
os entraves, o Brasil oferece um campo inesgotável 
para a investigação científica.

Sua mulher foi diagnosticada com a doença de 
Alzheimer. Como é lidar com isso?

Essa doença é terrível porque rouba a alma do 
doente, subtraindo dele o que nos torna, afinal, huma-
nos: a capacidade de expressar de forma elaborada 
nossas ideias e emoções. A doença de rainha mulher, 
Celeste, foi diagnosticada há sete anos, e hoje ela já 
não fala, só sorri. Claro que faço projeções sobre esse 
sorriso. Será que é para mim? Celeste foi perdendo a 
capacidade motora e cognitiva aos poucos. No princípio, 
até pensei: “Não deve ser tão complicado”. Mas com 
o tempo a doença mostrou seu lado mais perverso. É 
doloroso demais perceber que da pessoa que conheci 
há 48 anos, por quem me apaixonei perdidamente e 
com quem formei uma família, só ficou o corpo, como 
uma lembrança do que já foi. Ela ainda está aí, mas 
não dá para traduzir em palavras a falta que me faz.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do editorial intitulado “’Democratização’, não 
controle”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo 
de 13 de outubro de 2011.

O editorial destaca que o Partido dos Trabalhado-
res troca a palavra controlar pela palavra democratizar, 
mas o que visa mesmo é a palavra censurar.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

‘DEMOCRATIZAÇÃO’, NÃO CONTROLE

13 de outubro de 2011 | 3h 06
O Estado de S.Paulo
O PT já percebeu que pega mal falar de “controle 

social da mídia”. Agora, o que reivindicam os petistas é 
a “democratização dos meios de comunicação”. Claro, 
o termo “controle” tem uma desagradável conotação 
autoritária. É melhor defender a mesma ideia usando 
uma expressão mais simpática, sedutora. Afinal, não 
se pode ser contra a “democratização”, seja lá do que 
for. Portanto, sai “controle”, entra “democratização”. Por 

exemplo, o presidente nacional do PT, Ruy Falcão, em 
entrevista à imprensa dias atrás, anunciou a realiza-
ção, no âmbito dos debates sobre o marco regulatório 
da comunicação eletrônica, um seminário que deverá 
reunir em São Paulo “todas as entidades, organismos 
e parlamentares interessados na democratização dos 
meios de comunicação”. Da comunicação eletrônica? 
Não, dos meios de comunicação, tout court.

O esperto floreio de linguagem apenas camufla a 
irreprimível vocação autoritária do PT, que na verdade 
não admite uma imprensa livre criticando seus progra-
mas e seu governo e por isso quer “democratizar” os 
veículos de comunicação. Uma clara demonstração 
do uso que o partido faria da “democratização” dos 
meios de comunicação que preconiza são as recentes 
tentativas da ministra da Secretaria de Políticas Públi-
cas para as Mulheres, Iriny Lopes, de interferir numa 
peça publicitária protagonizada pela modelo Gisele 
Bündchen e no enredo da novela “Fina Estampa”, da 
TV Globo, sob a alegação de que em ambos os casos 
a condição feminina estaria sendo colocada numa po-
sição de “subalternidade”. Seria o Estado decidindo o 
que constitui ou não a dignidade da condição feminina.

É notável também a insistência do PT em colocar 
num mesmo balaio duas questões absolutamente dis-
tintas, na tentativa de se valer da confusão para impor 
sua visão autoritária a respeito do controle da mídia. 
Uma coisa é o problema da atualização do marco re-
gulatório da comunicação eletrônica, necessária em 
razão da enorme defasagem da legislação vigente em 
relação aos avanços tecnológicos na área. Outra coisa 
é a tentativa de regulação – censura, em português 
claro – dos conteúdos veiculados por todas as mídias, 
inclusive a impressa. E é isso que se tentará colocar em 
pauta no seminário anunciado pelo presidente petista.

Esse seminário, quem sabe, poderá lançar luzes 
sobre o verdadeiro significado de “democratizar” a mí-
dia. Se a grande imprensa brasileira não é democrática, 
como acusa o PT, isso significa o quê? Que falsifica 
a realidade em benefício de interesses escusos, por 
exemplo, quando denuncia escândalos que obrigam a 
presidente a demitir ministros? Ou quando participa do 
debate político e das campanhas eleitorais, criticando 
os excessos do PT?

Se é isso que pensa o PT, está em clara diver-
gência com a presidente Dilma Rousseff. Em primeiro 
lugar, pela razão óbvia de que ela foi eleita, apesar de 
não ter contado com o apoio da grande mídia. Mais 
do que isso, porém, porque Dilma, desde a campanha 
eleitoral do ano passado, jamais deixou de expressar, 
de maneira absolutamente cristalina, seu repúdio a 
qualquer tentativa de controle da mídia e a sua con-
fiança na imprensa livre que existe hoje no País.
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Quando era candidata à Presidência, em outubro 
do ano passado, Dilma Rousseff declarou: “A impren-
sa pode falar o que bem entender. Eu, o máximo que 
vou fazer, quando achar que devo, é protestar dizendo: 
está errado o que disseram por isso, por isso e por isso. 
Usando uma coisa fundamental que é o argumento”. 
Em seu discurso de posse, proclamou: “Prefiro o ba-
rulho da imprensa livre ao silêncio das ditaduras. As 
críticas do jornalismo livre ajudam ao País e são es-
senciais aos governos democráticos, apontando erros 
e trazendo o necessário contraditório”. Em setembro, 
em visita aos Estados Unidos, ao assinar uma parce-
ria com o governo norte-americano pela transparência 
e pela fiscalização das ações dos poderes públicos, 
garantiu: “Conta-se também com a positiva ação vigi-
lante da imprensa brasileira, não submetida a qualquer 
constrangimento governamental”.

Dilma e o PT que se entendam.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho a esta tribuna acusar o recebimento 
do Relatório Anual da Confederação Nacional da Indús-
tria, relativo ao ano de 2010. Trata-se de um minucioso 
apanhado da situação da indústria, em particular, e da 
economia brasileira, de um modo geral, com foco nos 
desafios a serem enfrentados em um futuro próximo.

O ano de 2010 foi especialmente produtivo para 
a indústria brasileira, com o registro do maior índice 
de crescimento de toda a década, com uma expansão 
de 10,1%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística – IBGE. Foi, ao cabo, o setor da 
economia que mais cresceu.

Todavia, Senhor Presidente, os dados macroeco-
nômicos sobejamente positivos obliteram a percepção 
de alguns senões. O primeiro deles refere-se ao ano 
de comparação desse crescimento, 2009, marcado 
pela forte crise financeira internacional. Vale lembrar 
que naquele ano a economia brasileira sofreu um re-
vés de – 0,6% no comparativo com 2008.

Em segundo lugar, o aumento do PIB foi forte-
mente influenciado pelo consumo das famílias, via me-
lhoria da renda e dos indicadores de emprego, mas, 
sobretudo, por intermédio dos mecanismos de crédito. 
Uma equação que já mostrou sinais de exaustão, de-
vido, principalmente, ao sobre-endividamento familiar.

Há ainda a considerar a rápida involução das 
expectativas referentes às trocas internacionais, com 
o desencadeamento da crise da dívida dos países 
da zona do euro e a lenta e incerta recuperação das 
economias japonesa e norte-americana. Em paralelo, 
permanece o desacerto de nosso câmbio. É certo que 
medidas de curto prazo foram tomadas pelo Banco 
Central, mas elas serviram apenas para conter um 

pouco a apreciação do real frente ao dólar, sem, con-
tudo, reverter a tendência.

Em linha correlata, intensificou-se a concorrência 
predatória dos produtos importados asiáticos, sobretu-
do chineses. De acordo com o Relatório Anual da CNI, 
“a indústria acabou por ser prejudicada duplamente 
com essa situação: menor rentabilidade da atividade 
exportadora e maior competitividade dos produtos 
importados”.

A soma desses fatores tem acarretado enormes 
problemas para a indústria nacional, já sempre às vol-
tas com o excesso de impostos, os entraves burocráti-
cos, a falta de estímulos e os gargalos infraestruturais. 

Felizmente, Senhoras e Senhores Senadores, 
o Governo da Presidenta Dilma Rousseff mostrou-se 
atento e empenhado em contribuir para resolver a pre-
sente situação. Em princípio de agosto, a Presidenta 
e o Ministro da Fazenda Guido Mantega anunciaram 
um pacote de medidas com o objetivo de estimular e 
defender a indústria nacional, em cumprimento, aliás, 
de compromisso assumido durante a fase da campa-
nha presidencial, em evento realizado em 25 de maio 
de 2010 na capital do País, contando com a presença 
de mais de 600 líderes industriais.

A nova política industrial, denominada “Brasil 
Maior”, centra-se no estímulo à competitividade da 
indústria nacional, em consonância com o que vem 
defendendo a CNI, como expresso no documento in-
titulado A indústria e o Brasil – uma agenda para cres-
cer mais e melhor, resultado de um amplo consenso 
do setor produtivo. Nele, defende-se a retomada das 
reformas estruturais, a melhoria da qualidade na edu-
cação e políticas pró-inovação.

Senhoras e Senhores Senadores, a nova políti-
ca inclui a desoneração da folha de pagamento para 
setores intensivos em mão de obra, redução do im-
posto sobre produtos industrializados para bens de 
capital, linhas de financiamento especiais para novos 
investimentos e para a inovação tecnológica, além de 
mais recursos para a educação técnica, entre outras 
medidas de combate a preços subfaturados de pro-
dutos importados.

É possível afirmar que se trata de um bom co-
meço, mas há ainda enormes problemas que per-
manecem inatacados. A Confederação Nacional da 
Indústria continua em permanente diálogo com os 
Poderes constituídos, incluindo uma presença atuante 
na agenda do Legislativo, visando a defesa de seus 
interesses que, no limite, se confundem com os ob-
jetivos maiores do País – de crescimento econômico, 
desenvolvimento social e distribuição mais justa dos 
frutos daí advindos.
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Agradeço aos representantes da CNI pelo envio 
do mencionado Relatório Anual 2010, fazendo votos 
que a nova diretoria da entidade, encabeçada pelo 
Presidente Robson Braga de Andrade, possa alcan-
çar os resultados que o setor industrial brasileiro tanto 
almeja e merece.

Era o que eu tinha a dizer!
Muito obrigado, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. PR – MG) 

– Não havendo mais oradores, a Presidência vai de-
clarar encerrada a sessão, lembrando às Srªs e aos 
Srs. Senadores que constará da próxima sessão deli-
berativa ordinária, a realizar-se, amanhã, às 14 horas, 
a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 121, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 1.314, de 2011)

Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado nº 121, de 2007-Complemen-
tar (nº 306/2008, naquela Casa), de iniciativa 
do Senador Tião Viana, que regulamenta o § 
3º do art. 198 da Constituição Federal, para 
dispor sobre os valores mínimos a serem apli-
cados anualmente pela União, Estados, Dis-
trito Federal e Muncípios em ações e serviços 
públicos de saúde; institui contribuição social 
destinadas à saúde; estabelece os critérios de 
rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação 
e controle das despesas com saúde nas três 
esferas do Governo; revoga dispositivos das 
Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras 
providências.

(Pendente de pareceres da CCJ, CAE 
e CAS.)

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2011 

(Em regime de urgência,  
nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição) 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 353, parágrafo único,  

do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2011 
(nº 1.749/2011, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Senhora Presidente da República, que 

autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH; acrescen-
ta dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal; e dá 
outras providências.

Não foram apresentadas emendas no 
prazo regimental.

(Sobrestando a pauta a partir de 6-11-
2011)

(Pendente de:
– emissão de pareceres da CCJ, CE e 

CAS)

3 
REDAÇÃO FINAL DA EMENDA AO  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 638, DE 2010

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 1.110, de 2011, da Comissão Diretora, 
Relator: Senador Wilson Santiago) do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 638, de 2010 (nº 
2.438/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova, com ressalvas, o texto da Convenção 
sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro 
em matéria Civil ou Comercial, assinada em 
Haia, em 18 de março de 1970.

Parecer sob o nº 1.110, de 2011, da Co-
missão Diretora, oferecendo a redação final da 
emenda apresentada à matéria.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 246, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos do  

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 246, de 2011 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.087, de 
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a Programação Monetária para o 3º trimestre 
de 2011.

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. 
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Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

6 
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 
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 
Assuntos Sociais, Relator: Senador Casildo 
Maldaner.

7 
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.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 58, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 912, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Humberto Costa.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 185, DE 2004 
(Incluído em Ordem do Dia  

nos termos do Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, 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).

10 
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.

11 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 
2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

12 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
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África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Man-
dela, comemorado no dia 18 de julho de 2011. 

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

13 
REQUERIMENTO Nº 1.113, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.113, de 2011, da Senadora Va-
nessa Grazziotin, do Senador Pedro Taques 
e outros Senadores, solicitando que, sobre o 
Projeto Decreto Legislativo nº 593, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Sociais (susta os efeitos da Por-
taria nº 1.510/2009, do Ministério do Trabalho 
e Emprego, que disciplina o registro eletrôni-
co de ponto).

14 
REQUERIMENTO Nº 1.114, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.114, de 2011, do Senador Paulo 
Paim, solicitando que, sobre o Projeto De-
creto Legislativo nº 593, de 2010, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Sociais.

15 
REQUERIMENTO Nº 1.115, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.115, de 2011, do Senador Paulo Paim, 
solicitando que, sobre o Projeto Decreto Le-
gislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa.

16 
REQUERIMENTO Nº 1.121, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.121, de 2011, do Senador Inácio Arru-
da, solicitando que, sobre o Projeto Decreto 
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa.

17 
REQUERIMENTO Nº 1.122, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.122, de 2011, do Senador Inácio Arru-
da, solicitando que, sobre o Projeto Decreto 
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.

18 
REQUERIMENTO Nº 1.186, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.186, de 2011, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 571, de 2011, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (prioridade a portadores de deficiência 
na restitituição de impostos).

19 
REQUERIMENTO Nº 1.203, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.203, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 372, de 2011, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Econômicos (extinção da arrecadação 
das quotas da Reserva Global de Reversão).

20 
REQUERIMENTO Nº 1.208, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.208, de 2011 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.045, de 2011, da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, Relator: 
Senador Rodrigo Rollemberg), solicitando o 
sobrestamento do estudo do Projeto de Lei do 
Senado nº 190, de 2008, a fim de aguardar a 
deliberação, em Plenário, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 283, de 2010.

21 
REQUERIMENTO Nº 1.213, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.213, de 2011, do Senador Sérgio 
Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 219, de 2010, além das Comis-
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sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Agricultura 
e Reforma Agrária (a política nacional para os 
biocombustíves).

22 
REQUERIMENTO Nº 1.215, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.215, de 2011, da Senadora Ana Rita, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 181, de 2010, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (venda de medicamentos a aposentados).

23 
REQUERIMENTO Nº 1.216, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.216, de 2011, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 76, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais 
(obrigatoriedade da assistência psicológica a 
educadores e educandos).

24 
REQUERIMENTO Nº 1.218, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.218, de 2011, do Senador Ricardo 
Ferraço, solicitando que, sobre o Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2010, além 
da Comissão constante do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Desenvolvimento Regional e Turismo (esta-
belece alíquotas de impostos nas operações 
interestaduais).

25 
REQUERIMENTO Nº 1.219, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.219, de 2011, do Senador Eduar-
do Amorim, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei da Câmara nºs 39 e 142, 
de 2009; com os Projetos de Lei do Senado 
nºs 240 e 510, de 2007, por regularem maté-

ria correlata (exame oftalmológico em recém-
-nascidos).

26 
REQUERIMENTO Nº 1.226, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.226, de 2011, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 135, de 2010, além da Co-
missão constante do despacho inicial de dis-
tribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (piso salarial dos vigilantes).

O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. PR – MG) 
– Obrigado e boa noite a todos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 57 
minutos.)

Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney 
27/10/2011 

Quinta-feira

9h30 Solenidade de apresentação do balan-
ço 2007-2011 da Empresa Brasil de Comunicação 

Centro de Mídias Públicas EBC – Espaço Cultu-
ral – Conjunto Venâncio 2000 – 1º subsolo

11h Recebe o Senhor Francisco Queiroz Ca-
puto Neto, Presidente da OAB/DF 

Sala de Audiências
11h30 Recebe Florentino Cardoso, presiden-

te da Associação Brasileira de Medicina, Roberto 
Luiz D’Avila, presidente do Conselho Federal de 
Medicina, Cid Carvalhais, presidente da Federação 
Nacional de Medicina, Jorge Curi, presidente da As-
sociação Médica Brasileira, e a Doutora Mara Gân-
dara, diretora da Associação Paulista de Medicina

Sala de Audiências
12h Recebe o Presidente do Parlamento da 

Hungria, László Köver
Sala de Audiências
12h45 Recebe o Senhor José Agnel Gurria, 

Secretário-Geral da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico, e o Senhor Fernan-
do Carriló Florez, representante do  BID no Brasil

Sala de Audiências
16h Ordem do Dia
Plenário
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